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پیمان ها و حضور نظامی آمریکا در جهان * در بالروس چه می گذرد؟ * مسایل اویغورها * پیروزی مردم بولیوی
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دوماه نامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

سال اول،شماره دوم، آبان ۱۳۹۹

نمى ميراندش عاشق  مردن 
است رد  و  ديوار  گرهچ  را  باغ اه 
است غم  گر  يى  جدا از  را  شاهخ اه 

مى گيراندش اتزه  چراغى  رد 
است يكديگر  با  راه  هواشان  از 
ريشه اهشان دست رد دست هم است

ادای احترامى هب
ن  رزم و رنج مردم اریان ی جاويدا   صدا
شجريان محمدرضا  زنده ياد 

هوشنگ ابتهاج )سایه(
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زیر نظر هیأت حتریریه

همکاران این شماره:

خسرو باقری، بهرام پارسا،علی پورصفر )کامران(، کورش تیموری فر

شبگیر حسنی، طلیعه حسنی، محمد سعادمتند، مریم سینایی، ناهید صفایی، سیامک طاهری 

محمدرضا طاهریان، آزاده عسگری، مازیار نیکجو، فرشید واحدیان، مهدخت هاشمی

 با سپاس از: زهرا قلیچی پور و روشنا بهباش

با بهره مندی از آثار:

هوشنگ ابتهاج )سایه(، محمدرضا شجریان، محمدرضا شفیعی کدکنی،

حمید مصدق، و ت.تربت

daneshvaomid@gmail.com       :پست الکترونیک

https://t.me/DaneshvaMardom     :آدرس تلگرام

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.

http://daneshvaomid@gmail.com
 https://t.me/DaneshvaMardom
 https://t.me/DaneshvaMardom
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فهرست
۴ به نشانه احترام به صدای جاویدان رزم و رجن مردم ایران     
۵ برای گرامی داشت ۵  آذر سال روز تولد آموزگار زندگی      

مردم در چنبره فالکت         ۶
۱۲ سیامک طاهری    ایران و جنگ اقتصادی    
۱۸ علی پورصفر )کامران(   نقدی بر مدعیان تاریخ    

دویست سالگی فردریش انگلس:
۳۱ کورش تیموری فر    فردریش انگلس، نابغه فداکار    

۴۲ شبگیر حسنی    انگلس؛ مناد محتوای انقالبی مارکسیسم   
نگاهی به دنیای سرمایه داری از دریچه کرونا:

۵۳ ترجمه: طلیعه حسنی و فرشید واحدیان  اهرم های بنیاد بیل گیتس برای کنترل جهان  
۶۷ طلیعه حسنی    حتقق رویای مردم جهان    

اقتصاد سیاسی و زندگی مردم جهان:
۷۵ شبگیر حسنی    تئوری امپریالیسم و تغییرات آن در قرن بیست و یکم  
۹۵ ناهید صفایی    قانون اساسی ویتنام )اصول اقتصادی(   

بحث هایی پیرامون آمریکا:
۱۰۱ ترجمه: فرشید واحدیان   با وجود شبح کودتای فاشیستی ترامپ بر سر آمریکا... 

۱۰۸ ترجمه: کورش تیموری فر   کشتار خاموش     
۱۱۴ محمد سعادمتند    پیمان های نظامی و حضور نیروهای آمریکا در  جهان  

حتوالت بالروس
۱۲۴ فرشید واحدیان    در بالروس چه می گذرد؟    
۱۳۵ »ارزش های ما«، برنامه مخالفین دولت بالروس      
۱۳۸ ترجمه: آزاده عسگری   انتخاب های بالروس در میانه یک انقالب رنگی  

دو بررسی درباره اویغورها در ایالت سین کیانگ
۱۴۶ علی پورصفر )کامران(   نگاهی به تاریخ قوم اویغور؛ که بودند و چه شدند؟  
۱۶۱ ترجمه: مازیار نیکجو    سین کیانگ صحنه بازی بزرگ امپریالیسم   

چشم انداز جهان:
۱۶۹ بهرام پارسا    صندلی چهارم در انتظار فاش گویان جهان   
۱۷۲ پیروزی مردم بولیوی         
۱۷۶ علی پورصفر )کامران(   مناقشه قراباغ؛ ستیزه نژادپرستان با تاریخ مردم  
۱۸۹ عظیم ترین تظاهرات ضدفاشیستی در یونان      
۱۹۱ ترجمه: خسرو باقری    اهمیت بنیادین پیوند دوستانه روسیه و چین  

۱۹۸ گزارشی بی پایه برای  تغییر رژیم در ونزوئال       
۲۰۰ فرشید واحدیان    عادی سازی روابط میان امارات متحده عربی و اسرائیل 

۲۰۶ کورش تیموری فر    لبنان: توافقی از جنس نیترات آمونیوم   
۲۱۱ جهان در خطر هرج و مرج        

هنر و ادبیات:
۲۱۹ خسرو باقری    گفتاری درباره زندگی و آفریده های استاد جنف دریابندری 

۲۳۳ گرامی داشت شانزدهم آذر        
۲۳۴ م.ر. طاهریان و م.ر. شفیعی کدکنی  درسوگ محمدرضا شجریان    
۲۳۵ محمدرضا طاهریان    تاریخ )شعر(     
۲۳۶ ت. تربت     ترانه ای دیگر بخوان     
۲۳۷ ترجمه: مریم سینایی    سه ترانه از پیت سیگر    

۲۴۱ زهرا قلیچی پور  و روشنا بهباش   به یاد دکتر هنریک مجنونیان    

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.



اریان مردم  رنج  و  رزم  ن  جاويدا ی  صدا هب  احترام  نشاهن  هب 
شجريان   محمدرضا د  استا

 »همراه شو عزیز«، اثر جاویدان استاد شجریان را در لینک زیر گوش می کنیم
https://www.aparat.com/v/RVEop/laquo%3B%26همراه_شو_عزیزraquo%3B_محمدرضا_شجریان_در_کنسرت_استانبول

بغض هوشنگ ابتهاج »ساهی« رد سوگ دوست

اشکم َدَود به دامن و چون شمِع صبحدم

مرگم به لب نهاده غم آلود خنده ای

بخت از َمَنت گرفت و دلم آنچنان گریست

کز دسِت کودکی بُربایی پرنده ای

بگذشتی و ز خرمِن دل شعله سرکشید

آنگه شناختم که تو برِق جهنده ای

بی او چه بر تو می گذرد »سایه«؟ای شگفت

جاَنت ز دست رفت و تو بیچاره زنده ای

https://www.aparat.com/v/RVEop/laquo%3Bهمراه_شو_عزیز%26raquo%3B_محمدرضا_شجریان_در_کنسرت_استانبول
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برای گرامی داشت ۵  آذر سال روز تولد آموزگار زندگی:

پرویز شهریاری

خودکامگی سرمایه، از شریرترین و موذی ترین دیکتاتوری هاست، چرا که تنها با زبان زور 

سخن می گوید، همه امکان ها را از مردم می گیرد و آن وقت دم از آزادی و دمکراسی می زند. 

دموکراسی در همان حدی که امروز در برخی کشورهای سرمایه داری وجود دارد، محصول مبارزه 

هزاران ساله انسان های محروم از آزادی است، ولی سرمایه داری می خواهد آن را زاییده نظام 

غیر انسانی خود بداند. هر جا دیکتاتوری و خودکامگی باشد، به معنای فرماندهی از باالست و 

نادیده گرفنت حقوق مردم و به ویژه بی اعتنایی به شعور اجتماعی مردم.

دیکتاتوری سرمایه، شریرترین خودکامگی هاست. زمانی می توان جهان را انسانی دانست 

که چهره آن از قید زشتی های موجود که ناشی از بی عدالتی و فرماندهی سرمایه است، پاک شود 

و مردم شعور اجتماعی خود را بازیابند. )چیستا، دی و بهمن 1372، ص308(

ی
سال روز  تولد آموزگار زندگ

فهرست
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حلقه ی  یک سو  از  شد.  سخت تر  مردم  برای  زندگی  گذران  گذشت،  که  ماهی  دو  طول  در 

حتریم های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا تنگ تر شد، و از سوی دیگر نه تنها شاهد انفعال 

شیفتگان  بلکه  هستیم،  اقتصاد  ساخنت  بی رمق  برای  آمریکا  تالش  مقابل  در  حاکمیت 

بهره  زحمتکشان  حقوق  به  حمله  برای  فرصت ها  کوچک ترین  از  قدرت،  در  نئولیبرالیسم 

می جویند.

در همین شماره نشریه خواهیم دید، امپریالیسم پس از به زانو درآوردن اقتصاد هر کشوری 

که تبعیت بی چون و چرا از منویات وی را منی پذیرد، چگونه راه تسلیم را می گشاید.

بنای هر سیاست مستقلی، بر توان اقتصاد ملی نهاده شده است. با فروپاشی این اقتصاد، 

آن بنا به سادگی فرو خواهد ریخت. سیاست هم به نوبه خود، در مست گیری مسیر رشد اقتصادی 

مؤثر است. در طول دو ماه گذشته شاهد بودیم که مسؤولین کشور، هیچ اقدامی در جهت مرمت 

بنیان های اقتصادی نکردند. در مقابِل احتاد سیاه حتریم ها و همه گیری کرونا، هیچ تدبیری 

سخن آغازین

مردم در چنبره فالکت

ت
چنبره فالک

مردم در 



7
۱۳

۹۹
ن 

آبا
 ،۲

ره 
ما

ش
ل، 

او
ل 

سا
د، 

می
و ا

ش 
دان

اندیشیده نشد.

روزنامه  کشمکشی،  چنین  گرماگرم  در 

فریاد   99/7/2 تاریخ  در  اقتصاد«  »دنیای 

گرفته  تصمیم  محاسبات  دیوان  چرا  که  برآورد 

است قرارداد واگذاری نیشکر هفت تپه را باطل 

و  کارگر  هزاران  خواست  مقابل  در  چرا  کند؟ 

خانواده هایشان که به دنبال جنات زندگی خود، 

مهم  صنعت  این  جنات  خواسِت  ابتدا  ناچار  به 

عقب  کرده اند،  تعقیب  را  کامل  نابودی  از  ملی 

نشینی شده است؟ پیام این روزنامه –ارگان نئولیبرالیسِم در قدرت- آن است که این »بدعت 

نامطلوب«، حقوق مالکیت را زیر پا نهاده است. گویا قباًل با خصوصی سازی این واحد عظیم 

و واگذاری آن به مثن بخس، حقوق مالکیت ملی زیر پا گذاشته نشده است.

باید گفت: آقایان؛ نگران نباشید! ابطال این واگذاری، به معنای بازگشت مالکیت این 

صنعت به دولت نیست! در ادامه از زبان رئیس جمهور خواهید شنید.

اکنون تنها کارگران نیشکر هفت تپه نیستند که مستقیمًا در بنگاهی شاغل اند که مالکیت 

کشوری  در  دیگر،  ایرانی  میلیون ها  واقع  در  بلکه  است،  شده  واگذار  خصوصی  بخش  به  آن 

خصوصی سازی شده زندگی می کنند که گستردگی دایره مالکیت بخش خصوصی در آن، در 

طول تاریخ بی سابقه بوده است.

ترکیب مالکیت خصوصی بر واحدهای زیربنایی با تفوق بی چون و چرای سرمایه ی مالی، 

توان اقتصادی کشور را به حتلیل برده است. در حالی که در طول سال گذشته، حجم اقتصاد 

ایران -طبق خوش بینانه ترین برآوردها- 5درصد کوچک تر شده است، و در حالی که بهره وری 

کار به شدت افت کرده، حجم ارزش بورس سهام، 600درصد رشد داشته است. این سود از کجا 

تأمین شده است؟ آیا این منود عملکرد همان سرمایه قمارخانه ای نیست که بحران های مهیب 

را به جهان حتمیل کرده است؟

تپه  هفت  نیشکر  کارگران  تنها  اکنون 
نیستند که مستقیماً در بنگاهی شاغل اند که 
مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده 
است، بلکه در واقع میلیون ها ایرانی دیگر، 
زندگی  شده  خصوصی سازی  کشوری  در 
می کنند که گستردگی دایره مالکیت بخش 
بی سابقه  تاریخ  در طول  آن،  در  خصوصی 

بوده است.

ت
چنبره فالک

مردم در 
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تأمین معاش، کاری قهرمانانه

نتیجه ی عملکرد این سیستم برای توده های مردم، 60 میلیون فقیر است. دکتر ابراهیم 

رزاقی می گوید: »اگر بخواهیم رفتار اقتصادی مسؤوالن را حتلیل کنیم، ناچاریم که حتلیلی 

کلی از سیاست های کلی اقتصادی ایران بعد از انقالب داشته باشیم ... به دلیل آنکه هیچ 

نظارتی وجود ندارد و دولت عماًل خود را کنار کشیده است و اقتصاد کشور را رها کرده است، نه 

تنها قیمت متام شده اجناس ارزان منی شود، بلکه شاهد چندبرابری قیمت ها هستیم ... وقتی با 

علم به اینکه چنین سیاستی اقتصاد را نابود می کند، همچنان در دستور کار دولت است، باید 

بگوییم که دولت در گرانی کاال ها عمد دارد ... واقعیت این است که در حال حاضر ۳0 میلیون 

بیکار وجود دارد و 60 میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. وضعیت اقتصادی کشور در شرایط 

بسیار بدی قرار دارد«. )سایت تابناک- 99/6/۳0- کد خبر 100۳902(

به ترتیب، درآمد سرانه 1.95  را  و فقر مطلق  در سال 2017، بانک جهانی، مرزهای فقر 

و 1.55 دالر در روز برآورد کرد. نگاه آماری به این ارقام در کشور ما، وضعیت را بدین گونه 

است.  نفر  ایران ۳.۳  در  خانوار  ُبعد  سال 1۳95،  سرشماری  نتایج  اساس  بر  می کند:  تصویر 

که  خانواده ای  پس  است،  ریال   ۳00،000 حدود  برابر  دالر،  هر  خرید  قدرت  عماًل  که  آجنا  از 

درآمد ماهانه ای کمتر از 58،000،000 ریال داشته باشد، فقیر؛ و خانواده ای با درآمد کمتر از 

46،000،000 ریال، مطلقًا فقیر است. این ارقام، هنوز ۳0درصد پایین تر از خط فقر برآورد شده ی 

رمسی در اردیبهشت ماه سال جاری است. طبق نوشته ی روزنامه ی دنیای اقتصاد، خط فقر 

برای خانواده 4 نفره، 100،000،000 ریال است )99/7/9- کد خبر 3697141(.

عالی  کانون  دستمزد  کمیته  رئیس  توفیقی،  فرامرز  پاسخ  در  را  تلخ  استهزای  می شود 

اقتصادی  مشکالت  درباره  ایلنا   به  شوراها، 

زحمتکشان دید وقتی می گوید، حذف ختصیص 

اساسی،  کاالهای  لیست  از  تومانی   4200 ارز 

ضربه ی بزرگی بر سفره های مزدبگیران وارد کرده 

است. اختصاص کارت اعتباری خرید کارگری، 

است!  مرغ  ختم  و  کره  قسطی  خرید  معنای  به 

از  تومانی   4200 ارز  تخصیص  حذف 
بزرگی  ضربه ی  اساسی،  کاالهای  لیست 
بر سفره های مزدبگیران وارد کرده است. 
اختصاص کارت اعتباری خرید کارگری، به 
معنای خرید قسطی کره و تخم مرغ است! 

ت
چنبره فالک

مردم در 
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)ایلنا- 99/6/26- کد خبر 96842۳(. در همین گزارش آمده است که جز در منطقه ی 18 تهران، 

)یافت آباد و شهرک ولی عصر( بهای هر متر مربع مسکن، باالی 10 میلیون تومان است. این 

شاخص، نشان دهنده ی میزان اجاره بها نیز هست. از این رو، تأمین مسکن مناسب، برای 

اکثریت عظیم شهرنشینان غیرممکن شده است.

حمله به حقوق زحمتکشان

شاید بارزترین منود حمالت به حقوق زحمتکشان در طول دو ماه گذشته را در تشدید روند 

خصوصی سازی از یک سو، و دور زدن قانون در مسیر تضعیف تنها ملجأ آنها -یعنی سازمان 

تأمین اجتماعی- بیابیم.

رئیس جمهور روز سه شنبه 22 مهر، در سخنان خود، ضمن تأکید بر ادامه ی واگذاری سهام 

دستگاه های دولتی، »عزم راسخ« دولت برای عرضه ی هر چه بیشتر سهام شرکت های دولتی 

سهام  عرضه ی  را  برنامه  این  عینی  مصادیق  »از  او  ساخت.  خاطرنشان  را  سرمایه  بازار  در 

شرکت های بزرگ پتروشیمی، پاالیشی، فلزی، بانکی، بیمه ای، خودرویی و زیر مجموعه های 

آنان برشمرد که از طریق عرضه ی مستقیم و صندوق های مالی قابل معامله و سایر روش ها، 

ت
چنبره فالک

مردم در 
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حساب،  این  با   .)200894 خبر  کد   -99/7/22 )کیهان-  دارد«  ادامه  روند  این  و  کرده  پیدا  حتقق 

می توان نتیجه گرفت، قرار بر سلب مالکیت بخش خصوصی از نیشکر هفت تپه نیست.

در مقابل چنین روندی، از زبان منایندگان کارگران می شنویم که »نه به خصوصی سازی، 

یک مطالبه ملی است«. )مصاحبه حسین اکبری، فعال کارگری با ایلنا- 99/7/5- کد خبر 972۳59(. 

اکبری از زبان کارگران می گوید: »مخالفت با خصوصی سازی، یک »مطالبه ملی« است ... 

بخش  به  اصل 44  نادرست  اجرای  بهانه  به  که  هستند  واحدهایی  سرنوشت  نگران  کارگران 

خصوصی واگذار شده اند و سرنوشتی مانند هپکو و هفت تپه پیدا کرده اند.

یک مؤلفه ی مهم در اعتراضات کارگری، همین »نه به خصوصی سازی« است. کارگراِن 

منی خواهند  حال،  عین  در  و  هستند  شرکت ها  مدیریتی  امور  در  مشارکت  خواستار  امروز 

سرمایه های ملی به بهانه »کوچک  سازی« ]دولت[ به تاراج برود. مدتی است که موضوع اهمیت 

نقش نیروهای مولد در تولید در کارخاجنات و بنگاه های صنعتی و کشاورزی نظیر شرکت هپکو 

و هفت تپه اهمیت پیدا کرده است. علت اصلی این اهمیت یافنت نقش نیروهای مولد، به دنبال 

مجموعه بحران هایی است که این واحد ها و بنگاه های مشابه را فراگرفته است، بحرانی که نتیجه 

خصوصی سازی منابع کشور است. منابعی که دولت به منایندگی از سوی مردم آنها را به بهترین 

شکل ممکن و با مشارکت دادن صاحبان اصلی آن؛ باید مدیریت می کرد. اما متأسفانه دولت 

به دلیل ناکارآمدی هایی که هم نتیجه ناکارآمدی و هم حاصل فزون خواهِی دست  اندرکاران در 

سطوح عالی است، از این نوع اداره منابع و ثروت های ملی بازمانده است«.

او ادامه می دهد: »مانعی جدی بر سر راه این واگذاری اداره ثروت های عمومی وجود داشت 

و آن هم اصل 44 قانون اساسی بود که با تفسیری جدید از اصل قانون اساسی مقرر شد متامی 

صنایع بزرگ صنعتی که دولت توان اداره آن را ندارد به بخش خصوصی واگذار گردد. در نتیجه 

اجرای این سیاست، پس از نزدیک به دو دهه، کلیه صنایع واگذار شده دچار مشکالت عدیده 

گردید و بر همه مردم از جمله کارگران و زحمتکشانی که در این صنایع شاغل بودند، روشن شد 

که متامی آن شعارهایی که علیه دولتی بودن سرداده می شد، در واقع هدفی جز خارج کردن این 

منابع از مالکیت عمومی نبوده است و تنها دستاوردش نابودی صنایع و منابع کشور از طریق 

واگذاری غلط آنها به بخش خصوصی است«.

ت
چنبره فالک

مردم در 
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خصوصی سازی ها  و  واگذاری ها  از  آسیب دیده  »کارگران  می کند:  تاکید  پایان  در  او 

دریافته اند که شرط بقای کار و افزایش اشتغال، تولید نعمات مادی و همچنین حفظ و توسعه 

روزافزون منابع و ثروت های عمومی و پاسداری از مالکیت عمومی و جلوگیری از واگذاری این 

منابع و سلب مالکیت عمومی از آنها، در گرو برگرداندن صنایع واگذارشده از بخش خصوصی 

به دولت و مدیریت آن زیر نظارت کارگران است و هیچ راهی جز این وجود ندارد«.

اکنون، در حالی که علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران 

تأمین اجتماعی تهران، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را رقم سرسام آور 400 هزار 

گزارش  خبرگزاری،  همین   ،)982۳9۳ خبر  کد   -99/7/24 )ایلنا-  می کند  اعالم  تومان  میلیارد 

نگران کننده ای را از جلسه ی »هم اندیشی« 12مهر99 منتشر کرد: »طبق اعالم وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی )محمد شریعتمداری( در باره ی سه موضوع ترکیب هیأت امنای سازمان تأمین 

اجتماعی؛ اصالح قوانین و بخش نامه های تأمین اجتماعی؛ و تغییر ترکیب هیأت های بدوی و 

جتدید نظر، تصمیماتی گرفته شده است که همگی در جهت منافع مشترک دولت و کارفرمایان 

است: یک مناینده ی کارفرمایی به هیأت اضافه خواهدشد؛ 2000 بخشنامه به سود کارفرمایان 

اصالح خواهد شد؛ و ترکیب هیأت های بدوی و جتدیدنظر در جهت تأمین نظر کارفرمایان تغییر 

می کند«. )ایلنا- 99/7/15- کد خبر 977764(. در همین گزارش، واکنش منایندگان رمسی کارگران 

درج شده که جملگی بر غیرقانونی بودن این تصمیمات اتفاق نظر دارند. آنان مقررات زدایی را 

راهکار طرفداران نئولیبرالیسم برای »حمایت از تولید« اعالم می کنند. اما باید گفت که این، 

تنها مقررات زدایی نیست، بلکه حمله ی مستقیم به آخرین سنگرهای حقوق مردمی است که 

دیگر قوانین حمایت شان منی کنند. 

نمایندگان رسمی کارگران جملگی بر غیرقانونی بودن بسیاری از تصمیمات اتفاق نظر دارند. آنان 
مقررات زدایی را راهکار طرفداران نئولیبرالیسم برای »حمایت از تولید« اعالم می کنند. اما باید گفت 
که این، تنها مقررات زدایی نیست، بلکه حمله ی مستقیم به آخرین سنگرهای حقوق مردمی است که 

دیگر قوانین حمایت شان نمی کنند. 

ت
چنبره فالک

مردم در 

فهرست
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ارز،  قیمت  افزایش  بودجه،  کسری  کرونا،  اقتصادی،  جنگ  اقتصادی،  محاصره 

افسار  تورم  خانه،  کرایه  و  خانه  جنومی  قیمت های  بورس،  بازار  در  سهام  ارزش  نوسانات 

کار،  کودکان  گرسنگی،  طبقاتی،  فاصله  گسترش  سرسام آورخودرو،  گسیخته،قیمت های 

گسترش بیکاری، خطر شورش گرسنگان و ... همه کلمات آشنایی هستند که این روزها هر وقت 

و هرجا که سخن از ایران است، سرتیتر روزنامه ها و رسانه های درون وبرون مرزی و شبکه های 

اجتماعی را تشکیل می دهند.

به راستی بر کشور ما چه می رود و چه آینده ای در انتظار آن است؟ همه از مشکالت و 

گوناگون  نهادهای  نه  مجلس،  نه  دولت،  نه  هیچکس،  می گویند،اما  سخن  رو  پیش  خطرات 

و متعدد راه حلی ارائه منی دهند. برخی -در بهترین حالت - ریشه های بحران همه جانبه را 

می کاوند، ولی دریغ از یک راه حل. چه خطاهایی رخ داده است؟ از کجا هدایت کشور از مسیر 

آقای  به قول  یا  و  به گردن حتریم ها،  را  آیا می شود متام مشکالت  خود منحرف شده  است؟ 

ایران و جنگ اقتصادی

سیامک طاهری

ی
صاد

گ اقت
جن

ن و 
ایرا
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روحانی، جنگ اقتصادی انداخت؟ درآمدهای هنگفت نفتی در سال های گذشته در خدمت 

حل کدام مشکالت مملکت قرار گرفت؟

چرا کشوری مانند کره شمالی که این همه علیه آن سخن گفته می شود، بدون نفت و گاز و 

انواع معادن، )یعنی آن چه که در کشور ما به وفور یافت می شوند( جنگ های عظیم و سختی 

را هم علیه ژاپن و نیز آمریکا و متحدانش پیروزمندانه به پیش برده است؟ کشوری که از ابتدای 

تأسیس خود، زیر سخت ترین حتریم ها قرار داشته و متامی جهان غرب با متام نیرو علیه آن 

دست به هر اقدام ممکنی زده و همواره مورد تهدید تهاجم نظامی آنها بوده است، نه تنها با 

مشکالتی نظیر کودکان خیابانی، تن فروشی، اعتیاد و گرسنگی...مواجه نیست، بلکه اقتصاد 

این کشور از چنان کارایی و بهره وری برخوردار است که می تواند سرمایه کالنی را به نیروهای 

دفاعی خود اختصاص بدهد.

اقتصادی  جنگ  در  را  کشور  ایران،  دولتمردان  اگر  که  است  درستی  سخن  این  بی گمان 

می دانند، پس وظیفه داشته اند برنامه های اقتصادی متناسب با جنگ اقتصادی طراحی کنند. 

با توجه به جتربه کشور در هشت ساله جنگ، ایران از چنان پشتوانه جتربی باالیی برخوردار 

بوده و هست تا الزم نباشد همه چیز از طریق آزمون و خطا پی گرفته شود.

جتربه بار اول حتریم اقتصادی که با برجام تا حدی فرو کش کرد، نیز می توانست مددیار 

با فرصت تنفسی که برجام فراهم کرده بود، به عنوان آخرین مهلت، اقتصاد  دولت باشد،تا 

را برای شرایط جنگ اقتصادی مهیا کرد. اما متأسفانه همه دولت های پس از جنگ نه تنها 

فرصت ها را یکی یکی از دست دادند و از این جتارب بهره الزم را نبردند، و نه تنها هر بار 

جتربه های گذشته را در زیر فشار ایدئولوژی حتمیلی نولیبرالی به گوشه ای افکندند،و نه تنها 

صدها میلیارد دالر درآمد نفتی را هدر دادند، و نه تنها هیچ اقدامی برای آمادگی  در مقابل 

جنگ اقتصادی نکردند، بلکه با سیاست های اقتصادی خامنان برانداز، متام برج و باروهای 

اقتصادی را نیز که می توانستند در مقابل محاصره اقتصادی و یا جنگ اقتصادی مقاومت 

از  کنند،از میان بردند. )در این جا قصد آن نیست که وارد تغییرات ماهوی دولت های پس 

جنگ شویم.(

دیگری  بود.  سوخت  کارت  حذف  یکی  خامنان برانداز،  اقتصادی  سیاست های  از 

ی
صاد

گ اقت
جن

ن و 
ایرا
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بارها  که  سیاستی  است.  تومانی   4200 ارز  به ویژه  ارز،  فروش  زمینه  در  دولت  سیاست های 

اجنام شد و به شکست اجنامید. اساسًا فروش مقدار محدودی ارز، بدون توجه به میزان پولی 

که در دست مردم است و ظاهرًا باید صرف خرید ارز شود، تعجب انگیز است. منونه دیگر آن 

علیرغم  که  است  شهری(  برون  و  )درون  ریلی  حمل  ونقل  زمینه  در  دولت ها  سیاست های  هم 

درآمدهای کالن دولت های پس از جنگ از فروش نفت و فرآوردهای آن، و با گذشت بیش از 

چهل سال از انقالب ایران، هنوز سیستم حمل ونقل ریلی و دیگر زیرساخت های کشور تکمیل 

نشده است. راه آهن کشور می توانست در این مدت گسترش بسیار بیشتری داشته باشد؛ دو 

ریله و برقی گردد؛ و سیستم متروی کشور در تهران و شهرهای بزرگ کامل شده باشد. می شد 

یک سیستم حمل ونقل همگانی و ارزان قیمت داشت. در این صورت نیاز به این همه اتوموبیل 

در شهرها و جاده ها نبود. هوای شهرهای کشور هم این همه آلوده منی شدند، و در نتیجه بار 

بسیاری هم از دوش سیستم درمان کشور که ناشی از انواع بیماری های تنفسی و سرطان ها 

و ... است، برداشته می شد. با سرمایه گذاری مناسب و کافی دولتی در زمینه مسکن امکان 

مسکن مناسب برای همگان فراهم می شد و بخش بزرگی از بیکاری هم از میان می رفت. 

به  تولید  اولویت دادن  و  تولید  به  در داللی مصرف می شوند  که  دادن سرمایه هایی  با سوق 

نیازهای داخلی و صادرات مازاد آن، )و نه اولویت دادن به صادرات( عمده نیازهای مردم 

تأمین می شد و حمایت های عظیم مردمی و آمادگی ملی برای مقابله با تهاجمات سیاسی، 

اقتصادی و حتی نظامی به شدت گسترش می یافت. وضعیت دیگر زیرساخت ها مانند شبکه 

آب رسانی و انتقال برق و گاز نیز به همین صورت است.

این لیست را می توان ادامه داد. با ختصیص منابع کافی برای کشاورزی و با اولویت 

دادن به کشت محصوالتی که نیازهای داخلی را تأمین کند، می شد بخش بزرگی از نیازهای 

خوراکی و دامی خود را در داخل تامین کرد. خوشبختانه کشور ما به حلاظ منابع کانی و تنوع 

آب و هوایی و نیروی انسانی مجرب هیچ کمبودی ندارد. با یک سیستم مالیاتی تصاعدی، 

سرمایه ریالی داخلی تأمین می شد. با اندکی انضباط مالی در زمینه درآمدهای ارزی هم 

متام نیاز ارزی تأمین بود. 

ایران توان مالی و سرمایه انسانی کافی دارد تا یک سیستم آموزشی پیشرفته و رایگان، 
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همچنین یک سیستم درمانی همگانی منطبق با قانون اساسی در کشور ایجاد مناید. 

اساسی  قانون  مترقی  اصول  افکندن  دور  به  با  بود؟  چه  گرفت  اجنام  که  اقداماتی  اما 

همچون اصل 44، و با اجرای سیاست های نولیبرالی سفارش شده از سوی بانک جهانی و 

صندوق بین املللی پول، خصوصی سازی ها آغاز شد، آن هم به بدترین شکل ممکن. مؤسسات 

اداره  در  صالحیتی  هیچ  که  شد  بخشیده  کسانی  به  دیگری  از  پس  یکی  دولتی  اقتصادی 

آنها نداشتند و جز سود شخصی هیچ انگیزه ای در سر منی پروردند. شهرها از اتوموبیل های 

مونتاژ شده انباشته شدند. در نتیجه کشور با کمبود جاده مواجه شد. سرمایه هایی راکه باید 

صرف حمل ونقل ریلی می شدبه جاده سازی اختصاص داده شد. سپس کمبود بنزین معضل 

دیگری شد. اقتصاددانان و دولتمردان هوادار پر وپا قرص  آزادی بی قید و شرط بازار با ساخت 

ارزان تر از تولید متام می شود مخالفت کردند. با  خرید بنزین  پاالیشگاه، با این استدالل که 

اولین موج حتریم ها کمبود بنزین خودمنایی کرد و دولت آقای احمدی نژاد با استفاده از شبکه 

نازی ها  گاز  اتاق های  به  شهرها  نتیجه  در  زد.  دست  بی کیفیت  بنزین  تولید  به  پتروشیمی 

با عارضه های تنفسی و سرطانی  از مردم به سوی بیمارستان ها  انبوهی  شباهت پیدا کرد. 

زنان  کار،  کودکان  چون  پدیده هایی  رشد  و  طبقاتی  فاصله  فزاینده  رشد  با  شدند.و  روانه 

خیابانی و تن فروش، اعتیاد، معتادان متجاهر، سایه سنگیِن فقر بی سابقه بر همه شهرهای 

کشور گسترده شد. با کاسنت از مدارس دولتی و تبدیل آنها به مدارس خصوصی، یک سیستم 

کاستی آموزشی به وجود آمد. و بدین سان بهشتی برای پولداران و جهنمی برای فقیران وبی 

چیزان ساخته شد. با تشویق تولید با اولویت صادرات از یک سو، و دادن یارانه به دالر از 

سوی دیگر، راه خروج سرمایه از کشور هموارتر شد.

حاصل آن که وقتی کشور با اعتراضات خود جوش مردم ناراضی که انقالب خود را ربوده 

شده می بینند، مواجه می شود، ناباورانه و پرسش گر به یکدیگر نگاه می شود، و هاج و واج 

می مانند،که مگر این همان مردمی نبودند که در جریان انقالب و جنگ آن همه جان فشانی از 

خود نشان دادند. حاال آسان ترین پاسخ برگزیده شد: متامی گناه را به گردن شبکه های ماهواره ای 

و دشمن انداخنت؛ مشکالت ناشی از محاصره اقتصادی را عمده کردن و از زیر بار پاسخ گویی 

گریخنت. و اینک ما مانده ایم، حیران و سرگردان و انگشت به دهان که چه باید بکنیم؟
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مسلما نوحه خوانی بر مزار سیاست های پیشین هیچ مشکلی از مردم ما را حل منی کند. 

نه شکم گرسنه ای سیر می شود و نه کشته شدگان شورش ها زنده می شوند. نه خانه ای ارزان 

می شود و نه ریالی از قیمت کاالها کاسته می شود. اما بررسی درست خطاها، راه درست را 

نشان خواهند داد. اکنون با این وضعیت نابسامان چه باید کرد؟ برای جنات کشور از وضعیت 

بهم  ریخته و اسف بار کنونی که در درجه اول حاصل سیاست های نولیبرالی همه دولت های 

پس از جنگ می باشد، باید چه راهی در پیش گرفت؟ خنست باید پذیرفت که متامی راه رفته 

سال های پس از جنگ خطا بوده است. سپس، باید با اجرای یک طرح ضربتی تب بیمار را 

پایین آورد،تا بعدًا به معاجله این بیمار در شرف موت پرداخت.

طرح ضربتی شامل ایجاد یک سیستم کمکی تأمین مواد غذایی و کاالهای اساسی به 

مردم است. این کار می تواند به وسیله یک سیستم پیشرفته کوپنی یا کارت های هوشمند اجنام 

گیرد. باید بنگاه های اقتصادی و به ویژه بانک های خصوصی شده به عنوان یکی از عوامل 

مهم و تعیین کننده افزایش نقدینگی و تعطیلی بنگاه های تولیدی و ایجاد فساد اقتصادی و 

... مجددا به متلک عموم درآیند. بیشتر بانک ها باید در یکدیگر ادغام شوند تا از پول بازی 

جلوگیری شده و امکان نظارت بر آنها بیشتر شود. باید پذیرفت که یکی از عامالن اصلی تورم 

بانک های خصوصی هستند. به جای بذل و بخشش ارزی، کاالهای اساسی مورد نیاز مردم 

و دارو به وسیله یک کمیته دولتی که به شدت زیر نظارت قرار داشته باشد، تهیه و به دست 

از  باید  آنان  وسیله  به  شده  احتکار  خانه های  بانک ها،  مجدد  کردن  دولتی  با  برسد.  مردم 

اصل ۴۴قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
نظام اقتصادی جمهور اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح 
استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، 
تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، 
راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن 
قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی 
است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسالم 
خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری 

اسالمی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند....
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طریق فروش و یا اجاره در اختیار مردم قرار گیرد. یک سیستم مالیاتی تصاعدی سختگیرانه 

وضع شود تا منابع ریالی الزم برای مخارج عمومی دولتی تأمین گردد. باید یک اظهارنامه 

مالیات  افراد  ثروت  و  دارایی  مجموع  از  و  شود  تهیه  مردم  های  دارایی  و  امالک  مورد  در 

گرفته شود. اگر کسی چند خانه و ویال و اتوموبیل و حساب بانکی دارد، باید ارزش همه بر 

روی هم محاسبه و از آن مالیات گرفته شود. )مالیات بر ثروت( کسانی که در اظهارنامه 

خود تقلب می کنند باید به شدت جریمه شوند.

شرایط جنگی،اقتصاد جنگی می طلبد. در جنگ جهانی دوم همه دولت های درگیر جنگ 

از سیستم کوپنی استفاده کردند. مبارزه با رانت خواری و سوءاستفاده از اموال عمومی و فساد 

اقتصادی باید چندین و چند برابر گردد. در کنار آن باید در سیاست خارجی با احتیاط بیشتری 

عمل کرد. ضروری است تا با هر کشوری که بدون پیش شرط، حاضر به داشنت روابط دوجانبه 

با حقوق برابر است روابط خود را در همه زمینه ها گسترش داد. بی درنگ باید به تبلیغات ضد 

روسی و ضد چینی، که پس از توئیت های آقای ترامپ از سوی سلطنت طلبان آشکار و پنهان 

و نولیبرال ها و ترامپیست های وطنی با سوءاستفاده از امکانات دولتی به راه افتاده است، 

پایان داد. برای بی اثر کردن این گونه تبلیغات در برون و درون مرز نیز باید متهیداتی اندیشید 

که به بی اثر شدن آن بیاجنامد. بی گمان هدف این تبلیغات کمک به محاصره اقتصادی ایران و 

در زیر فشار قرار دادن بیشتر آن است. باید کوشید تا شدت تنش با مخالفان و دشمنان آشکار 

ایران را نیز تا حد امکان کاهش داد. کار توضیح سیاست های جدید و لزوم عملی آن را باید با 

دقت و سرعت اجنام داد. بر منابع ارزی و ریالی دولت باید انضباط شدیدی اعمال کرد.

تنها با در پیش گرفنت چنین سیاست سخت گیرانه ای می توان التهاب در کشور را کاهش 

داد. در کنار آن باید امکانات الزم برای بحث های گسترده در مورد مدل توسعه آینده ایران با 

شرکت همه صاحب نظران با هر اندیشه و نظری را فراهم کرد. 

ادامه وضع موجود جز گسترش هرج ومرج حاصلی در پی ندارد. وقت تنگ است. کشور 

در آستانه مصیبتی به مراتب گسترده تر از ویروس کرونا است. باید زمان را دریافت. فردا 

بسیار دیر است.
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اخیرًا مترجم نوکار اما توانا، آقای مهدی تدینی که جز ترجمه آثار استاد نئوفاشیست خود 

ارنست نولته تکلیفی برای خود تعیین نکرده اند، در همدلی با استادشان چنان پیش رفته است 

که با کمال تأسف خود حامل انگیزه های آن نئوفاشیست سرشناس نیمه دوم قرن بیستم شده 

است. تا آجنا که منی توان دریافت برگردان های او از نوشته های استادش، ترجمان باورهای 

شخص خودشان است یا باورهای نولته. در هرحال این که آقای تدینی مترجم باورهای خود و یا 

نوشته های استاد نئوفاشیست خود باشند، توفیری در اصل داستان منی کند چرا که تشبه به هر 

امری و شیئی، یکی از نشانه های موافقت با آن است.

ایشان اخیرًا متنی را در کانال اینستاگرامی خود، در باره استالین منتشر کرده اند که از 
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نقدی بر مدعیان تاریخ

بازگوئی های مضحک فاشیسم در تاریخ نویسی ورشکستگان

علی پورصفر )کامران(
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جانب برخی فعاالن فضای مجازی در برخی گروه ها به اشتراک گذاشته شده است. این منت 

چنان با خصومت و غرض ورزی همراه است که حتی کلمات منت را به فغان انداخته است و چنان 

تعفنی به هم زده که انبوه پشم هائی که روی آن قرار داده شده، نتوانسته است مانع از انتشار 

بوی دل آزار آن شود. در این منت چنان دروغ هائی به میان آمده که بالفاصله هر تاریخ دانی به 

یاد گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر و عبارت معروف او می افتد که: دروغ هرچه بزرگ تر، اعتماد به 

آن آسان تر. در این منت ، یاوه هائی جوالن دارند که سرایندگان شان متام آنها را پیش تر از امثال 

هیتلر و هیملر و گوبلز و گورینگ و روزنبرگ و آیشمن و گلن و دالس و مک آرتور و چیان کای چک 

به وام گرفته بودند و آقای تدینی به گمان اینکه چون این الطائالت از دهان استادشان ارنست 

نولته بازگفته شده، قطعًا خوشبو خواهد بود. اما هضم شده را خوردن، مکافاتی مضاعف با 

خود دارد.

تکرار متنی که ایشان با استمداد از نولته و سولژنیتسین و آرنت نوشته و منتشر کرده اند، 

آنچنان ضداجتماعی و خالف تاریخ است که صاحب این قلم از تکرار آنها خودداری می کند و 

تنها به این اکتفاء دارد که برخی از وجوه اساسی نادرستی های آن را برای دوستان روشن مناید. 

دیرآمدگان پروفاشیست و جاماندگان از قافله هیتلری که آرزوی دست نیافتنی معاشرت 

و معاصرت با هیتلر و یارانش را به لباس فاشیسم پژوهی تبدیل کرده اند، برای خشنودی خود 

و جلب توجه مردمی از گونه خود و اعالم همکاری با هرگونه ستیزه علیه عدالت اجتماعی و 

آزادگی عمل و اندیشه و خصومت با تاریخ متعالی بشر، ته مانده بی ارزش و بی خاصیت انبان 

هیتلری را که در زرادخانه های جهنمی ناتو و به ویژه آمریکا و انگلیس و آملان نگهداری می شده 

است، دوباره در اختیار گرفتند تا استعدادها و آمادگی های شکل گرفته جهان کنونی را در 

انتقاد از سرمایه و امپریالیسم، مرعوب و بی خاصیت کنند. آنچه را که اینان و آموزگاران شان 

بافته اند و می بافند، همان اراجیفی است که هیتلر در نبرد من گفته بود و پیروان بی مرامش 

نظیر مارتین هایدگر و کارل اشمیت و ارنست نولته در سال های اولیه جنگ سرد و پس از آن، بر 

زبان و دهان معماران عالم ستیز آن جنگ نهادند و چون نقل قول مستقیم از هیتلر، رسوائی آور 

بود، اراجیف بی پایه اش این بار از زبان روشنفکران یهودی به ظاهر ضدفاشیست نظیر هانا 

زبیگنیف  چون  بدکاره ای  موجود  به  سپس  میراث  این  یابند.  اعتباری  تا  شد  تکرار  آرنت 
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برژینسکی رسید تا در کتاب شکست بزرگ بنویسد »... این مطلقًا عادالنه و مناسب است 

که قربانیان استالین را بیش از 20 میلیون شاید حتی 40 میلیون برآورد کنیم«. این آدمخوار 

همان موجودی است که در سال های اول دهه 80 قرن گذشته در پاسخ به نگرانی های جامعه 

بشری از احتمال افزایش خطر جنگ های امتی، بشریت را نوید داده بود که »... از وقوع جنگ 

امتی نهراسید زیرا که در همه حال و بعد از مبباران های امتی، بین 10 تا 12درصد آحاد بشری 

باقی خواهند ماند«. این در حالی است که در همان دهه گارباچف در پاسخ به تهدیدات ریگان 

گفته بود که ما نیازی به جنگ امتی نداریم زیرا اگر به تنهائی انتحار امتی کنیم، می توانیم 

چند بار کره زمین را بطور کامل نابود کنیم. کسانی که آحاد انسانی را تنها عدد می بینند، خود 

نیز می توانند چنین اعدادی از تلفات انسانی را بیافرینند. شایسته ما نیست که در کنار این 

انسان منایان قساوت پیشه بنشینیم و یا از آنان بگذریم. پس بهتر آن است که همگی شان را 

کنار آموزگاران شان به ویژه هیتلر و موسولینی و فرانکو و پیلسودسکی بنشانیم تا مطابق سیره 

مألوف شان، یکدیگر را پروار بندند و سپس از یکدیگر تناول کنند. 

مضمون این یادداشت چیزی جز دفاع از تاریخ و اصرار بر رعایت تاریخ نیست و افشای 

استعمارگران  و  نازی ها  و  آنتی سویتیست ها  و  تزاری ها  که  دارد  نظر  مد  را  کاذبی  سجلیات 

از  بیمار،  و  مردم آزار  ناسیونالیست های  و  دروغین  میهن دوستان  و  قشری  کهنه پرستان  و 

اگر  ساخته اند.  دیگر  ملت های  با  و  خود  اتباع  با  دولت  آن  روابط  و  شوروی  و  سوسیالیسم 

کارکرد این سجلیات تنها ایجاد شک و تردید و یا حتی کمتر از آن، تأمل در آن اکاذیب و مداقه 
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 از سال 1933 که بالغ بر 50 اردوگاه نگهداری مخالفان فاشیسم و یهودیان ستم دیده در 

گوشه و کنار آلمان تأسیس شد، تا سال 1939-1940، کمترین گزارش های افشاگرانه از این 

کشتارگاه های آدمیان در اروپا و آمریکا منتشر شده و یا اصالً منتشر نشده بود؛ اما تا بخواهید 

انواع گزارش ها در باره ده ها و صدها اردوگاه کار اجباری در شوروی چاپ و منتشر شد که اغلب 

آنها جعلیات احزاب و دولت های ارتجاعی و فاشیستی جهان، به ویژه دولت های ایتالیا و آلمان و 

ژاپن و دولت های لیبرال اروپا و آمریکا بود.
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غلوآمیز در برخی عناصر منفرد از کلیت تاریخ را با خود 

داشته باشد، فریبکاران به مراد خود رسیده اند. وظیفه 

تاریخ گسترده تر از آن است که تصور می شود و یکی از 

آن وظایف اتفاقًا مقابله با این خدعه گری ها و ریاکاری ها 

شبه  و  عاملان  شبه  گردانی های  صحنه  و  فرافکنی ها  و 

مورخان است. 

استعمار و خلف پلیدترش امپریالیسم، در متام ۳00 سال گذشته با همه توش و توان خود 

به دروغ پراکنی علیه مردمان بی گناه آسیا و آفریقا و آمریکای التین و اقیانوسیه -اعم از هر 

دین و مذهب و رنگ و تبار- اشتغال داشته و هرگونه مقاومتی در برابر خود را، واکنش ارجتاع 

و استبداد شرقی توصیف کرده اند. هنوز نیز بسیاری از مردم هستند که بدون هرگونه نگرانی 

اعالم کنند اگر استعمار بریتانیا نبود، مردم هند منی توانستند جایگاه کنونی خود را مثال در 

برنامه نویسی کامپیوتری کسب کنند؛ زیرا که این مهم فقط با تسلط بر زبان انگلیسی میسر 

است. آیا نباید چنین گمراهی های ضد بشری را که مابه ازای مرگ و قتل ده ها میلیون هندی 

گرسنه و بیمار و بیکار را فراگیری زبان انگلیسی می دانند، رسوا منود؟ آیا وجود انسانی آنچنان 

نازل و عاری از کرامت شده که برای فراگیری یک زبان دیگر که بیشتر از یک کار فرهنگی 

مورخانی  هم  هنوز  شوند؟  نابود  نفرشان  میلیون  ده ها  باید  نیست،  افتاده  پا  پیش  معمولی 

حتی معتبر، نظیر پال کندی پیدا می شوند که تیپو سلطان بن حیدرعلی، حاکم ضدانگلیسی 

میسور را که سراجنام به سال 121۳هق / 1799 در جنگ با نظامیان انگلیسی کشته شد، دست 

نشانده فرانسه بخوانند؛ یا طرفداران متمهدی سودانی -سید محمد احمدابن عبداهلل- رهبر 

انقالب مذهبی سودان )1۳02هق( را که همچون دیوار چین، مقابل پیشروی استعمار انگلیس 

در سودان و حوزه وسطای رودخانه نیل ایستاده بودند، سربازان عثمانی بشناسانند. 

منونه دیگر عقب ماندگی از حقیقت، موافقت بسیاری از روشنفکران با پروپاگانداهای 

فاشیستی و لیبرالی علیه دشمنان آنان است. از سال 19۳۳ که بالغ بر 50 اردوگاه نگهداری 

مخالفان فاشیسم و یهودیان ستم دیده در گوشه و کنار آملان تأسیس شد، تا سال 19۳9–1940، 

کمترین گزارش های افشاگرانه از این کشتارگاه های آدمیان در اروپا و آمریکا منتشر شده و یا 
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آن  از  گسترده تر  تاریخ  وظیفه 
یکی  و  می شود  تصور  که  است 
این  با  مقابله  اتفاقاً  وظایف  آن  از 
و  ریاکاری ها  و  خدعه گری ها 
گردانی های  صحنه  و  فرافکنی ها 

شبه عالمان و شبه مورخان است.
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اصاًل منتشر نشده بود؛ اما تا بخواهید انواع گزارش ها در باره ده ها و صدها اردوگاه کار اجباری 

در شوروی چاپ و منتشر شد که اغلب آنها جعلیات احزاب و دولت های ارجتاعی و فاشیستی 

جهان، به ویژه دولت های ایتالیا و آملان و ژاپن و دولت های لیبرال اروپا و آمریکا بود. این 

حقیقت را می توان از روی ترجمه های این گونه کتاب ها به زبان فارسی در فاصله میان 1۳12 

تا 1۳20 و کتاب ها و سلسله مقاالتی از این گونه از 1۳20 تا 1۳۳2 دریافت. به راستی چگونه 

می توان آمار و ارقامی را که هیتلر بر اساس خصومت بهیمی خود نسبت به دولت شوروی و 

مردمان اسالو اعالم کرده بود، اعتبار بخشید و همان را تکرار کرد و چرا نباید در افشای آن 

دروغ های کثیف شاخدار قدم برداشت؟ امپریالیسم در نیمه دوم قرن گذشته زرادخانه خود 

را با استقبال از کتاب های »در دادگاه تاریخ« نوشته روی مدودوف و »مجمع اجلزایر گوالک« 

نوشته الکساندر سولژنیتسین جتهیز کرد و با اعطای بزرگ ترین جوایز فرهنگی خود به نوشته 

سولژنیتسین، و یا جوایز بزرگ دیگر به مدودوف، به آنان اعتبار بخشید؛ اما این دو، پس 

از فروپاشی شوروی، دستکم بخشی از اعتباری را که به ناحق نصیب شان شده بود از دست 

به ویژه همدستان بوریس  و  از سال 1989،  زیرا همدستان گورباچف  داده اند. می دانید چرا؟ 

یلتسین از سال 1991 تا اعماق بایگانی های اسناد رمسی و غیررمسی سری و علنی شوروی 

را کاویدند و سراجنام به این نتیجه مأیوس کننده رسیدند که مجموع اعدام شدگان شوروی از 

سال 1922 تا 195۳ و با احتساب مجازات خائنین به کشور در جنگ دوم بالغ بر 566799 نفر 

بوده است. چنین رقمی بی تردید هراس آور، هولناک و غیرقابل گذشت می مناید و قطعًا نقطه 

سیاهی در تاریخ شوروی است؛ اما در عین حال باید توجه داشت که بسیاری از این محکومان 

– شاید 85% -کسانی بودند که در انواع و اقسام طرح ها و برنامه های ضد دولتی اعم از کودتا 

و ترور و ختریب و جاسوسی، و نابودی تولیدات زراعی و صنعتی، و پرونده سازی های مرگبار 

علیه دیگران دخیل و مؤثر بودند.

یکی از بدترین برنامه های کودتائی که با کمک دکتر بنش، رئیس جمهوری چکسلواکی 

کشف شد، طرح کودتای مارشال توخاچوفسکی با مشارکت دولت هیتلر بود که دو-سه هزار 

نظامی در آن شرکت داشتند. کشف این توطئه، دست انتقام جویان پیروز جنگ داخلی را که 

و  بودند،  شده  محروم  خود  سابق  دشمنان  مجازات  از  عمومی  عفو  باره  چند  اعالم  سبب  به 
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همچنین دست عناصر فرصت طلب منفعت جو و ظاهرسازان ناباور به نظام شوروی را باز کرد تا 

بسیاری را به حق و ناحق روانه اردوگاه ها و گورستان ها کنند. شاید باور نکنید؛ اما این روند 

فاسد که بیشتر واکنشی در برابر وحشت آفرینی های غرب و ژاپن –به ویژه آملان هیتلری- بود، 

تنها با مداخله شخص استالین و تغییرات جدی در »چکا« و اعدام دو کمیسر وزارت امنیت 

داخلی یعنی یاگودا و یژوف و مجازات مجریان اعمال غیرقانونی، در سال 19۳8 متوقف شد و 

عملیات قضائی به روال سابق در آمد. تنها در سال 1941 این روال تغییر کرد و تعداد اعدام ها 

از حدود 2 هزار نفر در سال، به 14 هزار نفر در سال 1941 رسید. دلیل این افزایش ها نیز همان 

شرایط اضطراری جنگی بود. صدها نفر از نظامیان خاطی ارتشی نظیر ژنرال پاولوف فرمانده 

جبهه غرب و برخی اعضای ستادش که اشتباهات شان موجب سقوط شهر مینسک به دست 

آملانی ها شده بود، پس از محاکمه نظامی اعدام شدند. دولت شوروی در سال 1947 مجازات 

اعدام را از نظام قضائی خود حذف کرد و اتفاقا ناسیونالیست های اوکراینی با حمایت های 

وسیع آمریکا و انگلیس از همین سال عملیات سابق شان را از سر گرفتند. مجازات اعدام در 

سال 1949 به نظام قضائی کشور بازگشت و آن گروه ها نیز متالشی شدند. 

برخی ها انگیزه همکاری مردم شوروی با دولت خود را، از گونه آمادگی طبیعی ملت ها 

علیه  خود  نامطلوب  حتی  دولت های  با  همکاری  برای 

جتاوز بیگانگان می دانند. هر چند این عامل در بسیج 

وطن دوستان علیه جتاوز به میهن مؤثر است، اما فاقد 

نقش اساسی است؛ زیرا اگر چنین می بود، چرا لهستانی ها 

و  بلژیکی ها  و  هلندی ها  و  نروژی ها  و  دامنارکی ها  و 

نکردند.  چنین  فرانسوی ها  و  آلبانیائی ها  و  یونانی ها 

جبهه های  که  شد  آغاز  هنگامی  کشورها  این  در  مبارزه 

آزادی بخش ملی -اغلب به ابتکار احزاب کمونیست- 

تشکیل گردید؛ اما در شوروی از همان حلظه آغاز ورود 

ارتش نازی این مقاومت ها آغاز شد و روزبه روز، به ویژه 

در مناطقی که دیگر از ارتش سرخ و دولت شوروی هیچ 
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یک  به  آلمان  ملت  درباره  هیتلر 
اگر  گفت:  خارجی  مالقات کننده 
اندازه  به  آلمان  مردم  روز  یک 
کافی قوی نباشند و به قدر کفایت 
برای  خون شان  فداکردن  آماده 
بهتر  نباشند،  هستی شان  نجات 
دست  به  و  بروند  بین  از  است 
نابود  آنها  از  نیرومندتر  قدرتی 
یک  او  حالت  این  در   ... شوند 
قطره اشک هم برای مردم آلمان 

نخواهد ریخت.
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طرفدار  اوکراینی  ناسیونالیست  هزاران  حال،  همین  در  گرفت.  بیشتری  شدت  نبود،  نشانی 

استپان باندرا -رهبر معنوی حاکمان حالیه اوکراین- که ممیزه شان خصومت بهیمی نسبت 

به یهودیان و لهستانی ها و روس ها و کمونیست ها بود، از فردای ورود ارتش آملان به اوکراین، 

به نازی ها پیوستند و تا سال 1944 که نازی ها از اوکراین خارج شدند شریک همه جنایات آنها 

بودند. هزاران نفر از روس ها و قفقازی های نظامی و غیرنظامی مخالف دولت شوروی نیز به 

رهبری برخی ژنرال های سابق ارتش سرخ، نظیر والسوف و تروخین و مالیشکین و زاکوتنیج 

و ده ها ژنرال و سرهنگ و سرگرد دیگر در اثنای ماه های اول جنگ به ارتش آملان پیوستند و 

علیه هموطنان خود جنگیدند. همه افسرانی که نام شان ذکر شده، در تصفیه سال های 19۳7–

19۳8، از ارتش اخراج شده بودند. دولت شوروی در آغاز جنگ آنان را به ارتش بازگردانید 

اما همگی شان در اولین فرصت، خود را به همکاران آملانی شان در برنامه کودتای مارشال 

توخاچفسکی رسانیدند. 

منطقه قراچای قفقاز )قسمتی از ایالت خودمختار قراچایفو چرکس در ناحیه استاوروپل از 

توابع فدراسیون روسیه( در اوت 1942 به اشغال ارتش نازی درآمد و مخالفان دولت شوروی 

به رهبری مردی به نام غازی بایراموکوف و با حمایت اشغالگران، دولت اسالمی کوچکی به 

ارتش  بود.  برقرار  کردند که قریب 5 ماه  پا  بر  نابودی متامی نشانه های سوسیالیسم  منظور 

سرخ در ژانویه 194۳ منطقه را از آملانی ها بازپس گرفت 

برای  و  کرد  ساقط  را  بایراموکوف  پوشالی  حکومت  و 

جلوگیری از تکرار آن خیانت و کمک به بازگشت نازی 

ها، بسیاری از قره چای ها را به آسیای میانه و قزاقستان 

انتقال داد. 

ایراد  با  اکتبر 1917  در 26  که  کراسنوف  پیوتر  ژنرال 

انقالب  با  جنگی  ستیزه  از  خودداری  به  متعهد  سوگند 

شده بود، در سال 1918 ارتشی از قزاق های ضد شوروی 

به راه انداخت و تا پایان جنگ داخلی به جنگ و ستیز با 

ارتش سرخ ادامه داد و پس از خامته جنگ داخلی به آملان 
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گریخت. او در حمله ارتش آملان به شوروی شرکت داشت و پس از پیروزی های اولیه نازی ها در 

شوروی، به دستور فرماندهان ارتش آملان، واحدی مرکب از چند هزار قزاق که بسیاری شان 

نظامیان اسیر شده ارتش سرخ بودند، تأسیس کرد. این قزاقان در بسیاری از عملیات نظامی 

علیه مردم اوکراین و بالروس و لهستان و یوگوسالوی شرکت داشتند و سراجنام به هنگام فرار 

آملان ها از اوکراین همراه آنان از منطقه خارج شدند. کراسنوف و هزاران قزاق پیرو او سراجنام در 

اتریش به دست ارتش سرخ افتادند و تعدادی از رهبران شان در اوایل سال 1947 اعدام شدند. 

همانگونه که مالحظه می شود، هجوم ارتش آملان به شوروی مشوق خیانت صدها هزار 

نفر از اتباع آن دولت و مشارکت آنان در نبردها علیه دولت شوروی شد. پس الزامًا ملت ها و یا 

بخشی از آنان در صورت تهاجم خارجی، نه فقط با دولت خود همکاری منی کنند، بلکه حتی 

با متجاوزان همدست شده و علیه میهن و هم میهنان خود می جنگند. همکاری عمومی مردم با 

دولت های خود برای دفع جتاوز بیگانگان، چند انگیزه الزم دارد که یکی از آنها رضایت نسبی 

از دولت های حاکم و دیگری روابط متقابل عادالنه بین آنهاست. این همان واقعیتی است که 

مخالفان شوروی و سوسیالیسم قصد پوشانیدن و استتار آن را دارند. 

نظریه دیگری حاکی از آن است که جنایات ارتش آملان در قلمرو شوروی، محرک مردم 

به مقاومت شده بود. این نظریه نیز هر چند همچون نظریه اول تا اندازه ای پذیرفتنی است، اما 

فاقد نقش اساسی بوده و بنا بر انواع و اقسام اخبار و گزارش های موثق از دوستان و دشمنان 

شوروی، موافقتی با تاریخ ندارد، زیرا:

مردم لنینگراد از همان روزهای اول جنگ که هنوز جنایات نازی ها برای مردم مشخص 

نشده بود، با متام قوا به مقاومت برخاستند و در محاصره ای افتادند که از آن بدتر در تاریخ 

جنگ های عالم سابقه نداشت. محاصره ای که 850 روز طول کشید و بر اثر آن بیش از 6۳0 هزار 

نفر فقط از گرسنگی مردند )آلن تیلور مورخ نامدار انگلیسی تلفات ناشی از گرسنگی را بیش 

از یک میلیون نوشته است، )جنگ جهانی دوم، ص ۳21(( و بیش از 200 هزار نفر بر اثر مبب و گلوله 

و خمپاره جان باختند )گیلبرت، ص 162(. 

مردم مسکو در چهار ماه پایانی سال 1941، توفانی را متوقف کردند که تا آن زمان در هیچ 

کجای اروپا حتی حلظه ای از سرعت خود نکاسته بود. آنان حمالت برق آسای ارتش نازی را که 
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شهرت مخوفی در آن داشت، خنثی کرده بودند و توفانی را که متام اروپا را در نوردیده بود، در 

پای دیواره انسانی خود به زانو درآوردند، آنگونه که دیگر از جای خود بر خناست. مردم مسکو 

چنان نفرتی از جتاوز آملان نازی نشان دادند که در متام دو سالی که از آغاز جنگ می گذشت، 

در هیچ پایتخت اروپائی دیده نشده بود. این مردم با هر چه که به دست شان می رسید، به مقابل 

سربازان آملانی شتافتند تا مانع از ورود فاشیسم به پایتخت کشورشان شوند. به نوشته ژنرال 

بلومنتریت معاون ستاد ارتش آملان: چند گروه از سربازان لشکر 258 پیاده نظام آملان عماًل 

به حومه مسکو رسیدند؛ اما کارگران روسیه از کارخانه ها بیرون ریختند و با چکش و ابزار های 

هنگامی  مقاومت  این   .)926 ص  شایرر،   ،560 ص  )دویچر،  شهرپرداختند  از  دفاع  به  خود  دیگر 

صورت گرفت که مسکوی ها هنوز هیچ جنایتی از نازی ها ندیده بودند، جز جنایت جتاوز به 

میهن و سوسیالیسم. 

مقاومت و شجاعت ملی در جنگ علیه متجاوزان آملانی انگیزه دیگری داشت و برای آشنائی 

با آن انگیزه باید به ویژه سراغ ویلیام شایرر رفت که هر چند استالین را دیکتاتوری از صیغه هیتلر 

و موسولینی می داند؛ اما تشخیص او از جریان تاریخ با تشخیص آنان که استالین را در کنار 

هیتلر می نشانند متفاوت است. همچنین یوآخیم فست زندگی نامه نویس هیتلر نیز گزارش هائی 

شبیه به شایرر و از آن بیشتر در باره دستورات هیتلر علیه نظام سیاسی اقتصادی شوروی و اتباع 

آن دولت دارد که فقط به معنای خصومت مطلق آن آدم منای وحشی ضدبشر علیه مردمان اسالو 

-به ویژه روس های اتباع دولت شوروی- است. در این گزارش ها می خوانیم که: 

شایرر، ص 917:

امید آملان ها به پیروزی بیشتر مبتنی بر این احتمال بود که جتاوز به روسیه موجب شورش 

سیاسی در کشور می شود و شکست های ارتش سرخ موجب می شود که مردم با شورش خود 

استالین را ساقط کنند. هیتلر خود گفته بود ما فقط باید لگدی به در بزنیم، خواهی دید که متام 

عمارت چگونه فرو خواهد ریخت. 

شایرر، ص 917:

ستاد ارتش آمریکا در آغاز حمالت آملان به شوروی محرمانه اعالم کرده بود که انهدام 

نیروهای شوروی فقط کار چند هفته است. از همین رو اعالمیه های هیتلر و اتو دیتریش مسؤول 
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بخش مطبوعاتی هیتلر در اوایل اکتبر 1941 از نظر آمریکا و انگلستان و سایر کشور ها، درست 

و معتبر انگاشته شد. 

فست، ص 1181 و 1186:

ستاد  و  هیتلر  جنگ،  اول  روزهای  در  شوروی  خاک  در  آملان  ارتش  سریع  پیشروی های 

فرماندهی ارتش را متقاعد کرده بود که فروریزی ارتش سرخ قریب الوقوع است. ژنرال هالدر 

اظهار می  کند که تصور شکست ارتش سرخ در مدت 15 روز، اغراق آمیز خنواهد بود ... هیتلر 

فکر منی کرد که جنگ بیشتر از نیمه سپتامبر طول بکشد و احتمااًل تا 6 هفته متام خواهد شد 

... و در جواب ژنرال پاولوس فرمانده ارتش ششم که خواستار تأمین لوازم و  جتهیزات جنگ 

زمستانی شده بود، اظهار داشت که لشکر کشی زمستانی وجود خنواهد داشت.

شایرر، ص 917:

درست است که روس ها بر اثر غافل گیری شان در 22 ژوئن 1941 تلفات سنگینی را از حیث 

افراد و جتهیزات حتمل کردند، اما در ماه ژوئیه دفاعی را آغاز کردند که هر حلظه شدیدتر می شد 

و کیفیتی داشت که ورماخت هرگز پیش از آن ندیده بود. )یادآور می شوم که فاصله بین حمالت 

توفانی نازی ها و آغاز مقاومت های در حال تصاعد دولت و مردم شوروی، کمتر از دو هفته بود(.

شایرر، ص 922 - 923:

از فرماندهان عالی ارتش آملان در باره حتوالت نظامی اکتبر  گزارش ژنرال بلومنتریت 

1941در شوروی: ... مقاومت دشمن بس شدید شد و جنگ ناگوار گردید ... به مسافات زیادی 

در پشت جبهه واحد های پارتیزانی در جنگل ها و باتالق های وسیع دست به کار شده بودند و در 

راه ستون های تدارکاتی ما کمین می کردند. 

شایرر، ص 925:

گزارش ژنرال بلومنتریت از حتوالت نظامی اواخر اکتبر 1941: ... ما با شگفتی و نومیدی 

مشاهده کردیم که روس ها از اینکه از حلاظ یک نیروی نظامی، موجودیت خود را از دست 

داده اند، بی خبرند. 

شایرر، ص 925:

گزارشی از عملیات ماه نوامبر 1941: ... عامل عمده در ختریب وضع ارتش آملان، هوا 
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و یخبندان نبود بلکه جنگیدن جلوجانه افراد ارتش سرخ و اراده تسخیرناپذیر آنان در پایداری 

بود. ژنرال های نازی منی توانستند بفهمند که چرا روس ها با وجود رژیم ظاملانه دولت شان و 

علیرغم ضربات مصیبت بار ارتش آملان، بر عکس فرانسویان و دیگر ملت های مغلوب که کمتر 

از روس ها می توانستند برای شکست خود عذر بیاورند، از پا درنیامدند. 

شایرر، ص 926:

از  شوروی  جنگ  در  آملان  ارتش  زرهی  نیروهای  کل  فرمانده  گودریان  ژنرال  گزارش 

گفتگوی خود با یکی از ژنرال های سابق ارتش تزاری درباره علت گریز مردم از مناطق اشغال 

شده و استقبال نکردن از ارتش آملان که گفته بود، اگر شما بیست سال پیش آمده بودید ما با 

آغوش باز به شما خوش آمد می گفتیم، اما اکنون خیلی دیر است. ما تازه داشتیم روی پای خود 

می ایستادیم که شما آمدید و دارید ما را بیست سال عقب می اندازید. بدان گونه که ما باید همه 

چیز را از نو شروع کنیم. اکنون ما داریم برای روسیه می جنگیم و به خاطر آن همه با هم متحدیم. 

شایرر، ص 926:

حمالت ارتش آملان از اول دسامبر 1941 به مسکو، آخرین امیدواری های آملان بود ... اما 

آن حمالت در برابر مقاومت پوالدین درهم شکست. 

فست، ص 1188:

با شکست های ارتش آملان در کنار مسکو ... تنها پروژه جنگ کوتاه بارباروسا نبود که زیر 

دیوارهای مسکو شکست خورد، بلکه در عین حال شکست متام طرح فتوحات هیتلر نیز بود. 

فست، ص 1189:

این اولین شکست مهم بعد از 20 سال موفقیت پیوسته و پیروزی های سیاسی نظامی برای 

بسیاری از فرماندهان ارتش آملان و خود هیتلر روشن کرده بود که دیگر هیچ پیروزی ای ممکن 

نیست. در27 نوامبر ژنرال واگنر رئیس ستاد فرماندهی پیشوا و ژنرال هالدر از فرماندهان کل 

ارتش آملان به این نتیجه رسیده بودند که ما چه از حلاظ افراد و چه از حلاظ جتهیزات به انتها 

رسیده ایم ... هیتلر که بر اثر این واقعیت از اواسط نوامبر دچار ترسی خود خواسته و خلق و 

خوئی اندوهگین و گوشه گیرانه شده بود، درباره ملت آملان به یک مالقات کننده خارجی گفت: 

اگر یک روز مردم آملان به اندازه کافی قوی نباشند و به قدر کفایت آماده فداکردن خون شان 
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برای جنات هستی شان نباشند، بهتر است از بین بروند و به دست قدرتی نیرومندتر از آنها 

نابود شوند ... در این حالت او یک قطره اشک هم برای مردم آملان خنواهد ریخت. 

فست، ص 1218 - 1222:

هیتلر بعد از ماجرای استالینگراد، کنترل اعصابش را از دست داد و خویشنت داری اش متام 

شد و هیجان های شدید عصبی و تندخوئی جای آن را گرفت ... ابتذال در گفتارش، که همان 

کاربرد عبارات خشن و مبتذل یک عوام فریب آبجو فروش یا حتی مستمری بگیر پانسیون های 

مردانه بود، حکایت از این داشت که او به اصلش بازگشته است. هیتلر آشکارا از شرح و بسط 

دادن آدمخواری ای که میان پارتیزان ها و در شهر محاصره شده لنینگراد وجود داشت، لذت 

می برد و در همان حال به رویاپردازی های غلیظ تر در باره ساختمان دنیای آینده دخلواه خود فرو 

می رفت ... و گاه درباره سرکوبی شورش هائی که در آملان صورت گرفته بود با لذت می گفت 

که: چند صد هزار نفری که این جماعت عوام را تشکیل می دهد، تیرباران کردم. 

حال ببینیم که استالین در این میان کجا ایستاده بود و چه می کرد، و چه نقشی در شکل 

گیری و تکمیل مقاومت و هدایت ارتش سرخ و مردم شوروی داشت؟ پاسخ این سئوال را به 

ایزاک دویچر، این مخالف سرشناس و قدیمی استالین وامی گذاریم که رهبری او را به نقل 

از افسر فرمانده هیأت نظامی انگلیسی در مسکو چنین توصیف کرده است: زندگی روزانه 

استالین در سرتاسر چهار سال خصومت و جنگ، چنین بود: صبری خارق العاده، سرسختی 

همه  فرمانده  که  جائی  در   .)556 )ص  مطلق  دانائی  و  مطلق  حضور  هوشیاری،  و  بیداری  و 

اتباع آن دولت، پایداری در برابر دشمن  نظامیان و غیرنظامیان شوروی اینگونه بود، چرا 

و پیشروی های فداکارانه در قلب صفوف دشمن و جانبازی برای مردم و کشور خود و برای 

ملت های ستم دیده اروپائی را از رهبران خود نیاموزند؟ آیا چنین سرگذشتی، ترجمان روابط 

متقابل دولت و ملت نیست؟ دستکم به این بیندیشیم. 
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افسر فرمانده هیأت نظامی انگلیسی در مسکو: زندگی روزانه استالین در سرتاسر چهار 

و هوشیاری،  بیداری  و  بود: صبری خارق العاده، سرسختی  و جنگ، چنین  سال خصومت 

حضور مطلق و دانائی مطلق.

فهرست
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نابغه فداکار، ) به مناسبت دویستمین سالگرد تولد انگلس(

انگلس؛ نماد محتوای انقالبی مارکسیسم

س
ش انگل

ی فردری
سالگ

ت 
س

دوی

دویست سالگی

فردریش انگلس
از پایه گذاران ایدئو لوژی علمی مدافع زحمتکشان
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در  واقع  کنونی(  )ووپرتال  بارمن  شهر  در   ،1820 نوامبر   28 تاریخ  در  انگلس  فردریش 

شمال غربی امپراتوری پروس متولد شد. او بزرگ ترین فرزند خانواده مرفهی بود که از طریق 

مالکیت یک کارخانه نساجی ارتزاق می کرد. شهر مجاور –البرفلد- با انبوهی از کارخانه ها 

و مراکز صنعتی، مراحل اولیه انقالب صنعتی را از سر می گذراند. این گونه، او از محیط های 

کارگری بیگانه نبود.

در عین حال، انگلس به عنوان عضوی از جنبش آملان جوان، جامعه را در مسیر حتول 

و توسعه می دید، و با جنبش های آزادی خواهانه که عمدتًا متوجه رهایی از چنگال استبداد 

پروس بود، همراهی می کرد. خدمت نظام وظیفه اجباری را در رسته توپخانه در برلین گذراند 

و به مدت یک سال در بندر برمن کار کرد. در این دوران، او مقاالتی را با نام مستعار فردریش 

اسوالد، در زمینه های ادبی و سیاسی برای روزنامه راین )راینیشه تسایتونگ( به سردبیری 

مارکس نوشت. از همین زمان هم آغاز به فراگیری زبان های مختلف کرد.

سپس او به هگلیان جوان پیوست و به تدریج به مست ایده های کمونیسم ختیلی گرایش 

س - نابغه فداکار
ی انگل

سالگ
ت 

س
دوی

به مناسبت دویست مین سالگرد تولد 

فردریش انگلس

نابغه فداکار

کورش تیموری فر

یک جوان الغر اندام، با ظاهری 

بسیار  را  انگلیسی  که  ناپخته، 

شد  وارد  می کرد،  صحبت  فصیح 

و گفت که عالقه زیادی به جنبش 

سال  پنجاه  دارد...  چارتیست ها 

همان  با  شد،  بازنشسته  که  بعد 

رفتار می کرد که در سن  تواضعی 

22 سالگی اش به خاطر دارم.

از خاطرات جرج جولیان ارنی،
از رهبران چارتیست ها درباره انگلس
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تا در کارخانه پدرش به نام »ِارمن و انگلس«  یافت. در سال 1842 به انگلستان اعزام شد 

-تولیدکننده خن های خیاطی- به کار بپردازد. شهر منچستر، مرکز انقالب صنعتی انگلستان 

بود. جنبش چارتیست ها که در همان زمان، اعتصابات عمومی را با هدف بهبود شرایط کار 

به راه انداخته بود، بیشترین فعالیت خود را در شهر منچستر متمرکز کرده بود.

انگلس از مشاهده فقر و بدبختی در این شهر وحشت زده شده بود. محله سکونت کارگران، 

انبوهی زاغه بود که ویژگی آن هارا فقر، بیماری های مسری، و مرگ و میر کودکان شکل می داد. 

از  او با چارتیست ها* متاس گرفت و از دفتر روزنامه شان – ستاره شمال- بازدید کرد. یکی 

رهبران چارتیست ها به نام جرج جولیان ارنی، بعدها در خاطراتش نوشت: »یک جوان الغر 

اندام، با ظاهری ناپخته، که انگلیسی را بسیار فصیح صحبت می کرد، وارد شد و گفت که 

عالقه زیادی به جنبش چارتیست ها دارد ... 50 سال بعد که بازنشسته شد، با همان تواضعی 

رفتار می کرد که در سن 22 سالگی اش به خاطر دارم«.

انگلس با انتخاب یک روش عمیقًا علمی حتقیق، با استفاده از داده های میدانی، متاس 

مستقیم با کارگران، مطالعه کتاب های حتقیقی دولتی و غیردولتی، جمع آوری آمار متناسب 

و مربوط، اثری خلق کرد که تا همین امروز اعتبار خود را حفظ کرده است: »وضعیت طبقه کارگر 

در انگلستان«. این کتاب، فراتر از ثبت آمارها و تشریح وضعیت زندگی کارگران است. اولین 

کتابی است که به طور جامع، عواقب و عوارض زندگی را در نظام سرمایه داری تشریح می کند و 

به جتزیه و حتلیل سیستم سرمایه داری می پردازد. شیوه تولید سرمایه داری را تشریح، و فرایند 

انباشت سرمایه را تعقیب می کند. نتایج به دست آمده در این حتقیق، پایه ای بود که بعدها، او 

و مارکس توسعه اش دادند. خود انگلس در اواخر عمر، در مورد تأثیر استنتاجات این کتاب بر 

درکش از تکامل اجتماعی نوشت:

که  ساخت  امکان پذیر  برایم  را  موضوع  این  فهم  منچستر،  در  من  »زندگی 

واقعیت های اقتصادی که تاکنون در تاریخ نادیده گرفته شده و یا اندک توجهی به 

آن شده است، در دنیای مدرن، نیروهای تعیین کننده تاریخی هستند. آنها اساس 

پیدایش تضادهای طبقاتی هستند. این تضادهای طبقاتی در کشورهایی که کاماًل 

توسعه یافته اند، به لطف صنعت گسترده -و به ویژه در انگلستان- به نوبه خود، 
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اساس شکل گیری احزاب سیاسی و مبارزات حزبی بوده و متام تاریخ سیاسی را 

شکل می دهند«.

او در این اثر، برای اولین بار در تاریخ، مقوالت »سازمان سیاسی طبقه کارگر« و مفهوم 

از  دیگر  برخی  و  دولت  مفهوم  کارگری،  انقالب  نظریه  طبقه،  خودسازمان یابی  حاکم،  طبقه 

مقوالت را به کار برد که بعدها، مارکس با نبوغ خود، با توسعه آنها، فهم ماتریالیستی تاریخ را 

تکمیل کرد.

آشنایی با مارکس و آفرینش های دوران ساز 

انگلس هنگام عزیمت از انگلستان به آملان 

در سال 1844، توقفی در پاریس داشت. در آجنا 

آشنایی نزدیکی با مارکس یافت. این آشنایی، 

عمر  پایان  تا  مثال زدنی  رفاقت  یک  به  تبدیل 

شد. اندیشه های آنان چنان در هم گره خورد که 

دشوار.  بس  کاری است  آن،  اجزای  کردن  جدا 

مارکس به او نشان داد که سیاست و تاریخ، فقط 

در بستر روابط اجتماعی قابل تبیین هستند. اصلی که بنیاد متامی برداشت آنان از تاریخ بود. 

همچنین نشان داد که کمونیسم، تداوم و تکمیل تفکر فلسفی آملانی است و در عین حال راه 

حل تضادهای ظاهرًا آشتی ناپذیر بین ذهن و ماده است. انگلس هم متقاباًل به او کمک کرد تا 

واقعیات زندگی را دریابد. او مرد میدان صنعت و جتارت و سرمایه، و در عین حال در متاس 

زنده با پرولتاریای مدرن بود. آخر در تریر –زادگاه مارکس- نه کاخانه ای بود و نه صنعتی. 

مارکس، جوانی خود را در شهری گذراند که هیچ کارگاهی در آن بنا نشده بود.

اوقات،  اغلب  در  انگلس  بود.  آنان  همراه  عمر  پایان  تا  اندیشه،  و  ایده  بستاِن  بده  این 

بنیان  که  بود  انگلس  این  آنها.  تعمیق  و  توسعه  مسؤول  مارکس،  و  بود،  اندیشه ها  پیشگام 

مانیفست کمونیست را در نوشته خود به نام »اصول کمونیسم« در سال 1847 ریخت و مارکس 

آن را تبدیل به یک اثر جاودان کرد.
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به  مارکس  از  قبل   ،1844 سال  در  انگلس 

و  تفسیر  برای  سیاسی  اقتصاد  در  تعمق  ضرورت 

تغییر جهان پی برد و در مقاله مفصل خود »رئوس 

زمین،  شدن  کاالیی  علیه  سیاسی«،  اقتصاد  نقد 

استثمار آن به همان اندازه استثمار نیروی کار، و 

علیه ختریب طبیعت به مثابه جزء الینفک مالکیت 

خصوصی زمین و کسب سود از آن، قلم زد. عالوه بر 

آن، او در این مقاله، به بسیاری از ایده های اساسی 

که بعدًا در کتاب کاپیتال بسط داده شده اند، می پردازد: تفاوت بین سرمایه ثابت و متغیر، 

استثمار، ارزش اضافی، نظریه رانت و غیره. انگلس همواره و جا به جا، خود را ویولونیست 

دوم ارکستری می نامید که مارکس نوازنده ویولون اولش بود. هیچ ریاکاری در این جمالت 

نهفته نیست. اما تواضع مثال زدنی او را نشان می دهد.

در همان سال، اولین همکاری عملی آن دو، با نوشنت کتابی آغاز شد: »خانواده مقدس« 

یا به پیشنهاد جنی -همسر مارکس- »نقدی بر انتقاد نقادانه«. کتاب، پاسخی بود به کتاب 

»نقد نقادانه« برادران باوئر. بدین سان، آن دو نه تنها با گذشته خود به عنوان هگلیان جوان 

خداحافظی کردند، بلکه به سوسیالیسم فرا روئیدند.

انگلس در فرازی از این کتاب خاطر نشان ساخت:

واقعی  انسان  این،  ندارد.  عظیمی  ثروت  هیچ  منی کند.  کاری  هیچ  »تاریخ 

فرد  یک  تاریخ  می سازد.  آن را  و  می جنگد  است،  تاریخ  مالک  که  است  زنده  و 

جداگانه نیست که از انسان به مثابه ابزاری برای نیل به اهدافش استفاده کند. 

تاریخ چیزی جز فعالیت انسان در جهت دستیابی به اهداف خود نیست«.

این عبارات که بعدًا توسط مارکس بسط داده شد، نشان دهنده اندیشه ضد جبرگرایانه 

اوست که بسیاری، بدان متهمش می سازند.

اقتصاد  نقد  پیش گفتار  در  مارکس  بود.  آملانی«  »ایدئولوژی  آنان،  بعدی  مشترک  کار 

سیاسی در سال 1857 می نویسد:
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انگلستان،  در  کارگر  طبقه  »وضعیت   
جامع،  به طور  که  است  کتابی  اولین 
نظام  در  را  زندگی  عوارض  و  عواقب 
به  و  می کند  تشریح  سرمایه داری 
تجزیه و تحلیل سیستم سرمایه داری 
می پردازد. شیوه تولید سرمایه داری را 
را  سرمایه  انباشت  فرایند  و  تشریح، 

تعقیب می کند.
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ما  بودم.  رسیده  من  که  رسید  نتیجه ای  به  دیگری  راه  از  انگلس  »فردریش 

از زمان انتشار مقاله تابناکش در زمینه رئوس نقد اقتصاد سیاسی )مندرج در 

تبادل نظر می کردیم.  راه مکاتبه بطور پیوسته  از  سال نامه آملانی-فرانسوی(، 

هنگامی که او نیز در بهار 1845 برای ماندن به بروکسل آمد، بر آن شدیم که به یاری 

هم، دریافت های خود را در مخالفت با بینش های ایدئولوژیک فلسفه آملانی، و 

این  با وجدان فلسفی پیشین خود منتشر کنیم.  در حقیقت برای تسویه حساب 

مقصود ما، بصورت نقد فلسفه پساهگلی، جامه عمل پوشید. مدت درازی پس از 

آنکه دست نویس های مربوطه در وست فالی به دست ناشرین رسید، خبر یافتیم که 

به دلیل تغییر اوضاع، چاپ آن امکان پذیر نیست. از آجنا که مقصود اصلی مان 

که روشن شدن مطالب برای خودمان بود، برآورده شده بود، دست نوشته ها را با 

طیب خاطر به نقد جونده موش ها سپردیم«.

زحمت  به  توانست   1885 سال  در  بعد،  سال   40 انگلس  افتاد.  اتفاق  این  نیز  واقعًا  و 

برای  و بازسازی کند. »ایدئولوژی آملانی«  بیابد  را  این دست نوشته ها  از  بخش های زیادی 

اولین بار در سال 19۳2 به چاپ رسید.

»ژنرال«: پیوند دوگانه اندیشه و عمل

انقالب 1848-49 که از فرانسه آغاز شده بود، 

سراسر اروپا را فرا گرفت و این کمی بیش از یک ماه 

پس از انتشار مانیفست بود. انگلس که اواخر ژانویه 

1848 از فرانسه اخراج شده بود، به آملان برگشت. او 

در قلب انقالب آملان جای گرفت و اخبار پیروزی ها 

را برای مارکس ارسال می کرد. مارکس هم در آوریل 

1848 به او پیوست و در کلن مستقر شدند. کلن هنوز 

میراث مطبوعات لیبرال بازمانده از دوران ناپلئون 

بناپارت را حفظ کرده بود. آنان با کمک هم روزنامه 
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انگلس به عنوان آجودان مخصوص 

ویلیچ - فرمانده نیروهای داوطلب- 

تا  انقالبی  جنگ  پیوست.  آنان  به 

و  یافت  ادامه  ژوئیه 1849  اواسط 

شرکت  نبرد   4 در  حداقل  انگلس 

داشت. از آنجاست که لقب »ژنرال« 

در  پایان  تا  انگلس،  عمو  برای 

خانواده مارکس ماندگار شد.



۱۳
۹۹

ن 
آبا

 ،۲
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا

د، 
می

و ا
ش 

دان
36

»راین جدید -ارگان دموکراسی« را راه اندازی کردند.

انقالب در فرانسه به پیروزی نسبی رسیده و جمهوری اعالم شده بود. در عرض 6 ماه، 

تقریبًا متام دولت هایی که امروزه ده کشور اروپایی را در بر می گیرد، سرنگون شده یا تغییر کرده 

بودند. اما تا میانه سال 1849، همه آن ها –بجز فرانسه- بازسازی شدند و ارجتاع دوباره در 

اروپا حاکم شد. در فرانسه هم مرجتعین موفق شدند جلوی پیشرفت انقالب را بگیرند.

در این انقالب ها، همه طبقات بر ضد ارجتاع حاکم متحد شده بودند. اما از آجنا که در سال 

1848، بورژوازی لیبرال سایه طبقه کارگر را در آمادگی برای پیشتازی و در دست گرفنت قدرت 

به دنبال خود می دید، به سازش با ارجتاع تن داد. مارکس و انگلس در روز 29 ژوئن 1848 در 

روزنامه راین جدید نوشتند:

ماه  در  می کرد-  استثمار  را  دیگری  یکی  -که  مختلف  طبقات  »»برادری« 

سربازخانه ها  و  زندان ها  پاریس،  جبین  بر  بزرگ  حروف  با  شد.  اعالم  فوریه 

می درخشید. اما بیان واقعی و اصیل خود را در جنگ داخلی یافت: در جنگ 

بین کار و سرمایه. این برادری در روز 25 ژوئن، در منای متام پنجره های پاریس 

شعله ور شد. پاریس بورژوازی روشن شد، اما پاریس پرولتاریا در عذاب مرگ 

خود سوخت، نالید، و خون ریخت«.

پیروزی هایی  و  یافت  ادامه  پروس  در  انقالب 

فزونی  کمونیست ها  نفوذ  کلن  در  کرد.  خود  نصیب 

گرفت. کمیته امنیت عمومی )با مدلی که الهام بخش 

کمون پاریس شد( در ماه سپتامبر در این ایالت شکل 

گرفت. مارکس و انگلس و دیگر رفقای آنان شامل 

انگلس  بودند.  منتخبین  جزو  شاپر  و  ُولف  مول، 

فعالیت خود را بر سامان دهی این تشکیالت متمرکز 

کرد و گرداننده اصلی امور بود. دو هفته بعد، نظامیان 

متام  دستگیری  به  اقدام  و  محاصره  را  کلن  پروس، 

رهبران کردند. انگلس به موقع گریخت. پوستر »حتت 
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از  قبل   ،1844 سال  در  انگلس 
مارکس به ضرورت تعمق در اقتصاد 
سیاسی برای تفسیر و تغییر جهان 
پی برد و در مقاله مفصل خود »رئوس 
کاالیی  علیه  سیاسی«،  اقتصاد  نقد 
همان  به  آن  استثمار  زمین،  شدن 
علیه  و  کار،  نیروی  استثمار  اندازه 
تخریب طبیعت به مثابه جزء الینفک 
مالکیت خصوصی زمین و کسب سود 

از آن، قلم زد. 
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تعقیب« او همه جا منتشر شد. او که پای پیاده به سوئیس رفته بود، از آجنا هم مقاالتی برای 

راین جدید می فرستاد.

پس از شکست جنبش انقالبی در پروس، که در ایالت های مختلف، یکی پس از دیگری روی 

می داد، و پس از تعطیلی کامل روزنامه راین جدید، مارکس و انگلس –که پس از افتادن آب ها 

از آسیاب، دوباره به کلن برگشته بود- به یک رشته سفر دست زدند. آنان به فرانکفورت، بادن 

و پفالز رفتند و با منایندگان مردم -چه در مجلس و چه خارج از آن- متاس هایی برقرار کردند 

تا از آنان برای تداوم انقالب دعوت کنند. آن زمان، هنوز شعله های انقالب در ایاالت جنوبی 

به طور کامل فرو خنفته بود. سفر بی نتیجه بود. آنان در بینگن از هم جدا شدند. مارکس راهی 

پاریس شد، اما انگلس به عنوان آجودان مخصوص ویلیچ -فرمانده نیروهای داوطلب- به آنان 

پیوست. جنگ انقالبی تا اواسط ژوئیه 1849 ادامه یافت و انگلس حداقل در 4 نبرد شرکت 

داشت. از آجناست که لقب »ژنرال« برای عمو انگلس، تا پایان در خانواده مارکس ماندگار شد.

فداکاری بزرگ انگلس

در این مقطع از زمان بود که انگلس دست به فداکارانه ترین عمل زندگی خود زد. او که با 

متام وجود از کار در کارخانه پدرش نفرت داشت، به قصد تأمین زندگی خانواده مارکس، به 

منچستر رفت و به مدیریت کارخانه پرداخت. مارکس به متامی خود را وقف پژوهش کرده بود. 

اگر جنی در کنارش نبود، مارکس منی توانست قدمی در این راه به پیش بردارد. اگر خدمتکار 

وفادارشان »لنشن« )لقب هلن دموت( در کنارشان نبود، جنی منی توانست از عهده سرپرستی 

خانواده برآید. و اگر انگلس نبود، کل خانواده بر جای منی ماند. مارکس دو فرزند خردسال خود 

را در اثر فقر، در محله فقیرنشین »سوهو«ی لندن از دست داده بود. بدون کمک انگلس، هیچ 

آن، هزینه حتصیالت دختران  بر  به در منی بردند. عالوه  از اعضای خانواده، جان سالم  یک 

مارکس هم باید پرداخت می شد. کمک انگلس امکان داد که خانواده به خانه مناسب دیگری 
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انگلس 20 سال از بهترین سال هاي عمر خود را به کاري زجرآور پرداخت تا زندگي خانواده 
مارکس را تأمین کند.
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نقل مکان کند.

هیچ گاه، هیچ کس شکایتی از زبان انگلس نشنید. اما از روی یادداشت های النور -دختر 

مارکس- در سال 1870، می توان درک کرد که در این سالیان، چه زجری را متحمل شده بود:

»وقتی که انگلس به پایان این کار اجباری رسید، من با او بودم و دیدم که چه 

چیزهایی را باید در این 20 سال پشت سر گذاشته باشد. من هرگز شادمانی بی حد 

او را در آن روز که برای پایان کار خود در شرکت، چکمه به پا می کرد و فریاد می زد 

»برای آخرین بار«، فراموش منی کنم ... وقتی از شرکت برگشت، چوب دست خود 

را در هوا می چرخاند و آواز می خواند. سپس سفره را برای جشن چیدیم«.

و تازه، این هم در زمانی اتفاق افتاد که انگلس مطمئن شده بود برای ادامه زندگی خود و 

خانواده مارکس، به اندازه کافی اندوخته دارد.

کمک های انگلس فقط کمک مالی مستقیم نبود. هنگامی که مارکس متعهد شده بود تا 

در روزنامه »نیویورک دیلی تریبیون« قلم بزند تا درآمدی داشته باشد، و معمواًل فرصت این کار 

را نداشت، انگلس از طرف او مقاله می نوشت و می فرستاد.

مارکس به کار نگارش کتاب کاپیتال مشغول بود و در متام مراحل با رفیقش مشورت 

می کرد. هنگامی که در پایان کار، ناشر صفحات حروف چینی شده را -دسته دسته- برای 

مارکس پس می فرستاد تا بازبینی شود، مطالب عینًا برای انگلس فرستاده می شد تا نظر نهایی 

را بدهد. اگر در برخی موارد، اختالفی بین آن دو بروز می کرد، تا زمان حل آن، مارکس ادامه 

منی داد. مثاًل او در 2۳ ژوئن 1867 به انگلس نوشت:

»جلب رضایت تو برای من، مهم تر از همه آن چیزی است که بقیه دنیا در باره 

نوشته ام بگوید«.

باالخره جلد اول کتاب، در سپتامبر به چاپ رسید. مارکس این بار نوشت:

»من، ممکن شدن آن را فقط به تو مدیومن. بدون از خود گذشتگی های تو، من 
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مبارزه با اندیشه هاي انحرافي السال و پیروان او در حزب سوسیال دموکرات آلمان، و نیز مقابله 
با هر گونه تجدیدنظرطلبي، تا پایان عمر انگلس ادامه داشت.
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منی توانستم کار عظیمی را که این سه جلد می طلبید، به اجنام برسامن. تو را در 

آغوش می گیرم. با سپاس فراوان«.

ادامه راه بعد از مارکس

اما کار اصلی برای انگلس هنوز متام نشده بود. مارکس به علل فراوان نتوانست دو جلد 

دیگر را در زمان حیات خود، به فرجام برساند. این، انگلس بود که با مشقت فراوان، متامی 

دست نوشته ها را مرتب کرد و پس از مرگ مارکس منتشر ساخت.

از سال 1870 به بعد، انگلس نقش فعال تری را در بین امللل اول به عهده گرفت. به دلیل 

اعتبار او در میان کارگران و تسلط او به زبان های اروپایی، به عنوان دبیر ارتباط با بلژیک، 

ایتالیا و اسپانیا برگزیده شد. از اینجا تا پایان کار انترناسیونال اول، انگلس خود را متامًا وقف 

آن تشکیالت کرد و نقش اصلی را در مبارزه با احنرافات، و به ویژه در خرد کردن توطئه باکونین 

و همراهان او برای نابودی سازمان، بازی کرد.

او کار بر روی کتاب مهم »دیالکتیک طبیعت« را در سال 187۳ آغاز کرد. چندین سال برای 

تکمیل آن، مشغول یادداشت برداری بود. اما هرگز کامل نشد. چرا که اواًل برای به روز رسانی 

دستاوردهای علمی زمان خود، هیچ تعجیلی روا نبود )و این کار تا سال 1882 به طول اجنامید(؛ 

وقت  دوم،  انترناسیونال  در  او  فعالیت های  ثانیًا 

کاپیتال  سوم  جلد  عماًل  او  ثالثًا  می طلبید؛  زیادی 

دست نوشته های  دلیل  همین  به  کرد.  بازنویسی  را 

دیالکتیک طبیعت، در سال 1925 منتشر شد.

مبارزات با اندیشه های احنرافی السال و پیروان 

او در حزب سوسیال دموکرات آملان، و نیز مقابله با 

هر گونه جتدیدنظرطلبی، تا پایان عمر انگلس ادامه 

داشت. »کتاب های آنتی دورینگ« و »سوسیالیسم 

علمی و ختیلی« محصول این مبارزات است.

مارکس  درگذشت  از  پس  که  نیست  شک 
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انگلس با خانواده مارکس
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)188۳(، فقدان او، قلب انگلس را می فشرد. اما او کسی نبود که تسلیم  این احساسات شود 

و با متام وجود به ادامه کار پرداخت. مراقبت از دو دختر مارکس را که پس از مرگ مادر و پدر و 

خواهر بزرگ شان در ظرف دوسال، به شدت تنها شده بودند، وظیفه خود می دانست.

در سال 1884، کتاب »منشأ خانواده، مالکیت خصوصی، و دولت« را منتشر کرد. سال 

1885 جلد دوم کاپیتال را به دست نشر سپرد. اما جلد سوم همانگونه که قباًل گفته شد، به دلیل 

کهنگی آمارها و اطالعات، به روز، و عماًل بازنویسی شد. این جلد کمی قبل از مرگ انگلس در 

سال 1895 منتشر شد.

مبارزات او برای تشکیل حزب طبقه کارگر در انگلستان، با دیوار سخت اشرافیت کارگری 

او را در رأس  برخورد می کرد. اما بحران های اقتصادی، طبقه کارگر را به جنبش واداشت و 

تظاهرات اول ماه مه سال 1890، و درخواست کارگران برای تأسیس احتادیه های مستقل خود 

قرار داد. وضعیت جسمی و روحی او در آن سال ها بسیار خوب بود. النور دختر مارکس در 

یادداشت های سال 1890  و در روز تولد 70 سالگی انگلس می نویسد: 

»او، با قد 180 سانتی اش به آرامی می خزد ... اگر چه جوان به نظر می رسد، 

اما واقعًا از این هم جوان تر است. جوان ترین مردی است که من تاکنون دیده ام. تا 

آجنا که به یاد دارم، در طول 20 سال سخت گذشته، هیچ پیرتر نشده است«.

چند ماه پیش از آن، در صدمین سالگرد سقوط باستیل، اولین کنگره انترناسیونال دوم 

در پاریس برگزار شده بود. او موفق شده بود بر اختالفات درونی تشکیالت فائق آید و مانع از 

برگزاری کنفرانس هم زمان -که توسط بخش دیگری از جنبش طبقه کارگر در اروپا درخواست 

شده بود- گردد. او خود در کنگره شرکت نداشت، اما متام امور را از طریق النور و همسرش 

با  داشتند-  قرار  فعالیت ها  مرکز  در  -که  آولینگ 

موفقیت پیش برد.

زمان  در  نیز  بعد  سال  چهار  اتفاق،  این  مشابه 

انگلس  این  هم  باز  افتاد.  زوریخ  کنفرانس  برگزاری 

بود که مانع برگزاری کنفرانس موازی در لندن شد. 

صرف  او،  عمر  پایانی  سال های  متامی  واقع  در 
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تمامي سال هاي پایاني عمر او صرف 
مشترک  اندیشه هاي  شفاف سازي 
آخرین  تا  و  شد  مارکس  و  خود 
مبارزات  از  دست  عمر،  لحظات 

ایدئولوژیک و سیاسي نکشید.
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مارکس  و  خود  مشترک  اندیشه های  شفاف سازی 

مبارزات  از  دست  عمر،  حلظات  آخرین  تا  و  شد 

همواره  انگلس  نکشید.  سیاسی  و  ایدئولوژیک 

خود را در معرض آخرین دستاوردهای علوم و فنون 

قرار می داد و متامی حتوالت را برای درک عمیق تر 

جهان در حال تغییر، تعقیب می کرد. او که 29 زبان 

 ۳ می خواند:  را  روزنامه   7 روز  هر  می دانست،  را 

یک  و  اتریشی  یک  انگلیسی،   2 آملانی،  روزنامه 

ایتالیایی. او همواره مورد مشورت سازمان های رو به گسترش کارگری سراسر جهان بود.

انگلس در روز 5 اوت 1895، بعد از چند ماه دست و پنجه نرم کردن با سرطان گلو درگذشت. 

مراسم تشییع جسم او، با حضور رهبران احزاب کارگری آملان، فرانسه، اتریش و دیگر کشورها 

برگزار شد. بدن بی جان او توسط ورا زاسولیچ، انقالبی روس، و ویل تورن، از رهبران کارگری 

انگلستان سوزانده، و توسط النور مارکس در دریا پراکنده شد.

»مارکس بیش و پیش از هر چیز، یک انقالبی بود. هدف واقعی او در زندگی، 

مبارزه،  بود.  نظام  این  از  برخاسته  دولتی  نهادهای  و  سرمایه داری  نظام  محو 

عصاره او بود«.

این ها، جمالتی است که انگلس بر مزار مارکس بر زبان رانده بود؛ و چقدر شایسته خود 

اوست.

* جنبش چارتیست ها در انگلستان، اولین جنبش سیاسی طبقه کارگر در اروپا )به مثابه طبقه ای مستقل( برای 
به رمسیت شناخته شدن و کسب حق رأی بود. اولین هسته های کارگری در سال 18۳4 شکل گرفت و پس از چهار 

سال، آنقدر قدرت گرفته بود که عالوه بر انتشار روزنامه »ستاره شمال«، منشور شش ماده ای خود را تهیه، و به 

امضای میلیونها تن برساند. این منشور )چارت( به شرح زیر تدوین شده بود: 1- اعطای حق رای برای هر مرد 

باالی بیست و یك سال. 2- رای گیری به صورت محرمانه. ۳- الغای شرط مالكیت برای عضویت در مجلس. 

4- پرداخت حقوق سالیانه برای منایندگان. 5- حوزه های انتخاباتی برابر. 6- برگزاری انتخابات به صورت 

ساالنه.
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انگلس که 29 زبان را می دانست، 
می خواند:  را  روزنامه   7 روز  هر 
انگلیسی،   2 آلمانی،  روزنامه   3
او  ایتالیایی.  یک  و  اتریشی  یک 
همواره مورد مشورت سازمان های 
سراسر  کارگری  گسترش  به  رو 

جهان بود.

فهرست
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درآمد 

و  علمی  درخشان  چهره ی  دو  میان  همکاری  هیچ  انسان،  اندیشه گری  تاریخ  در  شاید 

فلسفی، به ُپرباری، تداوم و عمق رابطه ی میان مارکس و انگلس یافت نشود: رابطه ای که از 

سال 1844 آغاز شد و حتی با مرگ مارکس نیز خامته نیافت؛ زیرا این انگلس بود که وفادارانه، 

با ازخودگذشتگی و با احساس مسؤولیتی مثال زدنی به تنظیم و انتشار کارهای نامتام رفیِق 

درگذشته اش همت گماشت و راه مشترکی را که آغاز کرده بودند تا پایان زندگی اش دنبال کرد. 

اسناد و شواهد موجود، از جمله آثار مشترک، نامه نگاری ها، سالیان دراز همکاری سیاسی 

و شهادت کسانی نظیر خانواده ی مارکس، جملگی بر نزدیکی فکری و تأثیرات متقابل این دو 

چهره ی تابناک جنبش کارگری صحه می گذارند و شاید تنها نقطه ی تیره در این رابطه، یک 

سم
سی

ی مارک
ی انقالب

حتوا
مناد م

س؛ 
انگل

انگلس؛ مناد محتوای انقالبی مارکسیسم
شبگیر حسنی
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مسأله ی شخصی باشد: مکاتباتی که به دنبال مرگ 

لیزا برنز- شریک زندگی انگلس – میان آن دو ردوبدل 

البته در  و به دلگیری میان ایشان اجنامید که  شد 

پایان با عذرخواهی مارکس از انگلس برطرف گردید. 

اما در دهه ی شصت قرن میالدی گذشته، نغمه های 

اندیشه های  میان  تعارض  وجود  بر  مبنی  ناسازی 

شدن  کشیده  احنراف  به  حتی  و  مارکس  و  انگلس 

اندیشه های مارکس توسط انگلس به گوش رسیدند. 

امروز بسیاری از آکادمیسین های »مارکسیست« به 

تقابِل  و  انگلس  اندیشه های مارکس توسط  حتریف 

سیاه  مدعاهایشان  اثبات  برای  را  بسیاری  صفحات  و  دارند  باور  دو  این  نظری  دیدگاه های 

کوشش  اما  پرداخت  ادعاها  این  متامی  به  منی توان  کوتاه  یادداشت  این  در  طبیعتًا  کرده اند. 

خواهد شد تا به نتایج و چرایی برخی از آنها اشاره شود: قاعدتًا این مسأله به معنای نیت خوانِی 

منتقدان انگلس و یا نادیده گرفنت »دالیلی« که بر مدعای خود اقامه می کنند، نیست؛ بلکه 

تنها به منظور آن است تا نشان داده شود که حذف انگلس چگونه به تهی کردن مارکسیسم از 

محتوای انقالبی خود در عصر امپریالیسم مرتبط می شود. 

شرحی مختصر بر »اتهامات« انگلس

چنانکه پیش تر ذکر آن رفت، از دهه ی شصت میالدی قرن بیستم تا کنون، توسط جریانات 

غربی«،  »مارکسیسم  نو«،  »چپ  نظیر  گوناگون  اسامی  با  »چپ«  فکرِی  متنوع  حنله های  و 

دموکراتیک«،  »سوسیالیسم  دستگاه مند«،  »دیالکتیک  هواداران  فلسفی«،  »مارکسیسم 

هواداری از مارکس جوان و... نه تنها بر تعارِض میان اندیشه های مارکس و انگلس تاکید شده، 

بلکه انگلس مسؤوِل به احنراف کشیده شدن اندیشه های مارکس و تبدیل آنها به »ایدئولوژی« 

معرفی شده است.

این رویکرد اما، پیشینه ی قدیمی تری نیز دارد: پس از کشف و انتشار یادداشت هایی از 

کنون،  تا  میالدی  شصت  دهه  ی  از 

نحله - و  جریانات  برخي  توسط 

اسامی  با  »چپ«  فکرِی  متنوع  های 

میان  تعارِض  بر  تنها  نه  گوناگون، 

تاکید  انگلس  و  مارکس  اندیشه  های 

شده، بلکه انگلس مسؤوِل به انحراف 

و  مارکس  اندیشه  های  شدن  کشیده 

معرفی  »ایدئولوژی«  به  آن ها  تبدیل 

شده است.
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مارکس ذیل عناوین نقدی بر آموزه ی هگلی دولت و نیز دست نوشته های اقتصادی و فلسفی 

که  شدند  مدعی  »مارکسیست«ها  از  عده ای   ،19۳2 و   1927 سال های  در  ترتیب  به   1844

متایزی اساسی میان این آثاِر تازه یافته و نوشته های فلسفی مارکسیستِی که تا به آن روز به 

عنوان کتاب های مرجع مارکسیسم در حوزه ی فلسفه شناخته می شدند، نظیر آنتی دورینگ، 

لودویگ فویرباخ و منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت وجود دارد.

تا پیش از انتشار آثار فلسفی مارکس، یگانگی اندیشه ی فلسفی در نزد مارکس و انگلس 

آنچنان پذیرفته شده بود، که انتساب عبارت یا نقل قولی به »مارکس و انگلس« به سادگی 

امکان پذیر بود. از سوی دیگر مترکز بیشتر مارکس بر نقد اقتصاد سیاسی )اگرچه این انگلس 

فلسفی  آثار  کنار  در  کرد(،  جلب  موضوع  این  به  را  مارکس  توجه  بار  خنستین  برای  که  بود 

انگلس، عالوه بر این که به عنوان نوعی تقسیم کار میان این دو به چشم می آمد، باعث شده 

بود تا آثار نظری انگلس در جایگاه بالمنازع مرجعیت فلسفی برای مارکسیست ها قرار بگیرند 

تا حدی که کائوتسکی، موسوم به پاپ مارکسیسم، اذعان دارد که کاپیتال مارکس را از طریق 

آنتی دورینگ انگلس درک کرده است. لنین نیز آنتی دورینگ را کتاب بالینی هر کارگر آگاه 

می خواند. بسیاری از شخصیت های تراز اول جنبش کارگری و انترناسیونال دوم نظیر پلخانف 

هم حتت تأثیر آثار انگلس به مارکسیسم گرویده بودند و حتی زمانی در سال 1920، ماکس آدلر، 

فیلسوف و جامعه شناس اتریشی، آثار انگلس را واجد آن نظریه ی فلسفی عامی می دانست که 

فقدان آن، به زعم وی، در نزد مارکس تاسف آور بود )مارکس،1۳75: 16و 17(. 

 اندک اندک اما نه تنها وجود ارتباط نزدیک در حوزه ی اندیشه میان این دو اندیشمند به 

چالش کشیده شد بلکه حتی َرویه های ویراستاری انگلس در کتاب کاپیتال از سوی کسانی 

و  روبل  ماکسیمیلین  همچون  دیگری  کسان  بعدتر،  رفت.  سؤال  زیر  لوکزامبورگ  رزا  نظیر 

و  اصالحات  نگرفنت  نظر  در  و  کاپیتال  از  بخش هایی  حذف  به  را  انگلس  رایادونایفسکایا 

ویرایش های مورد نظر مارکس در مجلد اول کتاب متهم منودند. شرح انگلس بر اسلوِب کار 

مارکس در کاپیتال، که انگلس آن را شیوه ی منطقی – تاریخی می نامید از دیگر موضوعات 

محل منازعه میان مارکس پژوهان مخالف انگلس است.

یکی از انتقادات دیگر به انگلس، به موضوع شناخت شناسی مارکسیستی بازمی گردد 
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مارکسیست«  فلسفی   « محافِل  از  بسیاری  که 

از  مکانیکی  درِک  به  را  وی  انگلس،  مخالف 

می کنند  متهم  مارکس  شناخت شناسی  شیوه ی 

تنها  نه  که  ندارند  توجه  حقیقت  این  به  مطلقًا  و 

انگلس،  فلسفی  آثار  مهمترین  نوشنت  در  مارکس 

از  برخی  نگارش  در  بلکه  بود،  وی  مشورت  طرف 

آنتی دورینگ نیز  قسمت های تعدادی از آنها نظیر 

مشارکِت مستقیم داشت. 

و  نامتام  اثر  در  که  است  متهم  انگلس  همچنین 

طبیعت،  دیالکتیک  خود،  برانگیز  مناقشه  بسیار 

شود،  منتشر  اصالح  و  حک  بدون  نبود  قرار  که 

برخالف مارکس، ایده ی دیالکتیک را به حوزه ی طبیعت نیز تسری داده و از این طریق تاریِخ 

انسانی را با تاریِخ طبیعی درهم آمیخته است. چنین ادعایی، فراموش می کند که انسان خود 

نیز موجودی طبیعی است و تاریخ انسان به عنوان یک جزء نوعی )specific( از طبیعت که 

سیاسی و متفکر نیز هست و در حقیقت به عنوان »موجوِد خود واسطه« که وجودش را تنها به 

خود و طبیعت مدیون است، با تاریخ طبیعت درهم تنیده است. چنین دیدگاهی، این حقیقت را 

که قوانین دیالکتیک اختراع ذهن بشر نیستند بلکه کشف انسان ها و برگرفته از روند جاری 

امور هستند، در نظر نگرفته و همچنین اشارات بسیار صریحی از مارکس را در آثار متعددش 

ایده ی دیالکتیک را در طبیعت مورد تصدیق  کاپیتال، درباره ی این حقیقت که وی  به ویژه 

قرار می دهد، نادیده می گیرد. افزون بر متام این ها، قایل شدن به اختالف اساسی میان تاریخ 

طبیعت و تاریخ انسانی عماًل نفی دیدگاه شناخت شناسانه مارکس بر اساس پراتیک و تأثیرات 

متقابل است: این درک از مساله ی شناخت به ما می آموزد که انسان در فرآیند شناخِت خود و 

طبیعت، هم خود و هم طبیعت را تغییر می دهد و امروز دیگر منی توان از طبیعِت جدا از حضور 

انسان و انسان خارج از طبیعت سخن گفت. انگلس اگرچه در مواردی از شباهت های قوانین 

تاریخ و طبیعت سخن گفته اما در منونه هایی نیز به دقت میان آنها متایز می گذارد و البته شاید 
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»بر اساس درک مادی از تاریخ، عامِل 

تعیین  کننده  ی نهایی در تاریخ عبارت 

تولید زندگِی  تولید و تجدید  از  است 

هیچ گاه  من  نه  و  مارکس  نه  واقعی. 

نکرده - ادعا  را  این  از  بیش  چیزی 

تغییر  را  مطلب  این  کسی  اگر  ایم. 

داده و بگوید که عامل اقتصادی تنها 

عامل است، موضوع را به یک عبارت 

بی معنی و مجرد و مسخره تبدیل کرده 

است...«.
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مهمترین متایز آن باشد که تاریخ را انسان ها می سازند و طبیعت را خیر.

از دیگر انتقاداتی که به انگلس وارد دانسته اند، تقلیل گرایی و جبرباوری )دترمینیسم( 

تکامل باورانه است که عماًل به نفی نقش فعالیت آگاهانه انسان ها می اجنامد. اواًل باید گفت 

نه مارکس و نه انگلس نه تنها هرگز به تک عاملی بودن حتوالت اجتماعی باورمند نبودند، 

صراحت  به  انگلس  حتی  و  کرده اند  تاکید  و  اشاره  عوامل  سایر  تأثیر  به  بارها  و  بارها  بلکه 

بیان کرد که تاریخ هیچ کاری منی کند، ثروت بیکرانی ندارد و منی جنگد و این انسان زنده و 

واقعی است که متام این کارها را اجنام می دهد و تاریخ چیزی جز فعالیت انسان در راستای 

به   1890 سپتامبر  در  بلوک  ژوزف  به  نامه ای  در  انگلس  نیست.  خود  اهداف  به  دستیابی 

صراحت اتهام تقلیل گرایِی خود و مارکس را رد می کند: »بر اساس درک مادی از تاریخ، عامِل 

تعیین کننده ی نهایی در تاریخ عبارت است از تولید و جتدید تولید زندگِی واقعی. نه مارکس 

و نه من هیچگاه چیزی بیش از این را ادعا نکرده ایم. لذا اگر کسی این مطلب را تغییر داده 

و بگوید که عامل اقتصادی تنها عامل است، موضوع را به یک عبارت بی معنی و مجرد و 

مسخره تبدیل کرده است...« )مارکس و انگلس،1۳80: 159( می توان در رد ادعای تقلیل گرایی و 

نیز جبرباوری تکامل باورانه در نزد انگلس، نقل قول های فراوانی را از آثار وی استخراج کرد. 

می توان نشان داد که منتقدان انگلس چگونه با پاره پاره کردن متون و خارج کردن عبارات از 

منت اصلی خود، عماًل درک وی از مفهوم »ضرورت« و ارتباط متقابل و همبسته ی میان زیربنا 

و روبنا را نوعی تقدیرگرایی وامنود کرده اند. همچنین یکی از عللی که برخی از افراد ) اعم از 

جبرگرایانه  درکی  مارکسیسم(  یا مخالفان  موافقان 

تفکیک  عدم  دارند،  آن  از  علمی(  غیر  مفهوم  )در 

و  مارکس  است؛  مارکسیستی  کالسیک  متون 

از  بودن،  فیلسوف  یا  و  دانشمند  بر  انگلس،عالوه 

بوده اند  نیز  اول  بین امللل  و  کارگری  جنبش  رهبران 

و بدیهی است که آثار یا سخنرانی هایی که برآمده از 

این نقش ویژه است، دارای خصایص مربوط به این 

وظیفه در زمینه تهیج نیز هست؛ عبارت آغازین و 
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دانشمند  بر  انگلس، عالوه  و  مارکس 

و یا فیلسوف بودن، از رهبران جنبش 

کارگری و بین الملل اول نیز بوده اند و 

بدیهی است که آثار یا سخنرانی  هایی 

است،  ویژه  نقش  این  از  برآمده  که 

دارای خصایص مربوط به این وظیفه 

در زمینه تهییج نیز هست.
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آخرین  مانیفست کمونیست از این گونه اند یا جایی که لنین با قطعیت از ُخرد شدن »بورژوازى 

تهیج  به  که  است  سیاسی  رهبر  یک  نقش  در  می دهد،  خبر  پرولتاریا«  آهنین  گام های  زیر  در 

هواداران خویش می پردازد و این عبارت را نباید یک باور فلسفی یا علمی مبتنی بر محتوم 

بودِن این پیروزی به شکلی جبرگرایانه تلقی کرد.

حوزه های  در  انگلس  پراتیک  و  مبارزه  عملی،  فعالیت  از  قاطع تر  ردیه ای  هیچ  اما 

تغییر  در  مؤثر  عوامل  تقلیل  اتهام  وی،  ایدئولوژیک  و  سیاسی  مبارزات  نیست؛  گوناگون 

جوامع انسانی به تک عامل اقتصادی را رد می کند و اصواًل هر گونه مبارزه ای نافی ادعای 

جبرباوری تکامل گرایانه است زیرا در صورت پذیرش جبرگرایی تکاملی، نیازی به فعالیت 

و مبارزه خنواهد بود. 

ارتباط  تکامل باوری-  و  جبرگرایی   - انگلس  اندیشه های  و  آثار  از  پیش گفته  درک 

تکامل گرایی  پذیرش  از  حقیقت  در  دارد:  رفورمیسم  یعنی  وی  اتهام  دیگر  با  تنگاتنگی 

بالفاصله  گرفت،  سراغ  می توان  کائوتسکی  نزد  در  منونه  عنوان  به  جبرباورانه،چنانکه 

می توان به تدوین یک استراتژی رفورمیستی رسید. از سوی دیگر تأکید انگلس در سال های 

و  شرایط  به  توجه  بدون  وی  منتقدان  تا  شده  باعث  پارملانی  مبارزات  بر  عمرش  پایانی 

تاکتیکی  درک  از  دور  به  نیز  و  بود  گفته  سخن  آنها  چهارچوب  در  وی  که  محدودیت هایی 

به  اشاره  شاید  دهند.  نسبت  وی  به  را  رفورمیسم  اتهام  قانونی،  مبارزاِت  مساله ی  از  وی 

حزب  روزنامه  در  وی  از  شده  »ویرایش«  مطلبی  درج  خصوص  در  وی  اعتراض آمیز  نامه ی 

از  خالصه ای  امروز  شگفتی،  »با  بدهد:  دست  به  گویا  بسیار  تصویری  دموکرات،  سوسیال 

اطالع  بدون  که  دیدم  فورورتس  در  را  پیش گفتارم 

من چاپ شده بود و به شیوه ای پیراسته شده بود که 

مرا پرستش گر صلح خواه قانونی بودن -آن هم به هر 

قیمتی - و مخالفت با زور و خشونت نشان می داد. 

چه بهتر که همین حاال کل کار در نویه زایت منتشر 

همچنین  شود«  پاک  رسوایی آور  انگ  این  تا  شود 

سردبیر  که  حقه ای  از  الفارگ  به  نامه ای  در  وی 
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حقه  ای  از  الفارگ  به  نامه  ای  در  وی 

گالیه  زده،  فورورتس  سردبیر  که 

در  چیز  همه  که  بود  نوشته  و  کرده 

پشتیبانی  برای  می  تواند  متن  آن 

هر  به   - صلح  طلبانه  تاکتیک های  از 

قیمتی- به کار بیاید.
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گالیه کرده و نوشته بود که همه چیز در آن منت می تواند برای پشتیبانی از  زده،  فورورتس 

تاکتیک های صلح طلبانه - به هر قیمتی - به کار بیاید و نیز بر این مسأله تأکید کرده بود که 

از آن تاکتیک ها تنها »امروز و در آملان« پشتیبانی می کند. )ریز،1۳92: 89 و 90( 

انگلس، لنین و »استالینیسم«

پیش تر گفته شد که بعضی از پژوهش گراِن »مارکسیست«، بنیان نظری عملکرد و مواضع 

انگلس  دیدگاه های  بر  مبتنی  را  برنشتاین  و  کائوتسکی  نظیر  دوم  انترناسیونال  رهبران 

دانستند، بعدتر نیز برخی حنله ها و محافِل »مارکسیسم غربی« آنچه را که »استالینیسم« 

انگلس  حقیقت  در  دانستند.  انگلس  ایده های  از  برآمده  می نامیدند،  لنینیسم(  )بخوانید 

نیز  و  دوم  انترناسیونال  رفورمیسم  و  رویزیونیسم  اول  ردیف  متهم  دوگانه  صورتی  به 

»دیوانساالری استالینیستی« بود.

به عنوان منونه، کوین اندرسون استاد تروتسکیست دانشگاه Purdue در ارزیابی و نقِد 

آثار  از  مارکس  آثار  کردن  جدا   ...« می نگارد:  چنین  کاپیتال  اول  مجلد  فرانسوی  ویراست 

هم  از  بلکه  کردن  جدا  فقط  نه  و  می شود،  آغاز  انگلس  با  که  پسامارکس  مارکسیست های 

گشودن کالف سردرگمی از قلب کردن ها و مثله کردن های آثار او تا جایی که مارکسیسم، یعنی 

فلسفه ی رهایی، می تواند به ضد خود، یعنی ایدئولوژی توتالیتری همانند استالینیسم بدل 

شود.« )مارکس، 1۳94: 24( 

 اگر کوین اندرسون تبدیل مارکسیسم را به یک »ایدئولوژی توتالیتر همانند استالینیسم« 

نتیجه آثار کسانی چون انگلس می داند، روی باسکار فیلسوف انگلیسی و از بنیانگذاران 

مکتب رئالیسم انتقادی، لنین و انگلس را در کنار یکدیگر، به تقلیل »موضوعات اندیشه« به 

»موضوعات واقعی« در تئوری شناخت شناسانه ی »بازتاب« متهم می کند )باسکار، ۳9 و 40(، 

وی نه تنها ایده های بیان شده در آثاری نظیر آنتی دورینگ، لودویگ فویرباخ و دیالکتیک 

کائوتسکی  و  پلخانف  برنشتاین،  نظیر  کسانی  تئوری های  در  تعیین کننده  عنصر  را  طبیعت 

معرفی می کند بلکه هسته ی مرکزی آموزه های انگلس – ماتریالیسم دیالکتیک – را آغشته به 

زمینه های پوزیتیویستی و داروینیسم اجتماعی می داند. )همان، 41-42( لوچیو کولتی، نیز در 
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مقدمه ای که بر آثار اولیه ی مارکس - 

انتشارات پنگوئن 1977- می نویسد، 

درک انترناسیونال دوم از مارکسیسم 

می داند  فرهنگی  فضای  از  متأثر  را 

تفاوت  مارکس«  دنیای  با  »عمیقًا  که 

بود.  داروینیسم  از  متأثر  و  داشت 

انگلس   ...« که:  می کند  بیان  کولتی 

آنها  این دو ]پلخانف و کائوتسکی[ روابطی شخصی داشت، بلکه در دلبستگی  با  نه تنها 

به فرهنگ آن دوره یعنی داروینیسم و خصوصًا استنباطات اجتماعی ای که از آن می شد و 

بود.« )مارکس، 1۳75: 16-15(.  انسان شناسانه سهیم  پژوهش های  یافته های  از  نیز استفاده 

تو گویی که اواًل مارکس و انگلس نه در یک دوران و فضای فرهنگی مشابه، که در دو زمان 

نامه ای  نگارش  با  که  نبود  مارکس  این  گویا  ثانیًا  و  بودند،  کرده  زندگی  متفاوت  محیط  و 

به داروین پیشنهاد کرده بود که کتاب کاپیتال را به وی تقدیم کند! همچنین خالی از لطف 

خنواهد بود اگر به نامه ی مارکس به فردیناند السال در 16 ژانویه ی 1861 اشاره شود: »کتاب 

داروین اثر مهمی است و از آجنا که مبارزه ی طبقاتی در تاریخ را از نقطه نظر علوم طبیعی 

پشتیبانی می مناید، مناسب میل من است«. وی در همان نامه نظر داروین را ضربه ی مهیبی 

به غایت گرایی می داند )مارکس و انگلس،1۳80: 90( که شاید چنین برداشتی از دیدگاه داروین 

برای منتقدان انگلس غیر منتظره باشد.

واالمنش نیز با تأثیرپذیری از باسکار، انگلس را آغازگر آنچه که فلسفی کردن ماتریالیسم 

درِک  دانسنت  ناهمساز  با  او  حقیقت  در  می کند.  معرفی  می نامد،  مارکسیستی  سنت  در 

»تاریخی« مارکس از ماتریالیسم از یک سو و درِک »غیرتاریخی« انگلس و لنین از سوی دیگر، 

دستگاه فکری انگلس )و نیز لنین را( دارای محتوایی تقلیل گرایانه می داند. )واالمنش، 10-9( 

 واقعیت این است که تأثیرپذیری لنین از انگلس نه تنها قابل انکار نیست، بلکه لنین 

خود بر آن تأکید دارد. وی در کتاب مشهورش، ماتریالیسم و آمپریوکریتیسیسم، اعالم می کند 

)لنین، 1978: 44( و  از انگلس تبعیت می کند  که در چگونگِی به کارگیری واژه ی ماتریالیسم 
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در مقدمه ی همان اثر، منتقدانی نظیر برمن و بازاروف که نظرات انگلس را »تصوف گرایی« 

و »عتیقه« نامیده بودند را »ویرانگران ماتریالیسم دیالکتیک« می نامد )لنین، 1978: 9(. در 

حقیقت این کتابی است که لنین در دفاع از نظرات انگلس در مقابل هواداران ماخ نگاشته 

انستیتوی  نظر  مطابق  که  است  آن  است  ضروری  آن  به  اشاره  که  جالبی  نکته ی  اما  است، 

مارکسیسم – لنینیسم کمیته ی مرکزی حزب کمونیست شوروی، در دیباچه ای که بر دیالکتیک 

طبیعت نگاشته اند، لنین بدون آنکه از وجود این اثر انگلس آگاه باشد، ایده های موجود در آن 

را در ماتریالیسم و آمپریوکریتیسیم آورده است. )انگلس، 1۳59: 21(.

 

سخن پایانی 

بدیهی است که ادعاها بر علیه انگلس به منونه های پیش گفته محدود، نیستند و شرح 

استدالل ها له و علیه آنها به هیچ وجه به سادگی و سرراستی آنچه که در چند سطر پیشین، ذکر 

آنها گذشت، نیست و باید صفحات بسیاری را برای شرح و پاسخ گویی به هر ادعا اختصاص 

داد که طبیعتًا چنین کاری از حوصله ی این نوشتار خارج است.

 اما شاید باید به منتقداِن »مارکسیست« انگلس یادآور شد که اگرچه شاید نوشته های 

فلسفی مارکِس جوان تا دهه ی سوم قرن میالدی گذشته برای اینان کشف شده نبود ولی احیانا 

خود کارل مارکس از وجود آنها مطلع بوده و حتی ممکن هم است آنها را خوانده باشد)!( و 

اندیشه های  میان  تعارضی  مسأله،  این  علی رغم 

»دیالکتیکی و فلسفی« خود با باورهای »مکانیکی 

و جزم گرایانه « انگلس منی دیده است که تا پایان عمر 

ادامه داده بلکه مطالب  با وی  به همکاری  تنها  نه 

نگاشته  وی  با  مشترک  صورت  به  نیز  را  زیادی 

نتیجه ی  به  پایبندی  که  است  این  واقعیت  است! 

منطقی ادعای ناهمسازی جدی میان آثار مارکس و 

انگلس، ما را به وجود تضاد یا دستکم تعارض میان 

از  برخی  چنانکه  می رساند؛  هم  مارکس  و  مارکس 
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نتیجه ی نهایی طرد انگلس، چیزی جز 

نفی خوانش لنینی از مارکس نیست و 

مارکسیسم-لنینیسم،  نهادن  کنار  به 

اندیشه های  کردن  تهی  به  تنها 

از  جهان  زحمتکشان  بزرگ  آموزگار 

علم  و  می انجامد  آن  انقالبی  محتوای 

نشینان  عاج  برج  دانش  به  را  مبارزه 

آکادمیک بدل می  کند.
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اندیشمندان نظیر لوئیآلتوسر را نیز کشانده است: در اینجا سخن بر سر مارکس جوان و مارکس 

ساخلورده نیست؛ بلکه عماًل کار به ادعای وجود ناهمسازی میان اندیشه ها و رویکردهای 

آلتوسر  مانند  مارکسیستی  که  بداجنا  تا  می رسد؛  نیز  کاپیتال  کتاب  در  مارکس  با  مارکس 

خواهان عبور از فصل اول مجلد اول کاپیتال به علت وجود گرایشات هگلی در آن می شود و 

در روی دیگر سکه، »مارکسیست« دیگری مانند جیمسون به همان دلیل بر خواندن مکرر این 

فصل تاکید می ورزد. 

پس از ختریب احتاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، بسیاری از »انقالبیوِن« دیروز، در کنار 

»مارکسیست«های شوروی ستیزی که پیش تر به نفی درک لنینی از مارکسیسم پرداخته بودند، 

قرار گرفتند و این بار به تکه تکه کردن مارکسیسم پرداختند و در این میان مفاهیمی نظیر نبرِد 

ُزب و سازمان یابی به محاق رفتند. جتربه ی عملی و بررسی  طبقاتی، دیکتاتوری پرولتاریا، حَتَ

انگلس  طرد  نهایی  نتیجه ی  که  می دهد  نشان  انگلس  منتقدان  از  بسیاری  سیاسی  عملکرد 

چیزی جز نفی خوانش لنینی از مارکس نیست و به کنار نهادن مارکسیسم – لنینیسم )حتت 

عناوینی چون مارکسیسم ارتدکس، مارکسیسم روسی، مارکسیسم شرقی و...( و جایگزینی 

آن با »مارکسیسم« با پسوندهای گوناگون و خوش آب ورنگ، تنها به تهی کردن اندیشه های 

آموزگار بزرگ زحمتکشان جهان از محتوای انقالبی آن می اجنامد و علم مبارزه را به »دانش« 

برج عاج نشینان آکادمیک بدل می کند: »دانشی« بی خطر و بی اثر که البته مناسب گفت وگو و 

بررسی در میزگردهای تلویزیونی، کنفرانس های »علمی« و نشریات و رسانه های رنگارنگ و 

جذاب بورژوازی است!

برخی منابع:
انگلس، فردریش )1۳59(؛ دیالکتیک طبیعت؛ ترجمه ف.نسیم؛ پویان

انگلس، فردریش. مارکس، کارل )1۳80(؛ درباره ی تکامل مادی تاریخ؛ ترجمه ی خسرو پارسا؛ دیگر
باسکار، روی؛ ماتریالیسم؛ نشریه نقد؛ شماره 2؛ خرداد 1۳69؛ صفحات ۳7- 48

ریز، جان )1۳92(؛ مارکسیسِم انگلس؛ ترجمه ی ر.ا.کارین؛ پروسه
لنین، و.ا. )1978(: ماتریالیسم و آمپریوکریتیسیسم؛ موسسه ی مطبوعاتی آسیا

مارکس، کارل )1۳77(؛ دست نوشته های اقتصادی و فلسفی 1844؛ ترجمه ی حسن مرتضوی؛ آگه
مارکس، کارل )1۳94(؛ سرمایه نقد اقتصاد سیاسی مجلد یکم؛ ترجمه ی حسن مرتضوی؛ الهیتا

واالمنش، ش.؛ شالوده های ماتریالیسم پراتیکی مارکس؛ نشریه نقد؛ شماره 2؛ خرداد 1۳69؛ صفحات 6- 27
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چه کرونا
ی از دری

سرمایه دار
ی 

ی به دنیا
نگاه

اهرم های بنیاد بیل گیتس برای کنترل جهان

تحقق رویای مردم جهان
چین، روسیه و کوبا سه کشور پیشتاز در تولید واکسن کرونا و کشورهای پیشرفته ی عقب مانده

نگاهی به دنیای سرمایه داری
از دریچه کرونا

کارزار نه به بیل گیتس
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ن
جها

ی کنترل 
س برا

ی بنیاد بیل گیت
اهرم ها

اهرم های بنیاد بیل گیتس برای کنترل جهان
ثروت اندوزی های جنایت بار در پوشش امور خیریه 

بخش دوم و پایانی

یاکوب لِِویچ

برگردان: طلیعه حسنی و فرشید واحدیان

اشاره و یادآوری مترجمین:

بخش خنست این مقاله، در اولین شماره »دانش و امید«، آبان 1۳99، منتشر شد و حاال 

بخش دوم و پایانی آن از نظر شما می گذرد.  

نویسنده در این مجموعه، دالیل و اهداف تشکیل بنیادهای خیریه و شیوه ِاعمال ا راده 

میلیاردرها بر سرنوشت مردم جهان را به طور مختصر توضیح می دهد. اهدافی که برخالف 

ادعای مجریان آن، به هیچ وجه بشردوستانه نیست.  برای این نابکاران سوداگر وقتی پای سود 

بیشتر در میان است، تنها چیزی که محلی از اعراب ندارد، همان بشر است و زندگی او. در این 

عرصه بیل گیتس و بنیادش، سردمدار همه نابکاران مدعی امور خیریه در جهان هستند. بنیاد 

گیتس، که به واقع می شود سوداگر مرگ نامیدش، به قیمت قربانی کردن میلیون ها انسان 

ناآگاه  به عنوان مصرف کنندگان  گاه  آزمایشگاهی،  به عنوان موش های  گاه  دنیا،  در سراسر 

کاالهای از تاریخ گذشته و ناسالِم از بازار اروپا و آمریکا رانده شده، اهداف سودجویانه ضد 

بشری خود را پیش می برد.

این جماعت که سودای تغییر جهان و کاهش جمعیت را نیز بنا بر میل خود در سر دارند، 

سازمان  و  متحد  ملل  سازمان  جمله  از  بین املللی،  سازمان های  از  بسیاری  با  همدستی  در 

جهانی بهداشت و زیرمجموعه های آنها، دولت ایاالت متحده آمریکا و همه بازوهای امنیتی 

ارتباط  رسانه های  جهان،  داروسازی  غول پیکر  احنصارهای  دولت ها،  دیگر  و  نظامی اش  و 

جمعی، و شبکه ای از سازمان های غیردولتی، در عمل امپراتوری عظیم بهداشت جهانی را 
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هدایت می کند. بیل گیتس انکار منی کند که با هدایت شبکه وسیع فوق، عماًل رهبری دستگاهی 

عظیم تر و قدرمتندتر از سازمان ملل متحد را در اختیار دارد، و قادر است اراده خود را بر اغلب 

محافل سیاست گذاری جهانی و منطقه ای حتمیل مناید.

باید یادآور شد که این مقاله دارای ۱۲۱ زیرنویس درباره برخی نکات و آدرس ارتباط با 

منابع نقل قول ها است. مترجمین بر آن شدند تا با در اختیار گذاشنت آدرس منبع نوشته برای 

عالقمندان به اطالعات تکمیلی، از انتقال آنها در اینجا به دلیل حجم زیاد خودداری منایند.

https://www.rupe-india.org/57/foundation.html

اهداف وسیع تر

کنترل  کشاورزی،  داروسازی،  صنایع  در  گیتس  بنیاد  حساب شده  مداخالت  پشت  در 

بیل  است.  نهفته  وسیع تری  اهداف  انسان دوستانه،  اصطالح  به  مقاصد  دیگر  و  جمعیت 

گیتس در یکی از مصاحبه های اخیرش، به صورتی گذرا از موضوع اصلی بحث خارج شد 

و  پاکستان  یمن،  چون  نداریم  متایل  ما  که  مناطقی  در  جمعیت  شدید  »افزایش  مورد  در  و 

بخش هایی از آفریقا« هشدار داد. به کار بردن »ما« در این جمله انسان را به یاد فرمان های 

هدف  فقیر«،  مردم  »توامنندسازی  درباره  فراوان  لفاظی های  علی رغم  می اندازد،  شاهانه 

در  جوامع  دوباره  دادن  شکل  بنیاد،  اصلی 

جهت مقتضیات طبقات حاکم است.

کنونی  استراتژی  در  اصلی  مضمون 

در  مستقیم  دخالت های  افزایش  امپریالیسم، 

است.  سوم  جهان  یا  و  رشد  حال  در  کشورهای 

این دخالت ها از بی ثبات سازی و تغییر رژیم در 

این کشورها تا اشغال نظامی متام عیار آنها را 

شامل می شود. شواهد این اقدامات را در اشغال 

عراق و لیبی، برنامه های متعدد بی ثبات سازی 

شمال  و  خاورمیانه  در  نیابتی  جنگ های  و 

بیل گیتس در یکی از مصاحبه های اخیرش، 
در  جمعیت  شدید  »افزایش  مورد  در   ...
یمن،  چون  نداریم  تمایل  ما  که  مناطقی 
هشدار  آفریقا«  از  بخش هایی  و  پاکستان 
داد. به کار بردن »ما« در این جمله انسان 
می اندازد،  شاهانه  فرمان های  یاد  به  را 
درباره  فراوان  لفاظی های  علی رغم 
اصلی  هدف  فقیر«،  مردم  »توانمندسازی 
جهت  در  جوامع  دوباره  دادن  شکل  بنیاد، 

مقتضیات طبقات حاکم است.
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آفریقا، و گرد آوردن نیروهای نظامی احتادیه آفریقا در چارچوب آفریکام )فرماندهی مشترک 

نیروهای آمریکایی و کشورهای هم پیمان در آفریقا( می بینیم. جتاوز نظامی کوششی است در 

حتکیم کنترل بر روی مواد خام در کشورهای در حال توسعه، به خصوص نفت و منابع معدنی 

نظام های  در  انسان دوست  َاَبرسرمایه داران  فعاالنه تر  مداخالت  آفریقا.  قاره  در  استراتژیک 

بهداشت عمومی کشورهای جهان سوم بازتاب و مکمل این استراتژی است.

از  هاروی  دیوید  که  است  برنامه ای  تعقیب  در  سرمایه داری  اصلی  هسته  حال،  عین  در 

برنامه »حرکت شتابان  این  نام می برد. هدف  از طریق محروم سازی«  »انباشت  آن عنوان  به 

و عظیم سرمایه خارجی برای به دست آوردن بخش بزرگی از زمین های کشاورزی عمدتًا در 

آفریقا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای التین است.« این هدف از طریق خرید مستقیم و یا 

اجاره درازمدت زمین ها، و اخراج کشتکاران روستایی از این زمین ها دنبال می شود. این روند 

توسط فعالیت های بنیاد گیتس از راه های گوناگون تسهیل می گردد. آنچه در ادامه می خوانیم 

کوششی برای ارائه فشرده ای از اهداف بنیاد گیتس در چند محور اساسی است.

»حترک ارضی« نه »اصالحات ارضی«

به ادعای تارمنای بنیاد گیتس، گرسنگی ریشه در »افزایش جمعیت، زیاد شدن درآمدها، 

کاهش منابع طبیعی و تغییرات آب وهوایی« دارد و بهترین راه برای مقابله با آن »تقویت بازدهی 

کشاورزی است.« تارمنا اشاره ای به ده ها سال گرایش افزایش تولید سرانه کشاورزی و باال بودن 

بی سابقه آن منی کند، و این نشان می دهد ریشه 

بلکه  ناکافی  بازدهی  در  نه  گرسنگی  معضل 

است.  کشاورزی  محصوالت  نابرابر  توزیع  در 

می دهند،  نشان  دانشگاهی  مفصل  حتقیقات 

که عدم امنیت غذایی در دهه های اخیر به دلیل 

سلب مالکیت وسیع از کشاورزان خرد، و محروم 

کردن میلیون ها نفر از وسیله معاش خود، شدت 

برخالف  درست  و  است،  گرفته  بیشتری  بسیار 

که  می دهند،  نشان  دانشگاهی  تحقیقات 
عدم امنیت غذایی در دهه های اخیر به دلیل 
از کشاورزان خرد، و  مالکیت وسیع  سلب 
محروم کردن میلیون ها نفر از وسیله معاش 
خود، شدت بسیار بیشتری گرفته است، و 
بحران  گیتس،  ادعای  برخالف  درست 
غذایی نه ناشی از »افزایش درآمدها« بلکه 

به علت از میان رفتن درآمدها است.
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ادعای گیتس، بحران غذایی نه ناشی 

از  علت  به  بلکه  درآمدها«  »افزایش  از 

میان رفنت درآمدها است.

هر چند که بنیاد در انظار عمومی از 

تفکر مالکیت پایدار ُخرد در کشاورزی 

او  طرح های  متامی  می کند،  حمایت 

کار  به  راستای  در  هماهنگ  شکلی  به 

بسنت روش های تکنولوژی پیشرفته، با بهره دهی باال است. این طرح ها شباهت بسیار زیادی 

آنها بر  به تکنولوژی های »انقالب سبز« در سال های 1960 دارند که در نهایت تأثیر ویرانگر 

 ،)Monsanto( زندگی روستاییان به اثبات رسیده است. گیتس همکاری نزدیکی با مونسانتو

 )AGRA( غول جتاری کشاورزی از طریق سازمان هایی مانند احتاد برای انقالب سبز در آفریقا

تراریخته  و  بیوتکنولوژی  به  مربوط  حتقیقات  در  دالر  میلیاردها  ابتدا  از  که  شرکتی  دارد، 

سرمایه گذاری کرده است. بنیاد همچنین حمایت همه جانبه خود را برای از سرگیری طرح های 

اجرا درآمد،  به  طرح هایی که در سال های 2000  میکروبانکی نوع گرامین نشان داده است، 

بعدها معلوم شد که در واقع تله ای برای مقروض کردن خانواده های روستایی بود و در نهایت 

به سلب مالکیت آنها می اجنامید.

کشاورزان  اخراج  خرده پا،  کشاورزان  تقویت  ادعای  برخالف  دقیقًا  بنیاد،  تالش های 

خرده پای »ناکارآمد« از زمین هایشان را در نظر دارد، همان روندی که به زبان استعاره در یکی 

از بخشنامه های داخلِی بنیاد گیتس که در سال 2008 به رسانه ها به نشت کرد، »حترک ارضی« 

نامیده می شود:

پائین  سرمایه گذاری،  کمبود  فعلی  موقعیت  از  کشاورزی  گذار  منظور  به   

بودن بهره وری و بازدهی کم، به نظامی بازارمحور با بهره وری باال، الزم است تا 

عرضه )بهره وری( و تقاضا )دسترسی به بازار( در کنار یکدیگر توسعه یابند... 

سودآور،  مزارع  روی  کار  با  که  بازارنگر  است  کشاورزانی  وجود  مستلزم  این  و 

درآمد کافی برای رهایی پایدار از فقر ایجاد منایند. در طول زمان، حل این معضل 
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نیازمند درجه ای از حترک ارضی و کاهش درصد کل اشتغال در تولید مستقیم 

کشاورزی است.

اثر این گونه سیاست ها بر کشاورزان خرده پا و خانواده هایشان، مصیبت بار است. همانطور 

که ِفِرد مک داف اخیرًا توضیح داد: »اقتصاد سرمایه داری جهانی دیگر قادر به تأمین اشتغال 

مولد برای خیل عظیمی از روستائیان که زمین های خود را از دست می دهند، نیست. در نتیجه 

سرنوشت مشترک این جماعت که به شهرها و یا کشورهای دیگر مهاجرت می کنند، زندگی در 

حلبی آبادها و معاشی پرمخاطره در اقتصاد »غیررمسی« است.«

در حقیقت سیاست کشاورزی بنیاد گیتس، شباهت عجیبی دارد به آنچه مسیر امین آن را 

نتیجه منطقی همان سیاست های بازار مشابه دیگر شاخه های تولید می داند که در کشاورزی 

نیز اعمال می شود: به جای سه میلیارد کشاورز امروزی، 20میلیون کشاورز صنعتی غذای 

مورد نیاز جهان را تولید می منایند. امین نتیجه می گیرد که:

قطعات  مالکیت  انتقال   .1 از:  عبارت اند  بدیلی  چنین  موفقیت  شروط   

مرغوب زمین به سرمایه داران جدید کشاورزی )یعنی این زمین ها باید از دست 

و  وسایل  خرید  )برای  سرمایه   .2 شوند(؛  خارج  فعلی  مالک  کشاورز  جمعیت 

جتهیزات(؛ و ۳. دسترسی به بازارهای مصرف. روشن است که چنین کشاورزانی 

در مقایسه با میلیاردها زارع فعلی رقابتی موفقیت آمیز خواهند داشت. اما چه بر 

سر این میلیاردها مردم خواهد آمد؟ 

حتلیل امین با بخشنامه بنیاد که در باال از آن یاد شد هم خوانی کامل دارد، و به همین 

دلیل است که می توان باور داشت بنیاد گیتس در فکر استراتژی هایی برای مقابله با جمعیت 

»مازاد«ی است که در نتیجه این روندهای انباشت و سلب مالکیت، به وجود می آید.

»اقتصاد سرمایه داری جهانی دیگر قادر به تأمین اشتغال مولد برای خیل عظیمی از روستائیان که 
زمین های خود را از دست می دهند، نیست. در نتیجه سرنوشت مشترک این جماعت که به شهرها و یا 
کشورهای دیگر مهاجرت می کنند، زندگی در حلبی آبادها و معاشی پرمخاطره در اقتصاد »غیررسمی« 

است.«
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کنترل جمعیت نه باز توزیع 

در گردهمایی مجله نیوزویک در سال 2012، ملیندا گیتس از متایل خود برای بازگرداندن 

»تنظیم خانواده« به برنامه های جهانی سخن گفت. او به شکل مشکوکی ادعا کرد که زنان 

استفاده  کردن  پنهان  برای  راهی  عنوان  به  دیپو-پروِورا  خواهان  اشتیاق  با  واقعًا  آفریقایی 

داروی ضدبارداری از »شوهرانی« هستند که از آنها حمایت منی کنند. او خودستایانه مدعی شد 

تصمیمی که »می تواند حیات را در سرتاسر جهان متحول مناید« ابتکار شخصی خود اوست. 

او همچنین اعالم کرد که بنیاد تا سال 2020 مبلغ 4میلیارد دالر برای تامین آمپول ضدبارداری 

برای 120میلیون زن -احتمااًل همگی زنان رنگین پوست -سرمایه گذاری خواهد کرد. این طرح 

آن به طرح های دوران عقیم سازی  بود که برخی منتقدان، در مورد شباهت  آنقدر جاه طلبانه 

اجباری و اصالح نژادی هشدار دادند.

بیل گیتس که زمانی طرفدار دوآتشه نظریه مالتوس »حداقل در میان کشورهای در حال 

توسعه« بود، این روزها در ظاهر نظرات او را حساب شده محکوم می کند. اما نکته قابل توجه 

اینکه انتشارات بنیاد نه تنها هنوز کنترل حاملگی را توجیه می کنند، بلکه در حمایت از هر 

ابتکار عمل اساسی از زبان کنترل جمعیت استفاده می منایند، از مایه کوبی گرفته )»وقتی 

تعداد کودکان بیشتری زنده می مانند، والدین خواهان خانواده ی کوچک تری می شوند«( تا 

حتصیالت ابتدایی )»دخترانی که دوره هفت ساله حتصیالت ابتدایی را متام می کنند، چهار 

سال دیرتر ازدواج کرده و 2/2برابر کمتر از دختران حتصیل نکرده فرزند می آورند.«(

در سال 2010، بیل گیتس در یک سخنرانی عمومی، علت گرمایش جهانی را به »اضافه 

جمعیت« نسبت داد و با گفنت اینکه »اگر ما کار خود را روی واکسن های جدید، مراقبت های 

سالمتی و خدمات بهداشت باروری به درستی اجنام دهیم«، از به صفر رساندن رشد جمعیت به 

عنوان یک راه حل عملی نام برد. این استدالل صادقانه نیست، زیرا گیتس خود بهتر می داند، 

مردم فقیری که هدف فعالیت های او هستند، مسؤولیت درصد بسیار ناچیزی از ختریب زیست 

نایاک«،  بر عهده دارند. »اوتسا پات  را  محیطی که موجب تغییرات آب و هوایی شده است 

اقتصاددانان هندی ثابت منوده است که اگر میزان نیاز سرانه منابعی چون غذا و سوخت های 

فسیلی برحسب جمعیت کشورها سنجیده شوند، منشاء بیشترین »فشار اصلی جمعیت« نه از 
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هندوستان یا آفریقا، بلکه از کشورهای پیشرفته خواهد بود.

اما بنیاد گیتس با آگاهی کامل از این عدم توازن، امپریالیسم را مسؤول فقر منی داند، و 

در عوض علت فقر را تولیدمثل جنسِی بدون کنترل در مناطقی که ما منی خواهیم دانسته و به 

جای تالش برای محو فقر، در پی ابقای آن است.

از زمان مالتوس تا امروز، افسانه اضافه جمعیت، همیشه پوشش ایدئولوژیک مناسبی 

برای طبقه حاکم برای تصاحب سهم هرچه بیشتری از دسترجن مردم و ثروت جهان بوده است. 

وارثان مالتوس برآنند تا به ما بقبوالنند که مردم خود مسؤول بدبختی خودشان هستند؛ غذای 

کافی هم برای همه موجود نیست؛ و چاره این بدبختی در تغییر مالکیت ثروت اجتماعی و 

بازتوزیع تولید اجتماعی نیست، بلکه تنها باید بر کاهش جمعیت مترکز داشت. در سال های 

اخیر دستگاه تبلیغاتی بنیاد گیتس، با بهره گیری از هشدار غربی ها در مورد »تغییرات آب 

و هوا«، به احیای وحشت از اضافه جمعیتی کمک کرده است که در سال های 1970، در پی 

انتشار »مبب جمعیت«، کتاب پرفروش پل ارلیخ، شایع شد. 

با این حال، میزان قابل توجه سرمایه گذاری بنیاد گیتس در »تنظیم خانواده« نشان می دهد 

که برنامه آنها فراتر از تبلیغات صرف است. بنیاد عالوه بر برنامه چندین میلیارد دالری توزیع 

وسایل جلوگیری از بارداری، هزینه حتقیقات در زمینه توسعه تکنولوژی پیشرفته ضدبارداری 

با دوام تر )مانند عقیم سازی مردان با روش سونوگرافی و همچنین عقیم کردن زنان بدون عمل 

جراحی( را تأمین می کند. در عین حال، بنیاد با شدت به البی گری در دولت های جهان سوم 

بارداری  از  جلوگیری  وسایل  قیمت  شدید  کاهش  موجب  یارانه  پرداخت  با  تا  است  مشغول 

صرف  بیشتری  هزینه  آن  نیاز  مورد  زیرساخت های  و  موالید  کنترل  برای  و  شده،  زیرپوستی 

منایند.

این گونه اقدامات کاماًل در راستای سنت نیکوکاران َاَبرثرومتند است. بنیاد راکفلر، شورای 

وارثان مالتوس )از جمله بیل گیتس( برآنند تا به ما بقبوالنند که مردم خود مسؤول بدبختی شان 
مالکیت ثروت  تغییر  بدبختی در  این  و چاره ی  نیست؛  برای همه موجود  هستند؛ غذای کافی هم 

اجتماعی و بازتوزیع تولید اجتماعی نیست، بلکه تنها باید بر کاهش جمعیت تمرکز داشت.
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جمعیت را در سال 195۳ بنیاد نهاد. این شورا با پیش بینی »بحران مالتوسی« در کشورهای در 

حال توسعه، بودجه آزمایش های وسیعی را برای کنترل جمعیت تامین کرد. این گونه مداخالت 

بودند،  معتقد  که  کسانی  گرفت،  قرار  آمریکا  دولت  سیاست گذاران  پرشور  استقبال  مورد 

»مشکالت جمعیتی در کشورهای در حال توسعه، به خصوص در مناطقی با فرهنگ غیرغربی، 

این ملت ها را بیشتر در معرض خطر کمونیسم قرار می دهد.«

حتقیقات بنیاد در مورد »عالقمندی بسیار به برنامه تنظیم خانواده حتت حمایت دولت« در 

سال های 1970، به اوج خود رسید. با آنکه این موضوع کمتر مورد بحث قرار گرفته، اما مدارک 

فراوانی در مورد حمایت دائمی بنیادهای آمریکایی از حتقیقات برای اصالح نژاد وجود دارد: 

مانند کمک مالی بنیاد راکفلر به برنامه اصالح نژاِد متأثر از تئوری های نژادپرستانه نازی ها در 

آملان در سال های 1920؛ و کمک بنیاد فورد به حتقیقات سال های 1970، برای بسترسازی های 

روشنفکرانه برای کارزار بی رحمانه عقیم سازی اجباری در هندوستان.

حال باید دید که هدف از این سرمایه گذاری بی وقفه بنیادها در تکنولوژی و مبارزه برای 

کاهش جمعیت چیست؟ در غیاب توضیحی قانع کننده، به دو امکان می توان اشاره داشت:

شاید گیتس و همپالکی های میلیاردرش با این نظر دین آچسن )که مورد مضحکه مائو 

تسه تونگ هم واقع شد( موافق باشند که رشد جمعیت با ایجاد »فشار غیرقابل حتمل بر زمین« 

موجب بروز انقالب می شود. بیان تازه تری از این نظر را می توان در گزارش گروه ویژه مبارزه با 

تروریسم زیر نظر معاون سابق رئیس جمهور آمریکا دیک ِچینی یافت: »فشار افزایش جمعیت، 

وقتی با سرخوردگی های اقتصادی و سیاسی همراه شود، موجب بروز ترکیبی از آرمان های 

جوانانه ای می شود که به شکل دادن زمینه  مساعد برای رشد تروریسم کمک می کند.« بنیاد 

گیتس هم، در حفظ وحشت از جهانی کم ثبات تر و دمیدن بر فلسفه حکومت جهانی بهداشت، 

به کنترل جمعیت به مثابه یک الزام امنیتی نگاه می کند.

از زاویه ای دیگر، کنترل جمعیت ابزاری برای کنترل اجتماعی است، و مستقیمًا اقتدار طبقه 

حاکم را به زندگی خصوصی انسان ها بسط داده و در صدد دستیابی به »تسلطی متام عیار« 

بر جهان در حال توسعه است. چنین مداخالتی در بازتولید نیروی کار، مانند قوانینی که برای 

تنظیم ازدواج و رفتار جنسی وضع می شوند، اهمیتی برای سرمایه داران ندارد، اما از آنها به 
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عنوان ابزاری برای اعمال تسلط طبقه حاکم بر همه 

می شود.  استفاده  زحمتکش  مردم  زندگی  جوانب 

منحرف  پی  در  جمعیت  کنترل  ایدئولوژی  چند  هر 

از شیوه فعلی توزیع درآمد و  کردن افکار عمومی 

ثروت است که موجب فقر گسترده می گردد، کنترل 

جمعیتی این چنین مستقیمًا جسم و حیثیت فقرا را 

هدف می گیرد، و آنها را وادار می کند تا بپذیرند که 

اختاذ خصوصی ترین تصمیم های زندگی شان ]نیز[ 
از کنترل و اختیار آنها خارج است.1

عمل  و  بورژوایی  ایدئولوژی  بین  رابطه 

متقابل  پشتیبانی  با  پویا  رابطه ای  امپریالیستی 

است. همان طور که دیوید هاروی می گوید: »با حاکم شدن نظریه اضافه جمعیت در جامعه ی 

زیر سلطه ی یک گروِه ممتاز، اعضای غیرممتاز جامعه در معرض شکلی از سرکوب سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرند.« 

با توجه به این واقعیات است، که ترویج کنترل جمعیت بنیاد گیتس مهلک تر می شود زیرا 

پوشیده در زبان حفاظت محیط زیست، فمینیسم و توامنندسازی مردم اجنام می گیرد. ممکن 

است ملیندا گیتس مدعی ]حق[ »انتخاب« در حمایت از برنامه تنظیم خانواده خود باشد، اما 

این نه زنان فقیر، بلکه تعداد انگشت شماری از ثرومتندترین افراد دنیا هستند که انتخاب 

می کنند چه کسانی و با کدام شیوه ها باید از حامگی جلوگیری منایند. 

وابستگی به جای دموکراسی

گفتگوهای  در  همگی  مختلف،  کشورهای  در  عمومی  بهداشت  مسؤول  مقامات 

بنیاد گیتس ِشکوه دارند. گفته می شود توصیه های متخصصین  آمرانه  از رفتار  غیررمسی 

آنها »سلطه جویانه«، »کنترلی« و »حتقیرآمیز« است، و در پی »تفرقه بیانداز و حکومت کن« بر 

نهادهای مختلف جهانی بهداشت و سالمت از طریق »در احنصار گرفنت ارتباطات به صورت 

کنترل  برای  ابزاری  جمعیت  کنترل 
اجتماعی است، و مستقیماً اقتدار طبقه 
حاکم را به زندگی خصوصی انسان ها 
به  دستیابی  صدد  در  و  داده  بسط 
»تسلطی تمام عیار« بر جهان در حال 
توسعه است... مداخالتی در بازتولید 
تنظیم   ... قوانین  مانند  کار،  نیروی 
عنوان  به  جنسی...  رفتار  و  ازدواج 
طبقه  تسلط  اعمال  برای  ابزاری 
مردم  زندگی  جوانب  همه  بر  حاکم 

زحمتکش استفاده می شود.
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پنهانی و حق تصمیم گیری هاست. اما قدرت بنیاد فراتر از سیاست های رمسی در ژنو است. 

در  آنها  با  برعکس  بلکه  نداشته ،  عالقه ای  موجود  سالمت  نظام های  تقویت  به  عمومًا  آنها 

رقابت هستند.« بنیاد به طور سیستماتیک، چه با همکاری به زور، و چه با کنار زدن آنها از 

طریق فعالیت های میدانی سازمان های غیردولتی که تأسیسات و کارکنان حاضر را نادیده 

می گیرند، در پی نابودی وزارت های بهداری کشورهای مستقل است.

بنیاد تأکید ویژه ای بر مداخله ی از باال سازماندهی شده برای تضعیف مراقبت های اولیه 

برنامه  برای  الگویی  عنوان  به  آملاآتا   1987 اعالمیه  پایه  بر  که  است  محله محور  پزشکی 

مراقبت های پزشکی کشورهای جهان سوم معرفی گردید. این روش بطور ضمنی ملهم از برنامه 

»پزشکان پا برهنه« است که انقالبی را در مراقبت های پزشکی در جمهوری خلق چین به وجود 

آورد. فلسفه مراقبت های اولیه بر آن است که، »این حق و وظیفه مردم است که به صورت فردی 

نظر  از  باشند.«  داشته  مشارکت  خود  سالمت  مراقبت های  اجرای  و  برنامه ریزی  در  جمعی  و 

تئوری، هدف از این برنامه، نه تنها بهبود سالمت عمومی، بلکه تقویت دموکراسی واقعی در 

سطح محلی نیز می باشد. مردم تشویق می شوند تا باور کنند که مراقبت های بهداشتی به عنوان 

یک حق متعلق به آنهاست و نه هدیه ای از سوی نیکوکاران غربی.

گرچه این الگوی چینی هرگز در کشوری غیرسوسیالیستی قابل پیاده کردن نیست، معهذا 

توسعه  حال  در  کشورهای  در  محلی  سطح  در  متعددی  اقدامات  الهام بخش  آملاآتا  الگوی 

گردید، که موفقیت هایی را در کاهش میزان مرگ و میز نوزادان و افزایش متوسط عمر نصیب 

این ملت ها کرد. اما امروزه، برنامه های مراقبت های اولیه در سرتاسر جهان به دلیل تعدیل های 

ساختاری و دخالت بنیادهای آمریکایی در حال افول است. بنیاد گیتس به  سهم خود همواره 

با  مقابله  برنامه های  مست  به  را  جامعه نگر  بومی  پزشکی  به  کمک  برای  منابع  تا  کوشیده 

امراض به صورت مجرد منحرف سازد، یعنی برنامه هایی حتت کنترل سازمان های غیردولتی 

با همکاری شرکت های چندملیتی در عرصه پزشکی. یک منونه مشخص از این دست، برخورد 

با بیماری اسهال است که ساالنه میلیون های کودک را می کشد.

دستورالعمل های ضروری برای کنترل بیماری اسهال اسرارآمیز نیستند: آب آشامیدنی 

پاکیزه و رعایت نظافت دو عامل تعیین کننده برای جلوگیری از این بیماری است. درمان آن هم 
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شامل جتویز سرم خوراکی منک  و مشتقات فلِز »روْی« برای کودکان مبتال است. »پزشکان پا 

برهنه« در چین در سال های 1950 تا 1980 با پخش سرم های خوراکی منک در سطح روستاها و 

آشنا کردن روستائیان به اهمیت و شیوه درست استفاده آن، موفق به کاهش چشمگیر مرگ و 

میر ناشی از اسهال شدند. در مقابل بیناد گیتس، از یک سو تالش می کند تا از سرمایه گذاری 

دولت ها در زیرساخت های بهداشتی و مراقبت های اولیه، که تأثیر آنها برای جنات جان افراد 

برای واکسن  تأمین مالی حتقیقات  و  ترویج  با  از سوی دیگر  و  ثابت شده، جلوگیری مناید؛ 

برای  توزیع کنندگان  و  »سازندگان  با  غیردولتی،  مؤسسات  توسط  بازاریابی  برنامه های  و 

با هدف جذاب تر کردن سرم های خوراکی منک و »روی« برای  آنها  بهبود طعم و بسته بندی 

مصرف کننده «، کار می کند.

احتمااًل گیتس که با ختصص خود در بازاریابی نرم افزارهای با کیفیت نازل ثرومتند شد، 

جان  جنات  برای  دارو  از  استفاده  فکر  به  صورتی  در  تنها  تنگدست  مادران  که  است  معتقد 

فرزندان شان خواهند افتاد که برای آن نیز مانند کوکاکوال تبلیغ شود. موضع کلی بنیاد گیتس 

در مقابله با اسهال و همین طور رویکرد آن با بهداشت عمومی، نشان دهنده این واقعیت است 
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محلی  حاکمان  متایل  حیطه  از  خارج  عمل  در  سوم  جهان  در  دموکراسی  تضعیف  مسأله  که 

است. همان طور که نظریه پرداز آموزش رابرت آرنوو خاطرنشان می کند، بنیادها در نهایت تأثیر 

زیان باری بر جامعه دموکراتیک می گذارند؛ و مناینده مترکز نسبی قدرت و ثروتی هستند که 

تابع هیچ گونه مقررات و جوابگوی احدی هم نیستند. آنها استعدادها را می خرند و اهدافی را 

ترویج می کنند که عماًل به مرکز توجه جامعه تبدیل شوند. آنها به مثابه نهادهای »مسکن« در 

خدمت جلوگیری و به تاخیر انداخنت تغییرات ریشه ای و ساختاری می باشند. آنها در پی حتکیم 

نظم سیاسی و اقتصادی جهان  در راستای تأمین منافع طبقه حاکم انسان دوست هستند. 

می منایند  تضعیف  را  دولت ها  حاکمیت  و  دموکراسی  که  نیکوکارانه ای  فعالیت های 

بی اندازه به حال طبقه حاکم مفید است. برنامه های اجتماعی نیرومند و مؤثر در کشورهای 

در حال توسعه مانعی بر سر راه طرح امپریالیستی مصادره جهان است. مردمان سالِم حاکم 

بر سرنوشت خویش که بر روی رفاه اجتماعی جوامع خود سرمایه گذاری کرده اند، برای دفاع از 

ثروتی که تولید می کنند و در مالکیت آنها است، از موقعیت بهتری برخوردارند. در موقعیتی 

به مراتب بهتر از آنی که میلیاردها فقیرترین مردم دنیا متامًا وابسته به بزرگواری اعضای 

باشگاه نیکوکاران باشند، که هر وقت دل شان خواست بخششی کنند یا پس بگیرند.

مشاطه گری چهره حاکمان

سراسر  در  »ریاضتی«  برنامه های  اجرای  پیامد  و   2008-2007 سال های  مالی  بحران  دنبال  به 

جهان، ابرثرومتندان با خشم عمومی بسیار گسترده تر از دوران بحران بزرگ روبرو شدند. توده ها در 

سرتاسر جهان به خیابان ها آمدند؛ به جنبش های ضدسرمایه داری مانند اشغال وال استریت پوشش، 

خبری مفصل و عمدتًا هواخواهانه ای توسط رسانه ها داده شد. مفسران علنًا می پرسیدند که آیا برای 

»مانیفست  و  »سرمایه«  کتاب های  است؟  نیاز  اصالحات  به  خویش،  کرده  از  سرمایه داری  جنات 

کمونیسم« دوباره در لیست پر فروش ها قرار گرفتند. به ویژه برای ابرثرومتندان این نگران کننده بود، 

که به جای شکایت های مبهم درباره »سیستم«، خود آنها هدف مستقیم این نارضایی ها می شوند. 

حتی آمریکایی های نسبتًا مرفه، قدرت و ثروت بی حدوحصر حتت کنترل گروهی ممتاز را به چالش 

می کشیدند، گروهی که اکنون عمومًا به یک درصدی ها و یک درصِد یک درصدی ها شناخته می شوند. 
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طبقه حاکم در رویارویی با موشکافی خصمانه وسیع مردم شدیدًا به مشاطه گری چهره خود احساس 

نیاز می کرد.

برای پاسخ به این اوضاع، فعالیت تبلیغاتی بنیاد گیتس بالفاصله شروع شد. بنیاد »مسیر های 

متعدد پیام رسانی برای اثرگذاری بر روایت های عمومی« از جمله »شرکای استراتژیک رسانه ای« را 

ایجاد کرد، همان سازمان های خبری به ظاهر مستقلی که همکاری شان با بنیاد به یمن دریافت کمک 

ساالنه بیست و پنج میلیون دالری تضمین شده بود. 

بیل گیتس که گفته می شد سابقًا فردی جمع گریز و خجالتی از حضور در رسانه ها بود، ناگهان در 

همه رسانه های جریان اصلی ظاهر شد. در هر مصاحبه ای گیتس مواضع واحدی را تکرار می کرد، که 

او تصمیم گرفته تا »باقی عمر« خود را وقف کمک به فقرای جهان مناید؛ و برای این هدف او در پی 

صرف همه ثروتش می باشد؛ هوش سرشار و وضع اقتصادی از او فردی با کیفیت خاص برای مقاصد 

انسان  قلبًا  او  گذشته  این ها  از  بکند؛  را  استفاده  بیشترین  پول  شاهی  هر  از  تا  ساخته  نیکوکارانه 

مهربانی است که جتربه شخصی دیدن کودکان مریض و فقیر او را عمیقًا تکان داده است. او دائما 

داستان ساختگی آخرین درخواست مادرش قبل از مرگ را نقل می کند: »]خداوند[ از کسانی که به  

آنها بیشتر بخشیده، انتظار بیشتری هم دارد.« بنیاد گیتس هم زمان، فعالیت های خود در اینترنت 

به  از توئیتر و فیس بوک نظرات شبه علمی و عکس های سرگرم کننده  با استفاده  و  را گسترش داده 

میلیون ها »دنبال کننده« خود در سراسر جهان می فرستد.

متایل گیتس به ایفای نقش مشعل دار میلیاردرهای جهان، نشان دهنده این واقعیت است که بنیاد 

او نقش ایدئولوژیک مهمی درون نظام سرمایه داری جهانی ایفا می کند. جدا از ترویج منافع خاص 

شرکت ها و اهداف استراتژیک امپریالیسم، فعالیت های حرفه ای این بنیاد نقش مهمی در پاک جلوه 

دادن مترکز عظیم ثروت در دستان چند اولیگارش ابرقدرت  دارد. در داستان های نیکوکاری  گیتس به 

ما اطمینان داده می شود که حاکمان با سخاوت و دل رحم هستند، و مشتاق »کمک« به فقرا؛ و اینکه 

آنها با استفاده از هوش سرشار و مهارت های تکنوکراتیک خود قادرند از نهادهای دست و پا گیر و 

بوروکراتیک دولت ها فراتر رفته و »راه حل های راهبردی و بازارمحور« برای مشکالتی که گریبان گیر 

دموکراسی های نوپاست، ارائه کنند. این ستایش اغراق آمیز ثروت و دانش غربی، همراه با حتقیر ضمنی 

حاکمیت و توانایی کشورهای فقیر، توجیه گر دخالت های امپریالیستی بیشتر است.
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بنیاد گیتس، درست مشابه شرکت های چندملیتی دیگر، در پی ایجاد اعتبار برای اقدامات خود 

از طریق فریب افکار عمومی است. اما خوشبختانه همگان فریب منی خورند: مقاومت مردمی در برابر 

طرح های َاَبرثرومتندان نیکوکار در حال اوج گیری است. پایه های این مبارزه گسترده است، از مبارزه 

زنانی که فعالیت های جنایتکارانه )PATH( را در هندوستان افشا کردند، تا فعالین ضد عقیم سازی 

گروه های آفریقایی-آمریکایی مانند پروژه ربه کا، تا جنبش ضد واکسیناسیون در پاکستان در پی افشای 

جمع آوری دی ان ِای )شناسنامه ژنتیک افراد( توسط سازمان سیا حتت پوشش ایمن سازی مردم در 

مقابل بیماری ها.

بی شک بهترین اقدام برای بهبود بهداشت عمومی در جهان، مبارزه برای ریشه کن ساخنت انسان 

دوستی زهرآگین و تبلیغات مسموم بنیاد گیتس می باشد.

1. کنترل جمعیت، همچنین سالح ترور طبقه حاکمه است، همانطور که زمانی هند در سال های 1975-1977 از عقیم سازی 

وسیع اجباری به عنوان یک »فوریت« استفاده کرد. در چنین سناریویی، ]مهم نیست که[ اقدامات کنترل جمعیت در عمل 

موفق به کاهش تعداد مردم شده باشد یا نه، آنها در تزریق تدریجی و عمیق ترس از دولت در میان مردم عادی و مداخله 

قدرت در زندگی خصوصی مؤثر هستند. )گمانه  وسوسه انگیز این است که عقیم سازی از طریق سونو گرافی و دیگر روش های 

فن آورانه توسط بنیاد گیتس جذابیت بیشتری دارند زیرا آنها می توانند با پرهیز از عقیم سازی اجباری با چاقوی خونین 
جراحی، که می تواند انعکاس رسانه ای نامطلوبی هم به دنبال داشته باشد، کارزارهای عقیم سازی را تسهیل می منایند. 

بنیاد گیتس، درست مشابه شرکت های چندملیتی دیگر، در پی ایجاد اعتبار برای اقدامات 

خود از طریق فریب افکار عمومی است. اما خوشبختانه همگان فریب نمی خورند: مقاومت 

این  پایه های  است.  اوج گیری  حال  در  نیکوکار  اَبَرثروتمندان  طرح های  برابر  در  مردمی 

مبارزه گسترده است، از مبارزه زنانی که فعالیت های جنایتکارانه )PATH( را در هندوستان 

آفریقایی-آمریکایی مانند پروژه ربه کا،  تا فعالین ضد عقیم سازی گروه های  افشا کردند، 

تا جنبش ضد واکسیناسیون در پاکستان در پی افشای جمع آوری دی ان اِی )شناسنامه 

ژنتیک افراد( توسط سازمان سیا تحت پوشش ایمن سازی مردم در مقابل بیماری ها.

بی شک بهترین اقدام برای بهبود بهداشت عمومی در جهان، مبارزه برای ریشه کن انسان 

دوستی زهرآگین و تبلیغات عفونت زای بنیاد گیتس می باشد.

ن
جها

ی کنترل 
س برا

ی بنیاد بیل گیت
اهرم ها

فهرست



۱۳
۹۹

ن 
آبا

 ،۲
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا

د، 
می

و ا
ش 

دان
67

ده ها کارخانه ی داروسازی در جهان در تالش برای ساخنت واکسن برای مبارزه با ویروسی 

هستند که در ماه های اخیر بیش از یک میلیون نفر را به هالکت رسانده است. در این میان، اگر 

تنها به رسانه های امپریالیستی و آماتورهای مقلد آنها گوش سپرده شود، این تالش علمی بسیار 

حیاتی، چیزی جز یک رقابت بازاری به نظر منی آید. انگار که تولید واکسن ویروس کرونا، برای 

سوداگران غول پیکر داروسازی کشورهای سرمایه داری، میدان تازه ای برای تصاحب سودهای 

ویژه  به  جهان  مردمان  دیگر  بر  خود  حرص آلود  اراده  حتمیل  برای  نو  وسیله ای  و  میلیاردی، 

کشورهای به فقر رانده شده است. همه به یاد دارند که در همان ماه های اول ظهور این بیماری، 

ایاالت متحده کوشید تا امتیاز احنصاری تولید واکسن را از شرکت های تولیدکننده اروپایی 

به دست آورد. در آن روزها قدرت های امپریالیستی، به ویژه آمریکا، هرگز تصور منی کردند که 

کشورهای دیگری غیر از خود و همدستان شان قادر به تهیه چنین واکسنی باشند -حتی بسیار 
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حتقق رویای مردم جهان
چین، روسیه و کوبا سه کشور پیشتاز در تولید واکسن کرونا و کشورهای پیشرفته ی عقب مانده 

طلیعه حسنی

سازمان جهانی بهداشت: تنها راه رهایی از کرونا در سراسر جهان واکسن است.

ترامپ: بدون واکسن هم کرونا در حال پایان یافنت است!!
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زودتر از آنها- و در نتیجه بازار جهانی این محصول جنات بخِش پرتقاضا نیز از کنترل آنها 

خارج شود. پس حاال که شاهد ناکامی خود هستند، با استفاده از انواع وسایل ارتباط جمعی از 

زبان نظر به مزداِن »متخصص«، »پژوهشگر« و »دانشمند« سعی دارند تا افکار عمومی جهان 

را نسبت به دستاوردهای علمی و  جنات بخش سه کشور چین، روسیه و کوبا بدبین منایند.

دانشمندان دریافته اند که واکسنی که در چین و روسیه برای  خبرگزاری رویترز ادعا کرد 

مقابله با بیماری کووید 19 تولید شده است، از کارایی چندانی برخوردار نیست! رادیو فرانسه 

تیتر زد که دانشمندان نسبت به تأثیر واکسن ساخت روسیه »بی اعتماد« هستند! از قول دکتر 

آنتونی فاوچی، متخصص ایمنی شناسی و رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی در 

آمریکا هم نوشتند، واکسن های تولید شده توسط چین و روسیه منی توانند در بدن ایمنی کافی 

و مؤثر در برابر ویروس کرونا ایجاد کنند!

این ادعاهای بدون سند و مدرک در حالی ابراز می شود که برای مثال، مجله »النست«، 

معتبرترین مجله پزشکی جهان، نتایج اولین آزمایش واکسن اسپوتنیک5 ساخت روسیه بر 

روی 76 نفر را عمدتًا مثبت ارزیابی کرد، و داشنت عوارض جانبی بسیار خفیف زودگذر، اما، 

ایجاد ایمنی در شرکت کنندگان آزمایش را تأیید کرد.

جالب آن که، آمریکا ابتدا خبر موفقیت روسیه در تولید »اسپوتنیک5« را »جنگ تبلیغاتی 

خطرناک« خواند، اما درست یک هفته بعد 100 میلیون واحد آن را از این کشور پیش خرید کرد. 

با این حال، این ریاکاران بازار آزاد در آمریکا و اروپا همچنان مدعی اند که هرگز از واکسن 

روسی کرونا استفاده خنواهند کرد. آملانی ها هم رک و پوست کنده گفته اند که تنها از واکسن 

تولید احتادیه اروپا در این احتادیه استفاده خواهد شد.

البته رویکرد خصمانه و رقابت جویانه ی به ویژه ایاالت متحده در عرصه تولید واکسن 

کرونا، برای دولت ترامپ دالیل مهم دیگری هم دارد. بی بی سی 26 شهریور نوشت، کرونا یکی از 

اصلی ترین موضوعات در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به شمار می آید. دولت ترامپ 

که بدترین مدیریت بحران کرونا در جهان را داشته، حاال در پی استفاده از این بیماری برای 

جلب آرای مردم است. از این رو آماده باشی را برای توزیع واکسن کرونا در آستانه انتخابات 

آمریکا اعالم کردند. »سی ان ان« هم پیش تر در 14شهریور، با اشاره به کاهش محبوبیت ترامپ 
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در نظرسنجی ها و چالش های اقتصادی تشدید شده در دوران کرونا، خبر داده بود که او برای 

افزایش شانس پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری، فشار بر مقامات سازمان غذا و 

دارو را افزایش داده تا بتواند از طریق واکسن کرونا انتخاب مجددش را تضمین کند. ترامپ 

در جلسات عمومی و خصوصی از مقامات بهداشتی آمریکا با اصرار خواسته تا حتی نتایج 

جزئی از نظر کارشناسان را، به بیانیه های رمسی تبدیل کنند تا وی بتواند به آنها استناد مناید.

اماتالش مذبوحانه کارزار انتخاباتی ترامپ در ارائه خبری توسط »صدای آمریکا« در سوم 

مهرماه، مبنی بر  رسیدن واکسن شرکت »جانسون اند جانسون« به مرحله نهایی آزمایشات 

بالینی خیلی زود با شکست روبرو شد. وال استریت ژورنال روز  12 اکتبر )21 مهر( خبر داد که 

همه آزمایش های واکسن ساخت شرکت جانسون اند جانسون به دلیل ظهور یک بیماری مرموز 

در یکی از داوطلبین متوقف گردیده است. به قول یک رئیس دانشکده سالمت عمومی در 

آمریکا »این اصاًل غیرمنتظره نبود و نشان می دهد که تالش بر مبنای یک زمان بندی سیاسی 

مسخره  چقدر  جمهوری(،  ریاست  انتخابات  )روز  نوامبر  سوم  از  پیش  واکسن  داشنت  برای 

است.« احتمااًل اطالع از این فاجعه و برای توجیه ناکامی پیشرفته ترین کشور دنیا در تولید 

واکسن کرونا بود که کاخ سفید روز 18 مهر با انتشار بیانیه ی مضحکی مدعی شد که سه کشور 

چین، روسیه و ایران از دسترسی ایاالت متحده به این واکسن جلوگیری می منایند! این ادعای 

کاخ سفید درست دو روز بعد از اظهار امیدواری »تدروس آدهانوم«، دبیرکل سازمان جهانی 

بهداشت، درباره آماده بودن واکسن کرونا تا پایان سال جاری میالدی بود.

هم اکنون بسیاری از کشورهای ثرومتند دنیا، علیرغم بازی های رسانه ای برای حتت فشار 

قرار دادن رقیبان پیشتاز خود، در حال باال رفنت از سر و کول یکدیگر برای امضای قراردادهای 

دوجانبه با شرکت های داروسازی هستند. بنیاد آکسفام اخیرًا خبر داد که دولت های ثرومتند 

از جمله ایاالت متحده، انگلیس و ژاپن در حال حاضر بیش از نیمی از واکسن ویروس کرونا 

را پیش خرید کرده اند. آکسفام تأکید می کند که این کشورها تنها 1۳درصد از جمعیت جهان را 

تشکیل می دهند، اما 51درصد از واکسن های ویروس کرونا را خریداری کرده اند.

باید پرسید، به راستی این کشورها این همه واکسن را برای جنات شهروندان خود پیش خرید 

می کنند، یا برای احیای کنترل احنصاری شان بر بازار جهانی واکسن کرونا؟
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رویای مردم به واقعیت بدل می شود

خوشبختانه این روزها مردم جهان شاهد دستاوردهای علمی کشورهایی هستند، که فارغ 

جوسازی های  و  نظامی  تهدیدهای  اقتصادی،  فشارهای  علیرغم  و  تبلیغاتی  جنجال های  از 

رسانه ای با اعتماد به نفس به حتقیقات و آزمایش های علمی خود پرداختند و چندین منونه از 

آنها امروز به مثر نشسته  است. تا کنون ۳8 واکسن به مرحله آزمایش روی انسان رسیده اند، 

که از این تعداد یازده واکسن متعلق به جمهوری خلق چین است که چهار تای آنها در فاز سوم 

آزمایش )آزمایش روی تعداد بسیار وسیع جمعیت( قرار دارند. واکسن اسپوتنیک5 روسیه، 

نیز به فاز سوم آزمایش خود رسیده است. شورای دولتی چین »استفاده اضطراری« از چهار 

واکسن خود را با توجه به نتایج مثبت مراحل پیش تر در تیرماه تصویب کرد. این مصوبه دولت 

چین موفق به کسب »تفاهم و پشتیبانی« سازمان جهانی بهداشت گردید.

ایمنی  »نگران«  و  رسید،  واکسن  به  سرعت  این  با  منی شود  که  آن اند  بر  غربی  مدعیان 

و  داوطلبین  به  اضطراری«  »استفاده  برای  کوبا  و  روسیه  چین،  در  که  هستند  واکسن هایی 

واجدین شرایط تزریق می شوند. بگذریم که این ادعاها از طرف کشورهایی مطرح می شود که 

بهداشت،  جهانی  سازمان  نظر  از  که  روشی  هستند،  گله ای«  »ایمنی  هوادار  نگرانی  بی هیچ 

عملی »غیراخالقی« و مسأله دار« است و کارنامه های فاجعه بار این کشورها در مبارزه با کرونا 

بر همه عیان؛ و باز هم بگذریم از این که بسیاری از ناظران جهانی موفقیت چین در مقابله و 

مهار ویروس کرونا را نفس گیر و حیرت انگیز ارزیابی کردند؛ حتی یک مورد ابتالی تازه در 

این کشور در دوماه اخیر دیده نشد*؛ در متام این مدت هم با جمعیت یک میلیارد و چهارصد 

میلیونی فقط هشتادهزار و اندی مبتال و کمتر از پنج هزار مرگ و میر داشته؛ مردم ماه هاست به 
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معموالً پروژه های ساخت واکسن به چند سال زمان نیاز دارند. اما، به شکلی بی سابقه در طول مدت 
کوتاهی، اطالعات بسیاری درباره سارس کووید - 19 در سراسر جهان گردهم آمد؛ و بازهم به طور 
استثنایی، دسترسی به این مطالعات علمی برای همه به طور رایگان امکان پذیر گردید. بعد از معین 
شدن ساختار ژنتیکی ویروس در اسفند گذشته، پروژه های متعدد تهیه واکسن با سرعت فعال شدند. 
شباهت این ویروس با ویروس های قبلی، و همین طور تجربه در ساخت واکسن های مشابه در گذشته 

نیز کمک کردند تا این واکسن در زمان بسیار کوتاهی ساخته شود.
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زندگی عادی خود بازگشته اند؛ و امسال تنها کشور با نرخ رشد اقتصادی مثبت در جهان است. 

با چنین کارنامه ای مدعیان »نگران« باید پاسخ دهند، چرا نباید به واکسن تولیدی این کشور و 

برنامه مهار بیماری آن اطمینان کرد؟

درباره دالیل سرعت تولید این واکسن ها، ِوِرز ِبنُکمو، مدیر انستیتوی سازنده واکسن کوبا 

معتقد است، با توجه به کمبود اطالعات درباره ویروِس تا چندی پیش ناشناخته، اینکه چگونه 

بشود به سرعت واکسنی برای آن تولید کرد، قابل پیش بینی نبود. زیرا معمواًل پروژه هایی از این 

دست به چند سال زمان نیاز دارند. اما، به شکلی بی سابقه در طول مدت کوتاهی، اطالعات 

استثنایی،  طور  به  بازهم  و  آمد؛  گردهم  جهان  سراسر  در   19 - کووید  سارس  درباره  بسیاری 

دسترسی به این مطالعات علمی برای همه به طور رایگان امکان پذیر گردید. بعد از معین شدن 

ساختار ژنتیکی ویروس در اسفند گذشته، پروژه های متعدد تهیه واکسن با سرعت فعال شدند. 

شباهت این ویروس با ویروس های قبلی، و همین طور جتربه در ساخت واکسن های مشابه در 

گذشته نیز کمک کردند تا این واکسن در زمان بسیار کوتاهی ساخته شود.

دستیار  سیمآو،  ماریانگال  دکتر  هم  واکسن ها  از  اضطراری«  »استفاده  برنامه  درباره 

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت تصریح کرد: »کشورها در چارچوب قوانین و مقررات ملی 

خود در تأیید استفاده اضطراری هر محصول مربوط به سالمت خودمختار هستند. چین و دیگر 

کشورها این کار را برای محصوالت مختلف اجنام داده اند. و سازمان جهانی بهداشت فهرست 

مقررات استفاده اضطراری را تا کنون برای چندین محصول صادر کرده است.« 

اکنون روسیه، چین و کوبا، هر سه خواهان توزیع عادالنه واکسن در جهان بدون هیچ قید 

و شرطی هستند. دولت چین بارها بر اولویت خود برای ارسال واکسن های محصول این کشور 

به کشورهای در حال توسعه و فقیر در آفریقا، آسیا و آمریکای التین تأکید کرده است. شی 

جین پینگ، رهبر جمهوری خلق چین نه تنها، بارها از همه کشورها، به ویژه از ایاالت متحده 

خواسته تا به جای کوبیدن بر طبل رقابت خصمانه، برای درمان این درد مشترک جهانی دست 

به دست هم دهند، بلکه حتی برای رساندن واکسن به کشورهای فقیر تعهد سپرده است.

و  کاری  اولویت های  بر  بنا  روسیه  در  نفر  هزار  ده ها  و  چین،  در  نفر  ۳50هزار  اکنون  هم 

حتصیلی، در این مرحله برای »استفاده اضطراری« عماًل در حال دریافت واکسن های تولیدی 
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میهن شان هستند. صدها هزار نفر نیز در دیگر کشورهای جهان داوطلب شرکت در فاز سوم 

سعودی،  عربستان  از  می توان  که  می باشند،  کشورها  این  ساخت  کرونای  واکسن  آزمایش 

شیلی، برزیل، امارات متحده عربی، بحرین، پرو، مراکش، آرژانتین، ونزوئال، هند، فیلیپین، 

و مکزیک نام برد. ونزوئال با ابراز اطمینان رمسی خود نسبت به محصوالت این سه کشور 

اعالم کرده نیاز خود را از آنها تأمین خواهد کرد. هم اکنون حدود 2 هزار ونزوئالیی داوطلبانه در 

آزمایش واکسن »اسپوتنیک5« شرکت دارند. 

اما هنوز بسیاری از کشورها از طرف ایاالت متحده حتت فشارند تا به ویژه، با چین و کوبا 

معامله نکنند. این فشارها بر کوبا، یکی از سه پیشتاز موفق در عرصه تولید واکسن کرونا، 

چندین برابر است. وزارت خارجه این کشور در بیانیه ای که 10 مهرماه در رابطه با تشدید این 

فشارها منتشر کرد، نوشت: »مردم کوبا و جهان آگاه اند که دولت آمریکا از سال 2019، کارزار 

نادرستی برای بی اعتبار کردن همکاری های بین املللی پزشکی کوبا، از طریق حتت فشار قرار 

انداخته  راه  به  بهداشتی  خدمات  از  مختلف  کشورهای  مردم  کردن  محروم  و  دولت ها  دادن 

است.... این نفرت انگیز است که دولت ایاالت متحده سعی دارد تا سازمان های بین املللی و 

منطقه ای را در راستای منافع خود حتت فشار بگذارد.« 

کوبا به زودی فاز سوم آزمایش بالینی واکسن ساخت خود را شروع خواهد کرد. برزیل که 

به دلیل تعداد باالی مبتالیان و مرگ و میر ناشی از کرونا، قاعدتًا باید داوطلب اجنام این 

آزمایش در کشورش می شد، به همه کمپانی های تولیدکننده واکسن اعالم آمادگی کرده است 

به  قادر  متحده  ایاالت  فشار  دلیل  به  جنوبی  آمریکای  کشورهای  اغلب  واقع  در  کوبا!  جز 

تصمیم گیری مستقل در این زمینه نیستند. آراگآُو، وزیر بهداشت سابق برزیل نسبت به اجنام 

فاز سوم واکسن کوبا در کشورش خوش بین نیست. وی می گوید: »این یک واقعیت است که 

ما به دالیل سیاسی، اگر در لیست کشورهای مورد آزمایش کوبا قرار گیریم، دچار مشکالت 

عظیمی می شویم.«

آخرین خبرها از چین و روسیه حاکی از آن است که واکسن های کرونای این دو کشور احتمااًل 

تا ماه های آبان و آذر برای استفاده عموم آماده خواهند بود و بسته به حساسیت فعالیت های 

شغلی و اجتماعی، واکیسناسیون سراسری مردم به ترتیب شروع خواهد شد. روسیه و کوبا در 

ن
جها

ی مردم 
ق رویا

حتق



۱۳
۹۹

ن 
آبا

 ،۲
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا

د، 
می

و ا
ش 

دان
73

عین حال از ثبت دومین واکسن خود خبر داده اند.

آینده  میالدی  سال  اول  ماه های  در  است  امیدوار  هم  کارائیب،  کوچک  جزیره  این  کوبا، 

بتواند شهروندان خود را به طور رایگان واکسینه مناید. تولید واکسن کرونا در کوبا نه تنها 

نشان از سطح پیشرفت علمی این کشور دارد، بلکه، دستاورد بزرگی است که آن را هم طراز 

کشورهای پیشرفته اقتصادی قرار می دهد، واقعه مهمی که آگاهانه به آن بی توجهی می شود. 

واکسن »سوبرانای 1« کوبا سی امین نامزد از میان 200 واکسن در مرحله تولید در سراسر جهان 

بود که برای فاز سوم مورد تأیید قرار گرفت.

تعداد  بیشترین  روی  کار  مشغول  چین  می گوید،  کوبا  واکسن  تولید  انستیتوی  مدیر 

واکسن ها است، بعد از آن ایاالت متحده، بریتانیا، روسیه، آملان و دیگران قرار دارند، اما 

کوبا اولین کشور آمریکای التین و اولین کشور فقیر در این تالش علمی جهانی است. البته فقیر 

از نظر منابع مادی، اما غنی از نظر روحی!

* بعد از پایان این مقاله، معاون شهردار شهر چینگ دائو روز 25 مهر خبر داد که به علت 12 ابتالی جدید در این شهر، ظرف 
5 روز جمعیت حدود 11 میلیون نفری آن مورد آزمایش قرار گرفته و به دلیل نتیجه منفی همه، خطر شیوع کرونا در میان 

مردم این شهر منتفی است.
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اقتصاد سیاسی
و زندگی مردم جهان

تئوری امپریالیسم و تغییرات آن در قرن بیست و یکم

اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی ویتنام 
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کودکان بی پناه افغانستان زیرسایه ارتش آمریکا و ناتو
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تئوری امپریالیسم و تغییرات آن در قرن بیست و یکم
بخش دوم و پایانی

شبگیر حسنی

یادآوری:
ابتدا به پیشینه  ی تاریخی معنی »امپریالیسم« پرداخته شد و    در بخش نخستین این مقاله، 

اشاره  آن  درباره  ی  نظری  برخی خطاهای  به  امپریالیسم،  از  لنینی  درک  دادن  نشان  با  سپس 

گردید. در ادامه نیز ارتباط پدیده  هایی مانند میلیتاریسم، ناسیونالیسم و نژادپرستی با امپریالیسم 

نشان داده شد و در پایان هم صدور سرمایه و اشکال و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت.

ت و یکم
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استعماِر نو پس از جنگ دوم جهانی

در فاصله  ی دو جنگ جهانی، شاهد بازتقسیم اراضی جهان بین قدرت  های بزرگ دوران 

هستیم؛ فروپاشی امپراتوری عثمانی از یک  سو و اجبار کشورهای مغلوب در جنگ )مانند 

امپراتوری آملان( به دست کشیدن از مستعمرات  شان از سوی دیگر، موجب ایجاد فرصتی 

ملل«  »جامعه  شد.  پیروز  استعماری  کشورهای  توسط  سرزمین  ها  این  تصاحب  برای  تازه 

به  »سرپرستی«  عنوان  حتت  داشت،  تعلق  عثمانی  سابق  امپراتوری  به  که  را  سرزمین هایی 

دولت  های پیروز واگذار کرد. این بازتوزیع سرزمین  ها موجب گسترش مستعمرات شد و البته 

در برابر خود، آگاهی ملی را افزایش داد و جنبش  های ملی را در مستعمرات تقویت منود.

برآمدن  مانند  جنگ  از  پس  جهاِن  تغییرات  و  حتوالت  جهانی،  دوم  جنگ  پایان  از  بعد 

دو ابرقدرت جدید -شوروی و آمریکا - و همچنین ضعف مفرط استعمارگران قدیمی، مانند 

انگلستان، فرانسه و ...، موجب دگرگونی  های جدی شد. بسیاری از استعمارگران قدیمی، 

دیگر امکان و توان کنترل نظامی مستعمرات را نداشتند. افزون بر موضوعات پیش  گفته، اگر 

تا پیش از جنگ جهانی انگلستان سرکرده  ی امپریالیسم جهانی بود و آمریکا برخالف متایلش 

تنها در منطقه  ی آمریکای التین و بعضی از جزایر اقیانوس کبیر فعال بود، پس از جنگ با 

کنار نهادن دکترین مونرئو و با استفاده از ضعف رقیب دیرینه، حوزه  ی نفوذ خود را در سراسر 

جهان گسترش داد و به مقام رهبر کشورهای امپریالیستی ارتقا یافت و جای گزین بریتانیا شد. 

از طرف دیگر گسترش و برآمدن جنبش  های آزادی بخش و ملی، باعث شد تا جهان شاهد تولد 

کشورهای مستقل جدید باشد و عماًل استعمار در شکل پیشین و دیرآشنای خود، رو به زوال 

رفت. اما اشاره به این مسأله ضروری است که مبارزات آزادی بخش در متام نقاط به شیوه  ی 

یک سانی پیش نرفت و برخورد و مقاومت استعمارگران در برابر متامی جنبش  های ملی به یک 

اندازه نبود. مگداف و کمپ معتقدند که سرمایه  داری در مناطقی که نهضت  های آزادی بخش، 

در  اما  می  داد،  نشان  خود  از  خونین  تری  و  جدی  مقاومت  داشتند،  سوسیالیستی  سوگیری 

کشورهایی که انتظار می  رفت، حتی پس از استقالل، در مدار اقتصادِی مطلوِب کشور متروپل 

باقی مبانند و منافع استعمارگران پیشین را به طور نسبی تامین کنند، دستیابی به استقالل با 

دشواری کمتری میسر شد )مگداف و کمپ، 1۳82 : 80(. در فاصله  ی زمانی بین سال  های 1958 تا 
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1968 بیش از سی کشور جدید در آفریقا، اقیانوسیه و آسیا پدید آمدند. 

فروپاشی سیستم مستعمراتی به هیچ وجه موجب از بین رفنت امپریالیسم نشد. اگرچه 

و  نظامی  غیر  راه  های  از  نظامی،  حضور  کنار  در  هم،  این  از  پیش  امپریالیستی  کشورهای 

غیرمستقیم برای اعمال سلطه و تأمین بازار و رسیدن به مواد خام استفاده کرده بودند، اما 

پس از استقالل بسیاری از مستعمرات، شیوه  ی اخیر به عنوان جانشینی برای استعمار رمسی 

به کار گرفته شد. استعمار نو عبارت است از وجود تسلط خارجی بر یک کشور ظاهرًا مستقل 

نفوذ در حوزه  های سیاسی،  بر اساس  : 82(. در حقیقت تسلط خارجی  و کمپ، 1۳82  )مگداف 

منونه های  از  یکی  می  شود.  ارزیابی  ارزشی،  نظام  و  فرهنگی  حتی  و  نظامی  و  اقتصادی 

چنین وابستگی را می  توان در باقی ماندن کشورهای جدیدالتاسیس در حوزه  ی پولی کشور 

استعمارگر پیشین مشاهده کرد. همچنین زبان و فرهنگ کشور متروپل در مستعمراتش ریشه 

می دواند و امروزه نیز شاهد شمار زیادی از کشورهای فرانسوی یا انگلیسی زبان در آفریقا 

هستیم. در حوزه  ی صنعت و اقتصاد نیز وابستگی تکنیکی و فنی وجود داشت و از طرف دیگر 

استفاده از تعرفه های ترجیحی و سهمیه  بندی صدور کاال از مستعمرات قبلی از شیوه هایی 

بود که تداوم نفوذ استعمارگران پیشین را تضمین می  کرد. در حقیقت در منونه  های بسیاری 

که وابستگی سیاسی قطع شده بود اما وابستگی اقتصادی و فرهنگی تداوم داشت، شاهد 

بازتولید همان مناسبات پیشین با استعمارگران و حتی به نوعی عقب  گرد سیاسی بوده  ایم. 
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شرایط بسیاری از این عقب گردها از طریق کودتاهای 

نظامی تامین شد. 

استفاده  کنترل،  اعمال  شیوه  های  دیگر  از 

نیز  و  اقتصادی  و  نظامی  کمک  های  از  گسترده 

کشورهای  در  که  بود  اعتبارات  و  وام  پرداخت 

انسان دوستانه  کمک  های  عنوان  حتت  زیادی 

اجنام شده و می  شود )مگداف و کمپ، 1۳82 : 86(. 

تازه  کشورهای  با  ارتباط  در  نیز  متحده  ایاالت 

بازرگانی  روابط  ایجاد  بر  عالوه  استقالل یافته 

و وابسته کردن آن ها، با اعمال فشار یا پشتیبانی از نیروهای هوادار غرب سعی در اعمال 

سلطه بر کشور و مهار نیروها و جنبش های مترقی داشت. هاروی می  نویسد: »هر تهدید کنش 

کن  حکومت  و  بنداز  تفرقه  سیاست  با  متحده  ایاالت  چرای  و  بی  چون  قدرت  علیه  جمعی 

روبرو می  شد« و در این راه نهادهایی نظیر بانک جهانی، صندوق بین  املللی پول، سازمان 

همکاری  های اقتصادی و توسعه، گات و نظایر آن ها، نقش آتش بار آمریکا را بازی کرده و می-

 کنند )هاروی،1۳97: 68(.

امپریالیسم در قرن بیست و یکم

برای بررسی وضعیت امپریالیسم در معنای لنینی آن، الزم است تا معیارهایی را که وی 

در این ارتباط برشمرده بود، در زمان حاضر نیز مورد سنجش مجدد قرار گیرند، لذا به صورتی 

کامالً اجمالی به ارزیابی بعضی از آن شاخص  ها و آمارهای مرتبط می  پردازیم.

نگاهی به احنصارات در قرن حاضر

نابرابری  تا کنون، میزان  پایان دهه هفتاد قرن پیش  از  اجرای سیاست  های نئولیبرالی 

را به شدت افزایش داده و زنگ خطر بحرانی جدی را به صدا درآورده است. آمارهای ارائه 

می- صحه  نابرابری  سرسام  آور  تشدید  بر  همگی  جهان،  اقتصادی  نهادهای  سوی  از  شده 

علیه  جمعی  کنش  تهدید  هر  هاروی: 
ایاالت متحده  قدرت بی  چون و چرای 
با سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن 
روبرو می  شد« و در این راه نهادهایی 
نظیر بانک جهانی، صندوق بین  المللی 
پول، سازمان همکاری  های اقتصادی و 
توسعه، گات و نظایر آن ها، نقش آتش بار 

آمریکا را بازی کرده و می  کنند.

ت و یکم
س

ن بی
ن در قر

ت آ
سم و تغییرا

ی امپریالی
تئور



۱۳
۹۹

ن 
آبا

 ،۲
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا

د، 
می

و ا
ش 

دان
79

اقتصاددان  پیکتی،  توماس   گذارند. 

خود،  مشهور  کتاب  در  فرانسوی، 

سرمایه در سده  ی بیست و یکم، متراکم 

بودن شدید سرمایه در دهک و صدک 

به  و  است  داده  نشان  دقیقًا  را  باالیی 

در  ارث  سهم  که  کرده  مشخص  عالوه 

تا چه حد اساسی  این مالکیت  انتقال 

است. از سوی دیگر نگاهی اجمالی به وضعیت برخی از حوزه  ها و بررسی اعداد مربوط به 

احنصارات، برخالف انتظارات و ادعاهای اقتصادداناِن جریان اصلی، تضعیف رقابت آزاد 

و متراکم  تر شدن تولید را نشان می  دهند؛ به عنوان مثال شرکت چند ملیتی مونسانتو )در 

اصل آمریکایی( که از بزرگ  ترین تولیدکنندگان بذر و مسوم کشاورزی در جهان بود، در سال 

2018 منحل و در غول دیگری به نام بایر آگِ آملان ادغام شد. این واقعیت  ها مؤید پیش -

بینی  های مارکس و نیز تقویت کننده  ی درستی ادعای لنین درباره  ی سلطه  ی احنصارات در 

عصر امپریالیسم است: تراکم تولید به میزان سرسام  آوری افزایش یافته: اگر به عنوان مثال، 

در آملان سال 1907 تعداد شرکت  هایی با بیش از هزار نفر کارگر به ششصد عدد منی  رسید، 

امروزه  شرکتی مانند وال مارت بیش از دو میلیون و دویست هزار نفر را در استخدام خود 

دارد؛ شرکت  هایی مانند نستله یا تویاتا و یا جنرال الکتریک هر یک بیش از سیصدهزار نفر 

کارگر دارند و ده شرکت بزرگ مواد غذایی جهان از جمله نستله، کوکاکوال، جنرال میلز و ... 

عمالً کنترل غذایی جهان را در اختیار دارند )رهنما، 1۳95(. در حوزه  های دیگر نیز با وضعیت 

مشابهی مواجهیم:

1. فوالد:

مطابق گزارش World Steel Association میزان کل تولید فوالد جهان در سال 2017 اندکی 

کم تر از 1700 میلیون تن بوده است. حدود پنجاه و هشت درصد این تولید، در اختیار تنها پنجاه 

ابرشرکت این حوزه است. نکته  ی جالب آن است که بسیاری از این شرکت  ها چندملیتی بوده و 

عالوه بر تولید فوالد در سایر صنایع نیز فعال هستند.

ت و یکم
س

ن بی
ن در قر

ت آ
سم و تغییرا

ی امپریالی
تئور



۱۳
۹۹

ن 
آبا

 ،۲
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا

د، 
می

و ا
ش 

دان
80

2. آلومینیوم:

 220 توسط  استراتژیک،  فلز  این   )USGS( آمریکا  شناسی  زمین  سازمان  گزارش  مطابق 

تولیدکننده، عرضه می  شود. کل تولید جهانی در سال 2017 حدود شصت میلیون تن بوده که سهم 

کشور چین به تنهایی، حدود پنجاه درصد است. اما برای آن که حتلیل صحیحی از چگونگی 

حضور احنصارات در این سپهر تولیدی داشته باشیم، باید به این مسأله اشاره کنیم که ده غول 

برتر تولید آلومینیوم جهان، حدود پنجاه و شش درصد کل تولید جهانی را در اختیار دارند که 

در میان این ده شرکت، پنج شرکت چینی، و بقیه روسی، آمریکایی، استرالیایی، اماراتی و 

نروژی هستند. 

3. سیگار:

بازار عظیم سیگار جهان به طور مطلق در اختیار ابرشرکت  های این حوزه است: حدود 

هشتاد درصد کل بازار جهان در اختیار تنها پنج شرکت است.

4. سیمان:

بیشتر  ما  جهان  در  روزبه  روز  استراتژیک،  کاالی  یک  عنوان  به  محصول  این  مصرف 

می شود. سیمان توسط تولیدکنندگان متعددی تهیه و عرضه می  شود اما بیش از یک سوم 

تولید جهانی در اختیار ده هلدینگ بزرگ است. چین در تولید و مصرف سیمان جهان، در 

رتبه اول قرار دارد اما بخش عمده  ی تولید سیمان چین در داخلِ آن کشور مصرف می  شود. در 

میان این ده هلدینگ برتر، غول سیمان جهان هم مشاهده می  شود: شرکت الفارژ- هلسیم که 

از ادغام دو غول قبلی -الفارژ فرانسوی و هلسیم سوئیسی – پدید آمد. این اَبرشرکت، با بیش 

از دوهزار و پانصد کارخانه، در حدود نود کشور جهان حضور دارد.

۵. صنایع نظامی:

مطابق گزارش موسسه  ی بین  املللی پژوهش  های صلح استکهلم، در سال 2017 فروش اسلحه 

و خدمات نظامی، از سوی تولیدکنندگان اصلی - بدون احتساب چین که اطالعاتش در اختیار 

این مؤسسه نبوده است- رقمی بالغ بر سیصد و نود و هشت میلیارد دالر بوده است که نسبت 

به پانزده سال قبل رشدی 44 درصدی را نشان می  دهد. هشتاد درصد سهم صادرات اسلحه 

مربوط به پنج کشور روسیه، آمریکا، فرانسه، آملان و بریتانیاست که دو کشور روسیه و آمریکا 
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به تنهایی بیش از شصت درصد صادرات این حوزه را در اختیار دارند. اما الزم به یادآوری 

است که در میان ده شرکت بزرگ جهانی در صنایع نظامی، پنج شرکت آمریکایی، دو شرکت 

فرانسوی و بقیه بریتانیایی، ایتالیایی و روسی هستند. این ده شرکت به تنهایی حدود دویست 

میلیارد دالر یا بیش از پنجاه درصد بازار را در صنایع نظامی جهان در اختیار دارند. نکته -

ای که باید درباره  ی روسیه به آن توجه شود، آن است که حضور پررنگ این کشور در عرصه  ی 

صنایع نظامی را نباید، مشابه کشوری نظیر آمریکا دانست؛ روسیه برخالف آمریکا یک کشور 

میلیتاریست نیست: تعداد کل پایگاه  های نظامی این کشور در خارج از مرزهایش پانزده عدد 

است که سیزده پایگاه در درون کشورهایی قرار دارند که سابقا جزو جمهوری  های احتاد جماهیر 

سوسیالیستی شوروی بودند و تنها دو پایگاه در کشورهای ویتنام و سوریه دارد و این در حالی 

است که تعداد پایگاه  های نظامی آمریکا، خارج از مرزهایش بالغ بر هشتصد عدد است. افزون 

براین، مداخالت نظامی روسیه در کشورهای دیگر )یوگسالوی، گرجستان، اوکراین و سوریه(، 

اگر بتوان آن ها را مداخله ی نظامی نامید، ماهیتی یک سر متفاوت از مداخالت »بشردوستانه « 

آمریکا و سایر کشورهای امپریالیستی دارد؛ این مداخالت نه به منظور تصرف منابع طبیعی 

و بازارهای آن کشورها، بلکه تنها برای مقابله با مداخالت مستقیم و غیرمستقیم آمریکا و 

متحدانش بوده است. طبیعتًا این مسأله را نباید به معنای تأیید متام رویکردهای داخلی و 

خارجی روسیه در نظر گرفت یا درباره مناسبات حاکم بر آن کشور دچار خوش بینی توهم  آمیز 

شد و یا سیاست  هایش را با عملکرد انترناسیونالیستی احتاد جماهیر شوروی یکسان پنداشت 

سرمایه  داری  کشور  یک  اقتصادی  حتلیل  حلاظ  به  که  کشور،  این  دانسنت  امپریالیست  اما 

بزرگی  حتلیلی  خطای  است،  پیرامونی 

است.

۶. زغال سنگ:

در  کلیدی  نقش  که  محصول  این 

نضج- زمان  در  جهان  انرژی  تامین 

از  داشت،  سرمایه داری  رشد  و   گیری 

علی- که  است  اهمیتی  با  محصوالت 
زنان معدن کار در هند
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تا سال 20۳0  از آن  یا توقف استفاده  بر کاهش  از کشورهای جهان مبنی  رغم تعهد بسیاری 

میالدی، کماکان مورد استفاده  ی بخش صنعت در بسیاری از کشورهاست. اگرچه آالیندگی 

باالی این محصول موجب شکل  گیری اعتراضات گسترده به مصرف آن شده اما هنوز هم نقش 

آن در صنایع جهان، به عنوان یک سوخت ارزان قیمت، قابل انکار نیست؛ به ویژه پس از 

روی کار آمدن دونالد ترامپ، ایاالت متحده به عنوان یکی از بزرگ  ترین تولیدکنندگان جهان، 

World Economic Fo�  برنامه  ای برای کاهش تولید یا مصرف این محصول ندارد. بنابر گزارش

تولیِد جهانی زغال سنگ در سال 2016 بیش از هفت  هزار میلیون تن بوده است. چین   rum

با 44 درصد و هند و آمریکا با بیش از 9درصد تولید جهانی، سه کشور بزرگ تولیدکننده ی 

زغال سنگ هستند و استرالیا با حدود 7درصد در رتبه چهارم است. اگرچه شرکت زغال سنگ 

هند، بزرگ  ترین تولید کننده  ی جهانی است اما در رتبه  های بعدی، شرکت  های چندملیتی نظیر 

 Arch ،)تأسیس شده در 1917 با مشارکت بانک آمریکایی مورگان اند کو( Anglo American

Coal ،BHP Billiton به چشم می خورند. به عنوان منونه شرکت اخیر )بی. اچ. پی.( یک شرکت 

استرالیایی – بریتانیایی است که از بزرگ ترین غول  های معدن جهان محسوب می شود. این 

شرکت بر اساس ارزیابی نشریه  ی فوربس در سال 2011 با رتبه ی هشتم سودآورترین شرکت  های 

رتبه- در  نهایتًا،  دارایی  ها،  مجموع   فهرست  در   2۳6 مکان  در  گرفنت  قرار  نیز  و  جهان 

 ی 49 بزرگ  ترین شرکت های عمومی جهان قرار داشت. این ابرشرکت، دارای چند ده معدن و 

تأسیسات مربوطه در کشورهای مختلفی همچون، اجلزایر، استرالیا، برزیل، کانادا، شیلی، 

کلمبیا، گینه، اندونزی، موزامبیک، پاکستان، آفریقای جنوبی، سورینام آمریکا و ... است. 

حوزه ی فعالیت  ای این شرکت از نفت و گاز تا املاس گسترده است.

7. رسانه:

بن باگدیکیان در خنستین چاپ کتاب احنصار رسانه  ها به 198۳، نشان داد که اکثریت 

زمان  در  و  بعد  سال  ده  از  کم تر  بودند.  شرکت  پنجاه  احنصار  در  آمریکا  خبری  رسانه  های 

انتشار چهارمین ویراست کتاب، تعداد احنصارگران در این حوزه به چهارده شرکت کاهش 

یافت که به تنهایی مالکیت و کنترل بیش از نود درصِد رسانه  ها اعم از روزنامه، مجالت، 

کتاب، موسیقی، تلویزیون، رادیو و ... را در اختیار داشتند و نکته  ی جالب  تر آنکه تعداد 
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این ابرشرکت  ها در سال 2004 به پنج شرکت تقلیل 

یافت. این پنج شرکت که عبارت اند از تایم وارنر، 

برتلزمان  مرداک،  روپرت  خبری  بنگاه  دیزنی، 

رسانه  های  اعظم  بخش  تنهایی  به  وایاکووم،  و 

دارند  خود  کنترل  در  را  متحده  ایاالت  جمعی 

چندملیتی  شرکت  به  مربوط  نیز  ششم  رتبه  ی  و 

آن  مالکیت  در  را   NBC که  است  الکتریک  جنرال 

هیأت  اعضای  و  سهام داران  فهرست  در  است. 

غول های  نام  های  به  ابرشرکت ها  این  مدیره  ی 

متام - آیینه  ی  که  برمی  خوریم  دیگری  چندملیتی 

عرصه- در  امپریالیستی  مناسبات  وجود  منای 

تسلیحاتی  صنایع  کوکاکوال،  هستند:   ی  رسانه  

جنرال  هیلتون،  هتل  های  پپسی،  اکسپرس،  آمریکن  اعتباری  کارت های  الکهیدمارتین، 

ِجی پی  بانک  دونالد،  مک  کاترپیالر،  ایرویز،  بریتیش  دل،  رایانه  ای  کمپانی  موتورز، 

و  جانسون اندجانسون  پزشکی  لوازم  و  داروسازی  شرکت  شورون،  نفتی  کمپانی  مورگان، 

... )شهابی و نبوی، 1۳96(.

قوانین  و  آمده  پدید  بزرگ  احنصارات  ساختار  در  تغییرات  از  برخی  امروز  اگرچه 

ده - و  فوق  موارد  اما  می  شوند،  اجرا  سرمایه  داری  پیشرفته  ی  کشورهای  در  آنتی تراست 

تنها  نه  مختلف،  عرصه  های  در  تولید  شدید  تراکم  و  شرکت  ها  ادغام  از  دیگر  منونه  ی  ها 

می  دهند  نشان  روشنی  به  بلکه  هستند،  احنصارها  وضعیت  از  لنین  حتلیل  درستی  مؤید 

که احنصارها، در قالب ابرشرکت های چند ملیتی، هر روز از روز پیش نیرومندتر و ثروت-

از بیست ابرشرکت بزرگ جهان،  مندتر می  شوند تا حدی که امروز درآمد سالیانه هر یک 

به تنهایی از تولید ناخالص داخلی بیش از 160 کشور جهان بیش تر است. )رهنما، 1۳95(

یادآوری این نکته درباره  ی آمارهای ارائه شده  ی مربوط به جمهوری خلق چین ضروری 

است که سهم عظیم تولیدات این کشور در حوزه  های گوناگون را نباید در زمره  ی »احنصارات« 

ده  ها نمونه   از ادغام شرکت  ها و تراکم 
مختلف،  عرصه  های  در  تولید  شدید 
از  لنین  تحلیل  درستی  مؤید  تنها  نه 
به  بلکه  هستند،  انحصارها  وضعیت 
روشنی نشان می  دهند که انحصارها، 
ملیتی،  چند  ابرشرکت های  قالب  در 
و  نیرومندتر  پیش  روز  از  روز  هر 
که  حدی  تا  می  شوند  ثروتمندتر 
امروز درآمد سالیانه هر یک از بیست 
ابرشرکت بزرگ جهان، به تنهایی از 
 160 از  بیش  داخلی  ناخالص  تولید 

کشور جهان بیش تر است.
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دولتی  طریق  از   - جمعی  مالکیت  زیرا  داد؛  قرار 

بر  است-  کمونیست  حزب  اختیار  در  آن  کنترل  که 

کارخانه  ها و صنایع و بانک  های این کشور، تفاوتی 

و  دارد  ملیتی  چند  شرکت  های  در  مالکیت  با  جدی 

عدم توجه به این نکته  ی اساسی می  تواند منجر به 

خطای جدی در حتلیل ماهیت حکومت چین شود.

الیگارشی مالی

نظام  وضعیت  بررسی  و  آمارها  پایه  ی  بر  لنین 

بانک  ها  چگونه  که  می  دهد  شرح  سهام،  مالکیت 

به عنوان مناینده  ی سرمایه  ی  مالی، کنترل خویش را هر روز بیش تر از روز قبل از طریق متلک 

سهام، بر سرمایه  ی صنعتی حتمیل می  کنند. وی به نقل از هایمان، اقتصاددان آملانی، شرح 

می  دهد که چگونه براساس مالکیت سهام پنجاه درصدی، می  توان کنترل صد در صد سهام را 

در اختیار گرفت و این مکانیزم چگونه در ارتباط با شرکت  های »مادر« و »دختر« می  تواند پس 

از بسط چند مرحله  ای و گره خوردن منافع این شرکت  ها، مثال با سرمایه  ی یک میلیونی، یک 

سرمایه  ی 16 میلیونی را کنترل کرد )لنین،1۳84: 6۳-62(.

بانک  های عظیم امروزی اما، حتی قادرند تا کنترل به مراتب بیش تری را در گستره  ی 

بزرگ تری اعمال کنند؛ دارایی هر یک از بیست بانک بزرگ جهان بیش از یک ونیم تریلیون 

دالر است. ده بانک بزرگ آمریکایی، در ظرف سی سال موفق شدند تا سهم خود را از کل 

سپرده  های کشور از بیست درصد به پنجاه درصد افزایش دهند. برخی از این بانک  ها آن چنان 

عظیم  اند که دولت  ها نه تنها قادر به کنترل آن ها نیستند، بلکه هر گونه اختاللی در عملکرد 

این بانک  ها - نظیر احتمال ورشکستگی که به عنوان منونه در بحران 2008 پدید آمد- می -

تواند آن چنان تأثیرات مهیبی بر اقتصاد داشته باشد که حمایت های دولتی را از آن ها الزامی 

می  کند. )رهنما، 1۳95(

نیز  جتاری  و  صنعتی  سرمایه  های  با  مالی  سرمایه  ی  مناسبات  در  تغییری  به  باید  اما 

حتی  اما،  امروزی  عظیم  بانک  های 
قادرند تا کنترل به مراتب بیش تری را در 
گستره  ی بزرگ تری اعمال کنند؛ دارایی 
جهان  بزرگ  بانک  بیست  از  یک  هر 
بیش از یک ونیم تریلیون دالر است. 
ده بانک بزرگ آمریکایی، در ظرف سی 
سال موفق شدند تا سهم خود را از کل 
به  درصد  بیست  از  سپرده  های کشور 

پنجاه درصد افزایش دهند.
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ابتدایی قرن گذشته، وابستگی سرمایه ی مالی  با سال  های  اشاره کرد؛ امروزه در مقایسه 

به سرمایه  ی جتاری و صنعتی بسیار کم تر شده است؛ اگرچه وابستگی سرمایه  های جتاری و 

صنعتی به سرمایه  ی مالی کماکان برجاست، اما اتکای سرمایه  ی مالی به آن ها کاهش داشته 

و بانک  ها، امروزه، بیش تر بر بازارهای مالی، بورس، اوراق بهادار و داد و ستدهای ارزی و 

... متمرکز شده  اند )هماجنا( که این روی کرد قمارخانه  ای، یکی از نشانه  های جدی گندیدگی 

مرحله  ی امپریالیسم است.

تغییر در وضعیت صدور سرمایه 

عالوه بر بحث احنصارات و الیگارشی مالی بررسی وضعیت و نیز تأثیرات صدور سرمایه 

هم در قرن حاضر، بسیار جالب است؛ در زمان نضج گیری امپریالیسم یکی از مهم ترین اهداف 

صدور سرمایه، حل مسأله  ی سرمایه  ی مازاد بود. در کشورهای پیشرفته  ی سرمایه  داری در 

از سوی دیگر در  آن زمان، امکان جذب متام سرمایه در درون مرزهای ملی وجود نداشت، 

مستعمرات، وجود نیروی کار و زمین ارزان و همچنین بازار داخلی بزرگ، شرایطی را مهیا 

می  کرد که اوالً کشورهای پیشرفته  ی سرمایه  داری به عنوان »کارگاه جهان« مازاد تولید خود را 

در بازارهای کشورهای دیگر به فروش برسانند و ثانیًا مواد اولیه را از آن کشورها وارد منایند و 

ثالثا سرمایه  گذاری به مراتب سودآورتری را در آن کشورها داشته باشند.

امروزه اما، آمارهای موجود از صدور سرمایه پدیده  ی جدیدی را در پیش چشم می  گذارند. 

بررسی ارقام مندرج در گزارش سال 2018 آنکتاد  )کنفرانس جتارت و توسعه  ی ملل متحد( 

نشان می  دهند که :

در  کاهشی   ،2018 سال  خنست  نیمه  ی  در  خارجی  مستقیم  سرمایه  گذاری  میزان  اوال 

حدود 41درصد را نشان می  دهد که این کاهش ناشی از سیاست  های جدیدی مالیاتی دولت 

آمریکا بود که باعث شد تا شرکت  های مادر آمریکایی نسبت به بازگرداندن سود جتمیع شده -

ی ُشعَب خود در کشورهای دیگر اقدام منایند. ثانیًا، آمریکا در سال 2017 بیش ترین سرمایه  ی 

خارجی را )275 بیلیون دالر( جذب کرده است و چین با جذب 1۳6بیلیون دالر در مقام دوم 

است. هنک کنگ نیز با جذب بیش از 100بیلیون دالر در رتبه  ی سوم است و برزیل در مرتبه  ی 
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چهارم قرار دارد. از سوی دیگر، در همان سال آمریکا بیش ترین حجم سرمایه  گذاری مستقیم 

را )۳42 بیلیون دالر( در کشورهای دیگر داشته است و چین با 125 بیلیون دالر سرمایه-

 گذاری پس از ژاپن )160بیلیون دالر( در جای گاه سوم است و پس از چین به ترتیب انگلستان 

و هنگ  کنگ بیش ترین میزان صدور سرمایه  به کشورهای دیگر را داشته اند. 

چنان که مشاهده شد، بسیاری از کشورهای توسعه یافته  خود در عین صدور سرمایه، 

بزرگ ترین مقاصد سرمایه  گذاری در جهان نیز هستند و در مقابل بسیاری از کشورهای توسعه 

نیافته، نظیر کشورهای آفریقایی، قادر به جذب سرمایه  گذاری خارجی نیستند، )اگرچه کل 

سرمایه  گذاری در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در مجموع اندکی بیش از سرمایه 

ایاالت  اگر کشوری مانند  باید پرسید که  یافته است( حال  جذب شده در کشورهای توسعه 

متحده قادر به جذب مازاد سرمایه  های خود در درون مرزهای ملی  اش نیست، چگونه و چرا 

سرمایه  های خارجی را جذب می  کند؟ 

برای پاسخ به پرسش فوق ابتدا باید به این نکته توجه کرد که تقسیم کار در جهاِن معاصر 

دستخوش تغییر شده است: رقابت میان غول  های صنعتی موجب افزایش ترکیب ارگانیک 

سرمایه )نسبت سرمایه  ی ثابت به سرمایه  ی متغیر( و در نتیجه کاهش نرخ سود می  شود که 

مارکس از چنین پدیده  ای به عنوان گرایش نزولی نرخ سود نام  برده است.اما این گرایش توسط 

این  حتی  البته  که  می  شود  تعدیل  ضدگرایش  هایی 

نظام  احنطاط  سرعت  به  توجه  با  گرایش  ها  ضد 

کم    آفاق مسدود شده،  پدیدار شدن  و  سرمایه  داری 

یافته،  کشورهای سرمایه داری توسعه  اثر شده  اند. 

امروزه تنها به صدور کاال و سرمایه و واردات مواد 

مواد  یا  انرژی  ارزان  منابع  منی  کنند؛  بسنده  خام 

در  کار،  نیروی  و  زمین  قیمت  بودن  پایین  اولیه، 

کنار فقدان قوانین سختگیرانه ی زیست محیطی، 

برون- پدیده  ی  برای  را  مساعدی  بسیار  شرایط 

 سپاری و یا واگذاری امتیاز تولید فراهم آورده است 

امروزه تنها به صدور کاال و سرمایه و 
واردات مواد خام بسنده نمی  کنند؛ منابع 
ارزان انرژی یا مواد اولیه، پایین بودن 
قیمت زمین و نیروی کار، در کنار فقدان 
قوانین سخت گیرانه  ی زیست محیطی، 
برای  را  مساعدی  بسیار  شرایط 
واگذاری  یا  و  برون  سپاری  پدیده ی 
با  تا  است  آورده  فراهم  تولید  امتیاز 
کشورهای  در  صنعت  زدایی  پدیده  ی 

توسعه یافته مواجه شویم....
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تا با پدیده  ی صنعت  زدایی در کشورهای توسعه یافته مواجه شویم؛ اگرچه استفاده از نیروی 

کار ارزان کارگران مهاجر در کشورهای توسعه یافته رواج دارد، اما محدودیت  های مهاجرت 

و نیز پدیده  های اجتماعی ناشی از آن – افزایش بیگانه  هراسی و نژادپرستی - موجب شده 

تا جریان سرمایه برای بهره  گیری از نیروی کار ارزان قیمت یا آنچه که صندوق جهانی پول 

شدن  صنعتی  مناید؛  کوچ  مرزها  از  خارج  به  می  خواند،  کار«  جهانی  منبع  به  »دسترسی 

صادرات محور در کشورهای فقیِر فاقد منابع طبیعی و یا کشورهای در حال توسعه، باعث 

باشیم.  درصد   ۳0 به  درصد   5 از  جهانی  تولید  در  کشورها  این  سهم  افزایش  شاهد  تا  شده 

انتقال خطوط تولید از کشورهای پیشرفته  ی سرمایه  داری به کشورهای با نیروی کار ارزان 

قیمت، فرصتی برای صنایع کشورهای مادر است تا زنده مبانند. یکی از ویژگی های جهانی 

سازی ترکیب سرمایه  ی »شمالی« و کار »جنوبی« است: در سال 2010، 79درصد از کارگران 

صنعتی جهان در کشورهای کم تر توسعه یافته زندگی می  کردند که این رقم در سال 195۳ 

تنها ۳4درصد و در سال 1980 در حدود 5۳درصد بوده است )اشمیت و دیگران، 1۳96: 15(. از 

از نیروی کار ارزان تنها مزیت »صنعتی کردن« کشورهای »جنوبی«  سوی دیگر، بهره  گیری 

نیست: انتقال سرمایه، مزایای دیگری نظیر گذر از مرز تعرفه های حمایتی کشورهای مقصد 

و دستیابی به بازار داخلی آن ها به همراه پرداخت مالیات کم تر و عدم نیاز به سرمایه  گذاری 

در تکنولوژی  های دوست دار محیط زیست، هم به دنبال دارد. 

بنابر آن چه که گفته شد، امروز بحث بر سر مازاد سرمایه و عدم امکان جذب آن در درون 

کشورهای سرمایه  داری نیست؛ بلکه هدف از انتقال سرمایه، دست یابی به مزیت  های دیگری 

است که شرایط کشور مقصد در اختیار سرمایه  گذار 

قرار می  دهد.

عالوه بر این، توجه به این نکته نیز ضروری است 

که بخشی از انتقال سرمایه از کشورهای پیرامونی 

سرمایه  های  فرار  حقیقت  در  دیگر،  کشورهای  به 

است؛  خصوصی سازی  از  حاصل  شده  ی  غارت 

خالص  فرار  روسیه  مرکزی  بانک  منونه  عنوان  به 

... بخشی از انتقال سرمایه از کشورهای 
پیرامونی به کشورهای دیگر، در حقیقت 
فرار سرمایه  های غارت شده  ی حاصل 
عنوان  به  است؛  خصوصی سازی  از 
نمونه بانک مرکزی روسیه فرار خالص 
سرمایه در این کشور در سال 2014 را 
بالغ بر 154میلیارد دالر اعالم می  کند...
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سرمایه در این کشور در سال 2014 را بالغ بر 154میلیارد دالر اعالم می  کند و کل فرار سرمایه 

از دوران به قدرت رسیدن پوتین در  1999 تا 2014 رقمی در حدود 550 میلیارد دالر برآورد 

می شود )امسیت،1۳98(، یا منونه  ی اختالس ۳000میلیارد تومانی و انتقال پول به کانادا هنوز 

به فراموشی سپرده نشده است.

بنابر آن چه که گفته شد، می  توان نتیجه گرفت که جذب یا صدور سرمایه  می  تواند با اهداف 

متفاوت و نه لزومًا به علت مسأله  ی مازاد اجنام گیرد که می  توان به برخی از آنها اشاره منود: 

دستیابی به بازار جدید؛ عبور از مرز تعرفه ها؛ بخشودگی  های مالیاتی؛ فرار سرمایه به یک 

پناهگاه امن؛ بهره گیری از منابع طبیعی؛ نیروی کار ارزان قیمت و مانند آن ها. 

سازمان  های احنصارات بین  املللی و تقسیم جهان

میان  داخلی  بازار  تقسیم  به  ابتدا  احنصاری  سازمان  های  که  حقیقت  این  بیان  با  لنین 

خود پرداختند و سپس با پیدایش بازار جهانی و همگام با افزایش صدور سرمایه و با گسترش 

مستعمرات، اندک اندک جهان را به حوزه  های نفوذ میان خود تقسیم کردند، تصویر روشنی 

از چگونگی طی شدن مسیر تقسیم بازار جهان توسط سازمان  های احنصاری سرمایه  داران 

در پیش چشم می  گذارد )لنین، 1۳84: 85-86( اما اگر در روزگار لنین و به عنوان مثال در سال 

از سال  ها  آمریکایی، پس  الکتریک  و جنرال  آاِگ آملانی  برق جهان،  1907 دو غول صنعت 

رقابت و بلعیدن سایر رقبای کوچک  تر، نهایتًا در توافقی غیرپنهانی بازار آن روز جهان را میان 

خود تقسیم کردند و به رقابت فرساینده میان خود پایان دادند، یا در منونه  ای دیگر شرکت-

 های بزرگ نفتی استاندارد اویل و روتشیلد و نوبل، زیر فشار سایر رقبا تن به تقسیم مجدد و 

توافق جدیدی دادند و یا شرکت  های بزرگ کشتیرانی جهان طی توافقی در سال 190۳ قراردادی 

از  دست  این  شاهد  منی  توان  امروز  منودند،  منعقد  کشتیرانی  بنادر  و  جهان  تقسیم  درباره  ی 

توافقاتِ »آشکار« در میان احنصارات بین  املللی بود؛ اگرچه به نظر می  رسد که قوانین آنتی -

تراست در اروپا و آمریکای شمالی عماًل چنین امکانی را از احنصارات رقیب سلب کرده است، 

اما از سوی دیگر »جتارت آزاد« بستر مناسبی را برای دور زدن این قوانین فراهم می  آورد و از 

سوی دیگر نیز شاهد تشدید روند کارتلیزاسیون هستیم.
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به هر روی، امروز در مقایسه با زمانی که لنین به نگارش اثرش همت گماشت، بسیار کم تر 

شاهد آن تبانی  های آشکار میان سازمان  های بین  املللی احنصارات هستیم و برخالف منونه ی 

آاگ و جنرال الکتریک، جنگ غول  ها متوقف منی  شود، اما طبیعتًا اختالف ماهوی میان این 

نبردهای جتاری و صنعتی با رقابت  های مربوط به دوران سرمایه  داری متقدم وجود دارد. از 

سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره شود که امروزه علی رغم وجود بعضی از قوانین حمایتی 

و سیاست  های مربوط به تعرفه  های گمرکی، اصوال شرکت  ها در کشور مادر نیز احنصار بازار 

داخلی را در دست ندارند اما در عوض در بسیاری موارد شاهد انتقال سرمایه و خط تولید یا 

متلک سهام به منظور کسب سهم بازار داخلی یک کشور هستیم. در دهه  ی پنجاه میالدی قرن 

گذشته، سه تولیدکننده  ی آمریکایی اتومبیل، یعنی فورد، کرایسلر و جنرال موتورز، عالوه بر در 

اختیار داشنت کامل بازار داخلی آمریکا، حدود سه چهارم بازار جهان را نیز به خود اختصاص 

داده بودند، اما با آغاز واردات اتومبیل  های ژاپنی و اروپایی و نیز سرمایه  گذاری مستقیم آن-

ها در داخل آمریکا در دهه  ی هشتاد میالدی، سهم بازار سه تولید کننده  ی آمریکایی در سال 

1986 به 95درصد کاهش یافت. در سال 2007، ُنه شرکت خارجی با 68میلیارد دالر سرمایه و 

در قالب پانزده واحد تولیدی با 6۳هزار کارگر در داخل خاک آمریکا به تولید اتومبیل مشغول 

شرکت  های  یافت.  کاهش  6۳درصد  به  داخلی  بازار  از  آمریکایی  کمپانی  های  سهم  و  بودند 

آمریکایی نیز در مقابل کوشیدند تا با سرمایه  گذاری و خرید سهام تولیدکنندگان ژاپنی نظیر 

میتسوبیشی، مزدا و سوزوکی، با این روند مقابله کنند )رهنما، 1۳95(.
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از دیگر شیوه  های جدید تقسیم بازار که به شیوه ای متفاوت از زمان گذشته و به شکلی 

است  مشروط  سرمایه گذاری  یا  و  وام  به  مربوط  قراردادهای  می  شود،  مشاهده  »قانونی« 

که طی آن ها وام  گیرنده یا کشور میزبان سرمایه، ملزم خواهد بود که درصد باالیی از وام یا 

سرمایه  ی دریافتی را به خرید کاال یا خدمات از کشور مبدا اختصاص دهد. از طرف دیگر، 

ثبت نوآوری ها و حق احنصاری استفاده از فورمول  ها و ابداعات، راه حل »قانونی« دیگری 

حق  منونه،  عنوان  به  است.  شده  جهان  تقسیم  برای  پیشین  توافق  های  جایگزین  که  است 

احنصاری استفاده از فورمول یا ترکیب شیمیایی داروی الف توسط یک سازنده  و احنصار 

استفاده از فورمول داروی ب توسط تولیدکننده  ی دیگر، عماًل جهان را از طریق احنصار این 

دو محصول میان این دو تولیدکننده تقسیم می  کند.

از دیگر نکات مهم در این بحث، موضوع حتوالت تکنولوژیک است. لنین معتقد بود 

پیشرفت  انگیزه  ی  تا  می  شود  باعث  آن ها  از  حاصل  سود  و  احنصارات  مابین  توافقات  که 

فنی از بین برود و پیشرفت فنی عامدانه به تعویق 

رهنما،  سعید  نظیر  اقتصاددانان  از  برخی  بیفتد. 

امروزه  لنین،  نظر  برخالف  که  معتقدند  درستی  به 

می  دهد،  قرار  برتر  موضع  در  را  احنصارات  آن چه 

سیاسی  نفوذ  رشوه،  پرداخت  بندها،  و  زد  بر  عالوه 

در  گوناگون  ابداعات  و  تکنولوژیک  تفوق   ،  ... و 

اما،  است.  بازاریابی  روش  های  نیز  و  محصوالت 

توجه  نیز  نکته  این  به  باید  نظر  این  تأیید  عین  در 

انگیزه  ی  تنها  نه  لنین،  نظر  برخالف  اگرچه  که  کرد 

محیط  در  بلکه  نرفته،  میان  از  فنی  پیشرفت  های 

تالش  نیز  و  احنصارات  بین  کننده  ی  خرد  رقابت 

برای ترغیب توده  ها به مصرف بیشتر، هر روز شاهد 

نوآوری  های  ارائه  ی  و  تکنولوژیک  پیشرفت  های 

اما  جهانیم.  بزرگ  تولیدکنندگان  سوی  از  مختلف 

امروز ... در حوزه هایی که فشار رقابت 
و  نمی  شود  وارد  تولیدکنندگان  به 
ترسی از پیشرفت رقیب ندارند، مثاًل  
ترکیبات  دارویی،  بزرگ  کمپانی های 
جدیدتر و مؤثرتری را برای بسیاری 
تا  اما  می  شناسند،  فعلی  داروهای  از 
قبلی  فرمول  و  ترکیب  از  که  زمانی 
حاصل  سود  »کافی«  اندازه  ی  به 
به  جدید  محصول  معرفی  از  نشود، 
بازار خودداری می کنند و همچنین در 
عین توانایی فنی و مالی برای انجام 
دارو  تولید  جهت  در  الزم  تحقیقات 
برای بسیاری از بیماری  های نادر، به 
به  آن ها  محدود  و  کوچک  بازار  علت 

چنین کاری مبادرت نمی  ورزند. 
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مسأله  این  درک  در  لنین  که،  کرد  فراموش  نباید 

تا  می  افتد،  تعویق  به  عامدانه  فنی  پیشرفت  که 

حدودی محق است. امروز آشکار شده است که در 

وارد  تولیدکنندگان  به  رقابت  فشار  که  حوزه هایی 

به  ندارند،  رقیب  پیشرفت  از  ترسی  و  منی  شود 

عنوان منونه، کمپانی  های بزرگ دارویی، ترکیبات 

داروهای  از  بسیاری  برای  را  مؤثرتری  و  جدیدتر 

فعلی می  شناسند اما تا زمانی که از ترکیب و فورمول قبلی به اندازه  ی »کافی« سود حاصل 

نشود، از معرفی محصول جدید به بازار خودداری می  کنند و همچنین در عین توانایی فنی 

و مالی برای اجنام حتقیقات الزم در جهت تولید دارو برای بسیاری از بیماری  های نادر، به 

علت بازار کوچک و محدود آن ها به چنین کاری مبادرت منی  ورزند. 

آالینده  و  قدیمی  تکنولوژی  های  از  استفاده  شود،  اشاره  آن  به  باید  که  دیگری  منونه  ی 

محیط  زیست است که به علت »اجتماعی« بودن مضرات آن، صاحبان آن ها معمواًل متایلی به 

جایگزین کردن آنها با فن  آوری  های جدید ندارند و در مواردی هم که برخی قوانین در کشورهای 

پیشرفته سرمایه  داری، هزینه ها یا ممنوعیت هایی را برای چنین فن آوری  هایی قائل می   شوند، 

صاحبان این صنایع می  کوشند تا با انتقال آن ها به کشورهای توسعه نیافته که قوانین سخت-

گیرانه  ای در ارتباط با صنایع آالینده محیط زیست ندارند، هزینه های مربوط به فن  آوری  های 

جدید دوست دار محیط زیست را متقبل نشوند. همچنین استفاده از نیروی کار ارزان قیمت در 

کشورهای موسوم به پیرامون، شرکت  های چند ملیتی را از به کارگیری ماشین  آالت جدید و 

افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه بی  نیاز می کند. 

تقسیم اراضی جهان بین قدرت  های بزرگ

دولت  های  میان  جهان  تقسیم  و  سرمایه  داری  احنصارات  میان  را  دقیق  ارتباطی  لنین 

امپریالیست نشان می  دهد: »عصر آخرین مرحله  ی سرمایه  داری به ما نشان می دهد که روابط 

خاصی میان سازمان  های سرمایه  داری رشد می  کند که مبتنی بر تقسیم جهان است؛ در عین 

مستعمره  سازی مجدد فرآیندی است 
که بر مبنای همکاری روزافزون طبقات 
خارجی شان  همتایان  با  محلی  حاکم 
وسیله  ی  به  خود  که  دارد  قرار 
وابستگی  طبیعی،  منابع  تسلیم 
همچنین  و  مقررات زدایی  مالی، 

خصوصی سازی تشدید می  شود...
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حال و به موازات این جریان و به مناسبت آن روابط خاصی میان احتادهای سیاسی و میان 

دولت  ها رشد می  کند که مبتنی بر تقسیم منطقه  ای جهان، مبارزه بر سر مستعمرات و مبارزه بر 

سر تعیین دوایر نفوذ است« )لنین، 1۳84: 96(.

واضح است که پس از زوال استعمار در شیوه  ی پیشین خود در میانه  ی سده  ی گذشته و 

»استقالل« مستعمرات، منی  توان از »تقسیم اراضی جهان« در شکل کهن سخن گفت، اما اواًل 

نباید فراموش کرد که وابستگی اقتصادی و سیاسی میان بسیاری از کشورهای توسعه  نیافته 

و در حال توسعه به استعمارگران پیشین و نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آنان کماکان 

پابرجاست، و از سوی دیگر استعمار جدید برخالف شکل پیشین، در بسیاری از موارد - و 

نه متام آنها- ترجیح می  دهد تا به جای حضور نظامی یا سیاسی مستقیم، اهداف و مطامع 

خود را از راه به انقیاد کشیدن کشورها به میاجنی حتمیل شرایط خاص سیاسی )حمایت از 

جریانات هوادار خود و کودتاهای مخملی و ...( و استفاده از اهرم  های اقتصادی )اعطای وام و 

یا سرمایه  گذار مستقیم و مشروط( به کشور های »مستقل« تأمین مناید. مستعمره  سازی مجدد 

خارجی  شان  همتایان  با  محلی  حاکم  طبقات  روزافزون  همکاری  مبنای  بر  که  است  فرآیندی 

قرار دارد که خود به وسیله  ی تسلیم منابع طبیعی، وابستگی مالی، مقررات زدایی و همچنین 

خصوصی  سازی تشدید می  شود؛ نفوذ صندوق بین املللی پول بر مدیریت اقتصاد کالن کشورها 

در برخی مناطق موجب ایجاد نفوذ سیاسی مشابهی برای وزارت خارجه آمریکا برای دخالت 

در امور سایر کشورها شده است. هیچ کدام از رؤسای جمهور کشورهای آمریکای التین این 

قدرت و نفوذ را در خود منی  بیند که بدون مشورت سفارت آمریکا تصمیمی اختاذ کند و الیه  ای 

از کارمندان دولتی نیز وجود دارند که به سازمان  های امپریالیستی وفادارتر از دولت های ملی 

هستند )امسیت و دیگران، 1۳96: 79(.

همچنین باید یادآور شد که برتری مطلق ایاالت متحده بر سایر کشورهای امپریالیستی، در 

حوزه  ی نظامی باعث شده تادیگر شاهد جنگ  های امپریالیستی در شمایل شناخته شده  ی قبلی 

آن در بین کشورها یا بلوک  های امپریالیستی )مثالً احتادیه  اروپا( نباشیم،و این نوع جنگ  ها 

امروز بیشتر به شکل مداخالت نظامی یک کشور امپریالیستی یا ائتالفی از امپریالیست ها 

امپریالیستی  بین  کشورهای  از سوی دیگر رقابت  و  پیرامونی جتلی می  یابند  در کشورهای 
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متأثر از ادغام سرمایه  های ملی و فراملی خود را به 

شکلی از نبرد جتاری و یا جنگ  های نیابتی پدیدار 

می  مناید.

جمع  بندی پایانی

صورت  بندی  یک  عنوان  به  امپریالیسم  اگرچه 

بر  نیز  و  مقتضیات  با  مطابق  زمان  مند،  و  تاریخی 

اساس ضرورت های حتمیل شده  ی ساختار مناسبات 

سرمایه  دارانه  نوین، دست خوش دگرگونی  هایی شده، 

کرده،  حفظ  را  خود  اصلی  ویژگی  های  کماکان  اما 

تعمیق بخشیده و گسترش داده است.

 امروزه اگر جنگ  های امپریالیستی سابق میان 

دولت  های سرمایه  داری پیشرفته در شکل سابق وجود ندارند، اما »مداخالت بشردوستانه« و 

نیز »مبارزه با تروریسم« یا به قول جورج بوش پسر »عملیات بی  پایان عدالت«، مرزهای ملی 

را درنوردیده است. بودجه  ی نظامی امپریالیست  ها و هزینه  های سرسام  آور میلیتاریزه کردن 

بخش  های گوناگون جهان مستقیمًا به جیب احنصارات بزرگ تسلیحاتی جهان واریز می  شود 

و در مقابل ویرانی، گرسنگی، کشتار و آوارگی را به مردم جهان حتمیل می  کند تا چنگ  اندازی 

به منابع خام و بازارهای جهان برای احنصارات بین املللی میسر شود؛ تا جایی که ترامپ این 

مناینده  صریح و بی  پروای نئوفاشیسم معاصر به صراحت بیان کرد که از کنار چاه  های نفت 

سوریه دور خنواهد شد! 

در کنار اتوماتیک کردن گسترده و تقسیم فرآیند تولید به مراحل بسیار کوچک که به از 

خودبیگانگی بیش تر نیروی  کار اجنامیده است، تولید نیز به مراتب متراکم   تر شده است و اکنون 

مشاهده  ی کمپانی  های بزرگ با ده  ها هزار نفر کارمند به پدیده  ای عادی بدل شده است.

هر روز بیش از پیش، تسلط الیگارشی مالی بر متام شئون زیست اجتماعی افزوده می شود 

و هژمونی دالر بر متامی واحدهای پول ملی، عماًل متام جهان را زیر سیطره خود گرفته است 

و  امپریالیست  ها  نظامی  بودجه  ی 
هزینه  های سرسام  آور میلیتاریزه کردن 
مستقیماً  جهان  گوناگون  بخش  های 
تسلیحاتی  بزرگ  انحصارات  به جیب 
مقابل  در  و  می  شود  واریز  جهان 
آوارگی  و  کشتار  گرسنگی،  ویرانی، 
تا  می  کند  تحمیل  جهان  مردم  به  را 
چنگ  اندازی به منابع خام و بازارهای 
بین المللی  انحصارات  برای  جهان 
این  ترامپ  که  جایی  تا  میسر شود؛ 
نماینده  صریح و بی  پروای نئوفاشیسم 
معاصر به صراحت بیان کرد که از کنار 
چاه  های نفت سوریه دور نخواهد شد!
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تا بداجنا که به قول وزیر خزانه  داری آمریکا در نوامبر 1971، »دالر واحد پول ما، اما مشکل 

شماست!« این »مشکل« که عمالً پس از حذف پایه  ی فلزی پول به شکل یک مسأله  ی اساسی 

درآمد، به میاجنی سیاست  های پولی فدرال رزرو که در راستای منافع آمریکا اختاذ می  شوند، 

در بحران آسیای جنوب  کنند؛ چنان که  ایجاد  بزرگ  و شوکی  اقتصادی بحران  هر  در  قادرند 

شرقی شاهد آن بودیم. زمانی که در سال 2009 آمریکا بحران داخلی خود را به جهان »صادر« 

کرد، چین و روسیه پیشنهاد ایجاد یک پول جای گزین و بی  طرف نظیر »حق برداشت ویژه« توسط 

صندوق بین  املللی پول را ارائه دادند که البته با توجه به حق رأی 17درصدی آمریکا و نیاز به 

یک رأی 85 درصدی برای چنین تغییراتی، این پیشنهاد بالفاصله از سوی آمریکا »وتو« شد. 

سرمایه- شکل  در  سرمایه  صدور  تا  شده  موجب  آزاد،  جتارت  بر  تاکید  و  جهانی سازی 

 گذاری های مستقیم برای صادرات منابع طبیعی، تولیدات صنعتی برای مصرف داخل )به 

منظور بهره  مند شدن از سیاست  های حمایتی و معافیت از پرداخت مالیات( یا صادرات و 

همچنین توسعه  ی بخش خدمات به طور روزافزونی تسهیل گردد. 

لذا علی رغم تغییراتی که جهان در دهه  های اخیر و به ویژه پس از حتوالتی نظیر استقالل 

سیاسی مستعمره  های پیشین، ختریب شوروی و بلوک سوسیالیستی و اعتالی نئولیبرالیسم، 

شاهد آن بود، درک لنینی از پدیده  ی امپریالیسم کماکان به قوت خود باقی است و ابزار حتلیلی 

نیرومندی را برای بررسی وضعیت جهان در اختیار ما قرار می  دهد.

برخی منابع
امسیت،استانسفیلد )1۳98(؛ آیا روسیه امپریالیست است؛ ترجمه  ی داود جلیلی؛ دانش و مردم 19؛ صص 220-214

اشمیت، جان و دیگران )1۳96(؛ امپریالیسم در قرن بیست و یکم؛ ترجمه  ی داوود جلیلی؛ گل آذین
براند،میشل و هره را،رمی )1۳97(؛ امپریالیسم دالر؛ ترجمه  ی احمد سیف؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی؛ دسترسی خرداد 99 ؛

 https://pecritique.com/
شهابی،خلیل و نبوی، میرمحمود )1۳96(؛ رسانه  های جمعی در کنترل و متلک احنصاری ابرشرکت  ها؛ دانش و مردم 1۳ و 14؛ صص 

19۳-190
رهنما، سعید )1۳95(؛ امپریالیسم نئولیبرال تازه  ترین مرحله  ی سرمایه  داری؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی؛ دسترسی خرداد 99؛

 https://pecritique.com/
لنین، والدمیر ایلیچ )1۳84(؛ امپریالیسم باالترین مرحله  ی سرمایه  داری؛ ترجمه  ی مسعود صابری؛ طالیه پرسو

مگداف، هری-کمپ، تامپ )1۳82(؛ امپریالیسم تاریخ، تئوری، جهان سوم؛ ترجمه و اقتباس هوشنگ مقتدر؛ کویر
هاروی، دیوید )1۳97(؛ امپریالیسم نوین؛ ترجمه  ی مهدی داودی؛ ثالث

هاروی، دیوید )1۳95(؛ تاریخ مختصر نئولیبرالیسم؛ ترجمه  ی محمود عبداهلل  زاده؛ دات
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ماده ۵0

جمهوری سوسیالیستی ویتنام در پی ساخنت اقتصاد مستقل و متکی به خودی است که 

منابع داخلی، یکپارچگی و همکاری های بین املللی آن را ارتقا  بخشیده؛ پیوند تنگاتنگی با 

توسعه فرهنگی داشته، و پیشرفت های اجتماعی و برابری را تأمین مناید. از محیط زیست 

حفاظت  کند و فرایند صنعتی شدن و مدرن سازی کشور را به پیش ببرد.

ماده ۵1

ساختار  و  مالکیت  چندگانه  اشکال  با  سوسیالیستی  بازار  اقتصاد  ویتنام،  اقتصاد   .1

اقتصادی چند بخشی است؛ که در آن، بخش اقتصاد دولتی نقش رهبری را بر عهده دارد.

2. متام بخش های اقتصادی عناصر مهم اقتصاد ملی را تشکیل می دهند. شرکت کنندگان 

ن
ی مردم جها

ی و زندگ
س

سیا
صاد 

اقت

قانون اساسی ویتنام

فصل سوم

اقتصاد، جامعه، فرهنگ، آموزش و پرورش، علوم، فن آوری، و  محیط زیست

برگردان:  ناهید صفایی
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در بخش های مختلف اقتصادی باهم برابرند، و طبق قانون در همکاری و رقابت با یکدیگر  

هستند.

سرمایه گذاری،  به  را  سازمان ها  سایر  و  افراد  و  بنگاه ها  اقتصادی،  مبتکرین  دولت   .۳

تولید و فعالیت اقتصادی تشویق کرده و شرایط مطلوب را برای مشارکت آنها در توسعه پایدار 

بخش های اقتصادی و ساخت و ساز ملی فراهم می کند. دارایی های قانونی افراد، سازمان های 

سرمایه گذاری، تولید و کسب و کار از حمایت قانون برخوردار بوده و مشمول ملی سازی منی شوند.

ماده ۵2

دولت نهادهای اقتصادی را به وجود آورده و آنها را بهبود می بخشد، اقتصاد را بر پایه 

رعایت قوانین بازار هماهنگ می کند؛ تفویض اختیار، مترکززدایی و تفکیک مسؤولیت در 

مدیریت دولتی را اعمال می کند؛ ارتباط میان اقتصادهای منطقه ای را ترویج کرده و جامعیت 

اقتصاد ملی را تضمین می مناید.

ماده ۵3

زمین، منابع آبی، منابع معدنی، منابع در دریاها و در فضا، سایر منابع طبیعی و اموال 

سرمایه گذاری شده و حتت مدیریت دولت جزو اموال عمومی به شمار می آیند، و مالکیت آنها 

متعلق به متام مردم است که توسط دولت به طور جامع منایندگی و مدیریت می شود. 

ماده ۵۴

1. زمین منبع ویژه کشور، منشاء مهم توسعه ملی بوده و مطابق قانون مدیریت می شود.

2. سازمان ها و افراد از حق واگذاری زمین و اجاره آن برخوردارند و حق استفاده از زمین 

توسط دولت به رمسیت شناخته می شود. کاربران زمین از حق انتقال کاربری زمین برخوردار 

بوده، و حقوق و وظایف آنها مطابق قانون می باشد. حق استفاده از زمین توسط قانون حمایت 

می شود.

۳. دولت می تواند در راستای منافع ملی و عمومی، در موارد ضروری پیش بینی  شده 

توسط قانون، زمین های مورد استفاده سازمان ها و افراد را برای مقاصد دفاع ملی، امنیت 

ملی، و توسعه اقتصادی اجتماعی بازستانی کند. این بازستانی زمین باید علنی، شفاف و با 

پرداخت غرامت مطابق قانون باشد.
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با دفاع ملی،  4. دولت می تواند در صورت نیاز فوری و ضرورت فوق العاده در رابطه 

امنیت ملی، یا جنگ، موارد اضطراری، پیشگیری از بالیای طبیعی و محافظت در برابر آنها، 

تصرف زمین را مطابق قوانین پیش بینی شده اجنام دهد.

ماده ۵۵

بودجه دولت، ذخایر ملی، صندوق های مالی دولت، و سایر منابع مالی به طور یکسان 

مورد  قانونی  و  شفاف  عمومی،  برابر،  مؤثر،  طور  به  باید  و  می شوند  مدیریت  دولت  توسط 

استفاده قرار گیرند.

بودجه دولتی شامل بودجه مرکزی و بودجه های محلی است، که در آنها بودجه مرکزی که 

تضمین کننده هزینه های ملی است نقش اصلی را دارد. متام اقالم درآمدها و هزینه های بودجه 

دولتی باید توسط قانون برآورد و پیش بینی شوند.

واحد پول ملی دونگ ویتنام است. دولت باید ارزش واحد پول ملی را تضمین مناید.

ماده ۵6

مسؤوالن دولتی، سازمان ها و افراد باید با صرفه جویی عمل کرده و با اسراف مبارزه 

کنند، در فعالیت های اجتماعی- اقتصادی و مدیریت دولتی با فساد مبارزه کرده و از آن 

پیشگیری منایند.

ماده ۵7

شرایط  و  کرده  تشویق  را  افراد  و  سازمان ها  کارگران،  برای  شغل  ایجاد  منظور  به  دولت 

مطلوب را برای شان فراهم می کند. 

دولت باید از حقوق قانونی و منافع کارگران و کارفرمایان حمایت مناید و برای ایجاد روابط 

کاری مترقی، هماهنگ و پایدار شرایط مطلوب فراهم کند.

ماده ۵8

دولت باید در توسعه حفاظت و مراقبت از سالمتی و بهداشت مردم سرمایه گذاری کند، 

برای همه مردم بیمه سالمت فراهم منوده، و خط مشی مراقبت های بهداشتی از اقلیت های 

قومی، ساکنان مناطق کوهستانی، و جزیره نشینان و کسانی که در شرایط فوق العاده دشوار 

اجتماعی  اقتصادی به سر می برند را در الویت قرار دهد.
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این مسؤولیت دولت، جامعه و خانواده است تا مراقبت و حمایت بهداشتی از مادران و 

کودکان و اجرای تنظیم خانواده را تضمین منایند.

ماده ۵9

احترام  می دهند،  ارائه  کشور  به  شایسته ای  خدمات  که  کسانی  به  باید  جامعه  و  دولت 

گذاشته، مورد تشویق قرار داده و برای شان ارجحیتی قایل شود.

دولت باید برای همه شهروندان فرصت های برابر جهت برخورداری از رفاه اجتماعی فراهم 

مناید، نظام تامین اجتماعی را توسعه دهد و سیاستی برای کمک به افراد مسن، معلول، فقیر 

و دیگر مردمان حتت شرایط دشوار تدارک ببیند.

دولت باید سیاست توسعه مسکن را به اجرا بگذارد، و چنان شرایطی ایجاد کند که همه 

افراد بتوانند صاحب مسکن شوند.

ماده 60

دولت و جامعه باید پیگیر خلق و توسعه فرهنگ ویتنام باشند، فرهنگی مدرن که عمیقًا 

متاثر از هویت ملی و بیانگر اصالت فرهنگی بشر است.

دولت و جامعه باید به گونه ای ادبیات و هنر را وسعت ببخشند که در خوِر خواسته های 

متنوع و معنوی سالم مردم باشند، و رسانه های جمعی را به گونه ای ارتقا بخشند که پاسخگوی 

تقاضای مردم برای کسب اطالعات، و در خدمت آبادانی و دفاع از میهن باشند.

و  مترقی  سعادمتند،  خانواده ای  ویتنامی،  خانواده  رشد  زمینه  باید  جامعه  و  دولت 

و  و ویتنامی هایی سالم، فرهیخته، عمیقا میهن دوست، متحد، مستقل  را فراهم کند،  شاد 

مسؤولیت پذیر به وجود آورند.

ماده 61

توسعه آموزش به منظور ارتقا استانداردهای آگاهی مردم، تربیت نیروی انسانی و پرورش 

استعدادها یک سیاست عمده ملی است.

اولویت  در  آموزش  برای  را  سرمایه   منابع  دیگر  جذب  و  خود  گذاری  سرمایه  باید  دولت 

قراردهد؛ آموزش های پیش دبستانی را فراهم مناید؛ آموزش ابتدایی اجباری را که رایگان است 

تضمین کند؛ آموزش متوسطه را بتدریج همگانی کند؛ آموزش عالی و آموزش فنی حرفه ای را 
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توسعه داده و سیاست درخوری برای بورس های حتصیلی و شهریه ها اختاذ مناید.

 دولت باید توسعه آموزش در مناطق کوهستانی و جزیره ای )مناطق مسکونی توسط اقوام 

اقلیت( و همچنین مناطقی که در شرایط به  شدت دشوار اجتماعی  اقتصادی بسر می برند را در 

اولویت قرار دهد؛ ارجحیت را در اشتغال و پیشرفت افراد با استعداد گذاشته و شرایط مناسب 

را برای دسترسی فقرا و معلوالن به حتصیل و آموزش های فنی حرفه ای فراهم مناید. 

ماده 62

توسعه  در  کلیدی  نقش  که  است،  ملی  سیاست  از  عمده ای  اصل  فن آوری  و  علم  توسعه 

اجتماعی اقتصادی کشور ایفا می کند. 

دولت باید سرمایه گذاری و جلب سرمایه گذاری سازمان ها و افراد برای حتقیقات علمی، 

توسعه، انتقال و کاربرد مؤثر دستاوردهای علمی و فن آوری را در اولویت قرار دهد؛ باید حق 

اجنام حتقیقات علمی و فن آوری را تضمین کرده و از حق مالکیت معنوی حمایت مناید.

دولت باید شرایط مطلوب برای مشارکت در و بهره مندی از فعالیت های علمی و فن آوری 

را برای همه فراهم کند.

ماده 63

1. سیاست دولت حفاظت از محیط زیست؛ مدیریت و استفاده موثر و پایدار منابع طبیعی؛ 

محافظت از طبیعت و تنوع زیستی؛ اجنام اقدامات پیشگیری از بالیای طبیعی و مقاومت 

علیه آنها، و احساس مسؤولیت در برابر تغییرات اقلیمی است.

2. دولت متام اقدامات جهت حفاظت از محیط زیست، توسعه و استفاده از منابع انرژی 

جدید و بازیافتی تشویق می کند.

و  طبیعی  منابع  نابودی  زیست،  محیط  آلودگی  باعث  که  افرادی  و  سازمان ها  با   .۳

جبران  و  ترمیم  به  موظف  آنها  و  شده  برخورد  به شدت  باید  می شوند  زیستی  تنوع  تضعیف 

خسارت خواهند بود.
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بحث  هایی پیرامون آمریکا

ن آمریکا
ی پیرامو

ث  های
ح

ب

با وجود شبح کودتای فاشیستی ترامپ بر سر آمریکا، باید نگران بدتر از آن بود

کشتار خاموش )معرفي و نقد کتاب »مرگ از نومیدي«(

پیمان های نظامی و حضور نیروهای مسلح آمریکا در جهان
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ترامپ،  توسط  فاشیستی  کودتای  یک  از  نگرانی  از  ناشی  هشدارهای  روزها،  این  در 

نوآم  است.  انتشار  حال  در  چپ گرایان  از  بخشی  میان  در  کرونا  ویروس  از  سریع تر  بسیار 

چامسکی هشدار می دهد که: »ترامپ در صورت به  دست نیاوردن رأی الزم برای پیروزی، 

می تواند پیراهن سیاه ها را به خیابان بفرستد... و مقدمات الزم برای اجنام شبه کودتایی 

نظامی را با کمک ارتش فراهم مناید.«

مقاله نویس نیویورک تایمز معتقد است: »از ترامپ هیچ چیز بعید نیست، حتی نابودی 

می گوید  زن«1  سیتی  »پابلیک  فکر  ستاد   مدیر  وایزمن،  رابرت  آمریکا.«  انتخابات  روند 

تهدید ترامپ برای تعویق انتخابات، به معنای فراهم کردن مقدمات یک کودتاست. جک 

رامسوِس اقتصاددان، پیش بینی می کند که ترامپ »برای محاصره و حفاظت از کاخ سفید، 

دوستان اسلحه به دسِت راست افراطی خود را به واشنگنت فراخواهد خواند.«

تارمنای »لفت ورلد سوسیالیسِت«2، به جمع همسرایان لیبرال پیوسته و می نویسد:در 

اقدامی بی سابقه در تاریخ آمریکا، ترامپ در پی آن است که قانون اساسی را زیر پا گذاشته و 

با وجود شبح کودتای فاشیستی ترامپ بر سر آمریکا،

باید نگران بدتر از آن بود

راجر هریس 
کانترپانچ، 21 آگوست 2020، )31 مرداد1399(

برگردان: فرشید واحدیان

زمان  از  خود   اقتصادی- سالمتی  توامان  بحران  عظیم ترین  گرفتار  متحده  ایاالت 

لیبرال  انتخاباتی، چپ های  مبارزات  این  در  اما  تأسیس جمهوری شده است.   ابتدای 

با به فراموشی سپردن سریع برنامه های سندرز، وحشت از کودتای ترامپ به نگرانی 

عمده شان تبدیل شده است.
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با حمایت پلیس نظامی و شبه نظامیان فاشیست دست راستی که گوش به فرمان او هستند، 

یک دیکتاتوری ، برقرار مناید.«

آمریکایی،  51میلیون  از  بیش  کنون  تا  مارس  ماه  از  واقعی،  دنیای  در  ایام،  همین  در 

تقاضای بیمه بیکاری کرده اند. عالوه بر ۳0 میلیون نفری که قبل از پاندمی هم بیمه نداشتند، 

حدود 27 میلیون آمریکایی دیگر بیمه خدمات درمانی خود را از دست داده اند. در حالی که 

آمریکا )فدرال رزرو( 7تریلیون دالر  از گرسنگی رجن می برند، بانک مرکزی  نفر  میلیون ها 

برای خرید اوراق قرضه شرکتی و دولتی، وام و کمک به کسب و کار ها به بازار های مالی 

تزریق کرد. هم زمان با گسترش خارج از کنترل بیماری کورونا، میزان تلفات ناشی از آن )تا 

تعداد  شمارش  به  قادر  حتی  کالیفرنیا  است.  کرده  جتاوز  نفر  200هزار  از  نوشته(  این  تاریخ 

دقیق مبتالیان نیست.

عرصه  در  توأمان  بحران  عظیم ترین  گرفتار  جمهوری،  تاسیس  زمان  از  متحده  ایاالت 

به  با  لیبرال  چپ های  انتخاباتی،  مبارزات  دوره  این  در  اما  است.  خود  سالمت  و  اقتصاد 

به نگرانی عمده شان  ترامپ  از کودتای  برنامه های سندرز، وحشت  فراموشی سپردن سریع 

تبدیل شده است.

فاشیسم به عنوان یک اختالل شخصیتی

اعتقاد به این که یک »خوک نارجنِی« »بدقواره و فراموشکار« )در صورتی که بخواهیم 

از صناعات ادبی »ُپل استریت« استفاده کرده باشیم۳( با تصمیمی خودسرانه شکل حکومت 

ایاالت متحده را از دموکراسی بورژوایی به فاشیسم تبدیل مناید، از این تفکر مایه می گیرد 

که یک »شخصیت بزرگ« و اراده عنصری واحد است که مسیر تاریخ را تعیین می کند.

و  داند  می  او  شخصیتی  اختالالت  از  ناشی  را  ترامپ  فاشیستی  متایالت  چامسکی 

درباره او می گوید: »در عمق شرارت ترامپ شکی نیست و بسیاری از نشانه های فاشیستی 

در او به چشم می خورد.«

اما این مترکز بیش از حد روی شخصیت ترامپ، مانع از توجه ما به شرایط اقتصادی و 

سیاسی الزم برای حتقق فاشیسم می شود.
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وحشت  از  ایتالیا،  و  آملان  در  حاکم  طبقه  از  بخش هایی   ،19۳0 سال های  اروپای  در 

و  هیتلر  دیکتاتوری  به  سوسیالیست،  و  کمونیست  احزاب  و  کارگر  طبقه  رسیدن  قدرت  به 

امروز، چنین تقابل سیاسی وجود ندارد. در عوض،  اما در آمریکای  موسولینی تن دادند. 

حدود نصف افراد دارای حق رأی، به دلیل آنکه هیچ کدام از دو جناح این احنصار دوحزبی، 

نیز معتقدند در  نیمه دیگر  انتخابات شرکت منی کنند.  در  آنها نیست، اصاًل  بیانگر منافع 

یک دموکراسی خالص با گزینه های واقعی سیاسی زندگی می کنند.

طبقه حاکم در آمریکا، مشکلی در اعمال سلطه خود بر طبقات مختلف مردم ندارد، زیرا 

بخشی از مردم بی تفاوت و بخش دیگر به عناصر حاکم، به عنوان مناینده خود، ایمانی قلبی 

دارند. اگر حاکمیت توسط برگزیدگان قدرمتند و برای خدمت به منافع خودشان، مورد قبول 

عامه باشد، دیگر چه نیازی به ضایع کردن این نعمت، و جایگزینی آن با یک دیکتاتوری پر 

هزینه فاشیستی است؟ 

حتی اگر دونالد ترامپ، خود  در سودای رسیدن به مقام  خنستین »پیشوا«4 در آمریکا 

باشد، از حمایت کافی طبقه حاکمه، و مشخصًا سرمایه داری مالی برخوردار نیست. بسیاری 

از سران ارتش از او متنفرند. مسؤولین سیاست خارجی به او اطمینان ندارد. و حداقل نیمی 

از نظامیان در خدمت، از او راضی نیستند. و نهادهای اطالعاتی هسته سخت قدرت، یعنی 

بیمه درمانی برای همه نه برای سود
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سازمان هایی چون اف بی آی، سیا، ِان ِاس ِای، از جمله سخت ترین منتقدین او هستند.

ترامپ شاید بتواند گروهی اوباش نژادپرست را با  تفنگ های منایشی بسیج مناید، اما 

این ناراضیان به حاشیه رانده شده، مشکل بتوانند با ابزارهای قاهر این ابرقدرت  جهانی 

برابری منایند.  

مخالف  »جمهوری خواهان  و  لینکلن«5  »پروژه  مانند  نیز  ترامپ  خود  حزبی های  هم 

ترامپ«6، حتمل او را ندارند. رامنی که حسابش را جدا کرده، و جرج دبلیو بوش هم به دنبالش. 

هم  دیگری  هرکس  خورد.  خواهد  شکست  ترامپ  نوامبر  در  که  می دهد  نشان  نظرخواهی ها 

بجای ترامپ بود، حتی اگر اشتباهات او را مرتکب منی شد، باز هم منی توانست با وجود این 

سقوط اقتصادی و پاندمی به چهار ساله دوم  برسد. در نهایت کاِمال هریس و آن دیگری )!!( 

ساکنین جدید کاخ سفید خواهند بود.

اما در عین آنکه فرضیه کودتای یک نفره را می توان رد کرد،  بعید نیست که این رئیس 

جمهور برای باال بردن درجه محبوبیت  15درصدی خود ، دست به یک ماجراجویی نظامی 

)مثال کودتایی در بالروس( بزند. هیچ چیز مؤثرتر از یک جنگ محدود اما پر آب و تاب، 

منی تواند به رئیس جمهور فعلی در پیشی گرفنت در رقابت های انتخابات ماه نوامبر کمک 

بهانه  دنبال  به  چین،  جنوب  دریای  آب های  در  آمریکا  جنگی  کشتی های  حالی که  در  کند. 

می گردند و با در نظر گرفنت حتریک دموکرات ها در متهم کردن ترامپ به مالیمت در مقابل 

چین، حتی یک درگیری محدود با چین مجهز به سالح امتی را منی توان از نظر دور داشت.

لیبرالیسم در حال احتضار 

وسواس فکری در مورد شخصیت ترامپ، گواهی است بر ورشکستگی سیاسی وارثان 

حنیف نیودیل و پیروان مبتذل آنها در چپ، که هر چهار سال یک بار ما را در مورد حیاتی 

بودن انتخاب میان بد و بدتر زنهار می دهند. آنها با توجه به احساس خطر از یک کودتای 

که قبال  سناتوری  به  و  کنار گذاشته  را  مترقی  برنامه های  متام  باید  که  فاشیستی معتقدند 

جنگ های  ما  که  آنند  خواهان  آنها  داد.  رأی  داشته7  را  اعتباری  کارت های  منایندگی 

سرکوبگر  حکومت  یک  حتت  زحمتکشان  علیه  ریاضتی  فزاینده  اقدامات  و  پایان ناپذیر 
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امنیتی را بپذیریم.

ما  تا  برآنند  است،  ترامپ  دیگر  گزینه ی  که  استدالل  این  با  لیبرال،  چپ  نظریه پردازان 

و  بوش  جرج  درباره  را  این  شبیه  زنهار هایی  منایند.  وادار  دموکرات ها  به  دادن  رأی  به  را 

میت رامنی، که این روزها یارغار دموکرات ها شده اند، هم می شنیدیم. یعنی فقط باید به 

از هر  دموکرات ها رأی داد و کاری به برنامه نداشت، زیرا برنامه به اصطالح لیبرال  خالی 

محتوایی است. لیبرالیسم در حال احتضار را می شود در رفتار پرچم دار کنونی اش بایدن دید 

که تنها مختصرعالیم حیاتی از خود نشان می دهد. به او گفته شده که در زیرزمین خانه اش 

مباند و حتی در همایش حزب برای نامزدی خود از همان جا شرکت مناید.

نابود  را  سندرز  برنی  آمریکا،  لیبرالیسم  واقعی  امید  تنها  دموکرات  حزب  ملی  کمیته 

کرد. سندرز می دانست که کمیته ملی در مبارزات انتخاباتی 2016، علیه او تقلب کرد و در 

انتخابات 2020 نیز این تقلب را تکرار خواهد کرد. اما راهبرد او ایجاد جنبشی از پائین برای 

غلبه بر حزب دموکرات از درون بود.

سندرز بعد از نتایج ضعیفی که در انتخابات اولیه کارولینای جنوبی به دست آورد، از 

مبارزات انتخاباتی خارج شد. اما درست بعد از آن، توفان های پاندمی و تظاهرات »جان 

سیاهان اهمیت دارد« کشور را تکان داد. با توجه به شعار های انتخاباتی سندرز در مورد 

انتخاباتی  مبارزه  به  تازه ای  جان  می توانست  عامل  دو  این  همگانی،  برابری  و  بهداشت 

و اعتقاد  به مرد موخاکستری«  بزرگ  و »امید  او  برنامه های عظیم  اما متأسفانه  او بدهد. 

از  استفاده  به  مردم  تشویق  به  تنها  دموکرات،  حزب  تنگ  چارچوب  در  ماندن  به  مهلکش 

ماسک تنزل یافت.

مسیر آتی نئولیبرالیسم

اگر وحشت کودتای فاشیستی توسط ترامپ را به حساب نیاوریم. چپ لیبرال نگرانی های 

مشروعی دارد. شبح گرایش به راست با پیامدهایی جدی بر آمریکا و کشور های دیگر سایه 

افکنده است. برتری جویی نژاد سفید، هنوز نقش مهمی در این کشور، که با مصادره زمین 

زندگی  استانداردهای  افول  می کند.  بازی  شده،  بنیاد  آفریقایی  بردگان  استثمار  و  بومیان 
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و بی ثباتی به شدت فزاینده موقعیت نیروی کار به بحرانی هم سنگ بحران پاندمی تبدیل 

می شود. همه این ها موجب نارضایتی عمیق سیاسی شده، و می تواند جهشی به چپ و یا به 

راست را به دنبال داشته باشد.

به عوض جابجایی ساکن فعلی کاخ سفید، با کسی که بیشتر آداب معاشرت را رعایت 

می کند، اجنام اقداماتی ریشه ای ضرورت دارد.

راه  در  شدید  رقابت  مانده،  باقی  نئولیبرال  حزب  دو  سیاسی  تئاتر  صحنه  بر  که  چیزی 

و روش و تفاهم در مسایل اساسی با یکدیگرند. این دو حزب اصلی بر سر: کمک مالی به 

نظامی،  بودجه  افزایش  َاکت(،  )پاتریوت  میهن پرستی  امنیتی  قانون  احیای  وال استریت، 

مدرنیزه کردن سالح  های هسته ای، آمادگی برای جنگ با چین، تعقیب سیاست های تغییر 

رژیم در ونزوئال و کشور های دیگر، در توافق کامل هستند.

مسیر آتی نئولیبرالیسم مستلزم مترکز بیشتر قدرت اقتصادی و سیاسی در دولتی است 

که روز به روز خصلت خودکامگی و جتاوزگری امپریالیستی اش افزایش می یابد. این مسیر 

ابزار  با  امنیتی همراه  با یک دولت کاماًل  نیز  با فاشیسم هم گرایی دارد. در واقع هم اکنون 

سرکوب گرانه فاشیستی مواجه ایم. به گفته کمیته ملی حزب دموکرات، »برای دموکرات ها، 

نوسازی ارتش و حمایت از »پرسنل سازمان های امنیت ملی« اولویت اصلی است«. جمهوری 

خواهان نیز همین نظر را دارند.

منود.  منحل  فیزیکی  طور  به  را  چپ  سیاسی  احزاب  و  کارگری  احتادیه های  هیتلر 

مطبوعات را سانسور کرد و دست به جتهیز عظیم ارتش زد. امروزه در ایاالت متحده، وزن 
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حتی اگر دونالد ترامپ، خود در سودای رسیدن به مقام  نخستین »پیشوا« در امریکا 

باشد، او حمایت الزم از طبقه حاکم و مشخصاً سرمایه داری مالی را ندارد؛ بسیاری از 

سران ارتش از او متنفرند؛  نهاد مستقر سیاست خارجی به او اطمینان ندارد؛ حداقل 

هسته  اطالعاتی  های  نهاد  و  نیستند؛  راضی  او  از  خدمت  به  مشغول  نظامیان  نصف 

سخت قدرت، یعنی سازمان هایی چون اف بی آی، سیا، اِن اِس ِای، از جمله سخت ترین 

منتقدین او هستند.
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احتادیه های کارگری نسبت به کل نیروی کار به 10.۳ درصد کاهش یافته است؛ هیچ حزب 

سیاسی چپ گرایی که بتواند این روند را معکوس کند، وجود ندارد؛ رسانه های جریان حاکم 

بلندگوی واشنگنت هستند؛ و بودجه نظامی سر به فلک زده است. در آمریکا و موارد مشابه 

تاریخی شاهد گرایشات نژادپرستی و بیگانه هراسی هستیم. شاید سؤال اصلی در انتخابات 

کنونی این نباشد که آیا کودتایی فاشیستی رخ خواهد داد یا نه، سؤال این است که در صورت 

وقوعش چه تغییر اساسی را خواهیم دید؟

زیرنویس ها
Public Citizen .1: گروهی البی گر از حامیان حزب دموکرات.

Left World Socialist .2: ارگان بین امللل چهارم که توسط لئون تروتسکی پایه گذاری شد.

Paul Street  .۳: اشاره به القابی است که پل استریت در مقاله اش به ترامپ نسبت می دهد. 

4. پیشوا لقب هیتلر بود.

Lincoln Project .5: جماعتی از جمهوری خواهان که به مخالفت با ترامپ برخاسته اند.

Republicans Against Trump  .6: گروهی دیگر از جمهوری خواهان مخالف ترامپ.

از  از ایالت ِدالِوراست که  Senator From Master card: اشاره به گذشته بایدن که به عنوان سناتور   .7

حمایت وسیع کمپانی کارت های اعتباری MBNA برخوردار بود. 
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 وسواس فکری در مورد شخصیت ترامپ، گواهی است بر ورشکستگی سیاسی وارثان 

نحیف نیودیل و پیروان مبتذل آنها در چپ، که هر چهار سال یک بار ما را در مورد حیاتی 

اگر وحشت کودتای فاشیستی توسط  بد و بدتر زنهار می دهند....  انتخاب میان  بودن 

ترامپ را به حساب نیاوریم. چپ لیبرال نگرانی های مشروعی دارد. شبح گرایش دست 

راستی با تبعاتی جدی، آمریکا و کشورهای دیگر را تهدید می کند.

فهرست
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در  کارگر  طبقه  »وضعیت  عنوان  با  کرد  منتشر  کتابی   1845 سال  در  انگلس  فردریک 

نساجی  کارگران  میان  در  کار  از  خودش  شخصی  جتارب  اساس  بر  کتاب  این  انگلستان«. 

انگلستان، و نیز حتقیقاتی که بر مبنای گزارش های دولتی و خصوصی صورت داده بود، نوشته 

شد. انگلس با فصیح ترین عباراتی که تا کنون در مورد کارگران حتت شرایط تسلط سرمایه 

نوشته شده است، آغاز کرد.

وقتی یک شخص آن چنان جراحاتی به جسم فرد دیگری وارد می کند که به مرگ منتهی 

شود، ما آن را قتل نفس می نامیم. اگر ضارب از قبل بداند که صدماتش مرگ بار است، نام 

این کار، آدم کشی است. پس اگر جامعه صدها نفر از کارگران را حتت شرایطی قرار دهد که به طور 

اجتناب ناپذیری به مرگ زودرس و غیر طبیعی منجر شود، قتل صورت گرفته است. این گونه 

مرگ ها هم به همان اندازه مرگ در اثر ضربه شمشیر یا اصابت گلوله، خشن هستند. وقتی 

جامعه، کارگران را از دسترسی به مایحتاج حداقل برای زنده ماندن محروم می کند و آنان را 

در شرایط غیر قابل زیست قرار می دهد و می داند که این وضعیت، منجر به هالک هزاران تن 

خواهد شد، باز هم قتل صورت گرفته است؛ گیرم قتل پنهان. قتل کسی که قادر به دفاع از خود 

نیست، قتلی نامرئی است. چرا که کسی قاتل را منی بیند؛ چرا که مرگ قربانی طبیعی به نظر 

ش
شتار خامو

آمریکا- ک

کشتار خاموش
معرفی و نقد کتاب »مرگ از نومیدی1«

راجر کیران2 

ترجمه کورش تیموری فر
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می رسد؛ چرا که جرم، محصول اتفاق است نه ارتکاب. اما قتل، قتل است.

در سال 2019، دو اقتصاد دان دانشگاه پرینستون –آن کیس و انگس دیتون- کار حتقیقاتی 

خود پیرامون وضعیت طبقه کارگر در آمریکا را منتشر کردند. گرچه آن دو فاقد جتربه عملی و 

قدرت ادبی انگلس هستند، اما شرایطی را تصویر کرده اند که به همان اندازه تصویر انگلس در 

175 سال پیش، مخوف و تکان دهنده است.

امروزه کارگران سفیدپوست یقه آبی آمریکایی که حتصیالت دبیرستانی هم دارند، به تعداد 

بی سابقه و حیرت آوری، در اثر بیش مصرفی۳ داروهای مخدر، و افراط در نوشیدن الکل، و 

خودکشی می میرند. این شیوه مرگ را، محققین یاد شده، »مرگ از نومیدی« نامیده اند.

از سال 1999، سه عامل یاد شده، 600،000 »مرگ اضافی« به آمریکاییان، و عمدتًا کارگران 

سفید پوست حتمیل کرده اند. کارگران هیچ نقطه دیگری از جهان دچار چنین مصیبتی نیستند. 

حتی کارگران سیاه پوست و التینو که همواره نرخ فوتی بیش از کارگران سفیدپوست داشته اند، 

چنین فاجعه ای را جتربه نکرده اند.

در واقع میزان مرگ و میر کارگران در سایر نقاط جهان، و کارگران سیاه پوست و التینوهای 

آمریکا رو به نزول بوده است، در حالی که این میزان برای کارگران سفیدپوست و غیر اسپانیایی 

زبان ها رو به افزایش است.

جزئیات و ارقام ترسیم شده توسط این محققین، سرگیجه آور است. تنها در سال 2017، 

از بیش مصرفی مواد مخدر و  از نومیدی رخ داده است: 70،000 مورد،  حدود 158،000 مرگ 

مواد  مصرف  از  ناشی  مرگ و  میر،  نرخ  رشد  سریع ترین  و  بیشترین  خودکشی.  مورد   47،000

مخدر است. این میزان مرگ، نتیجه مستقیم کاربرد مواد مخدر در داروها، توسط شرکت های 

داروسازی است. داروهای حاوی فنتانیل )تأیید شده بوسیله سازمان غذا و داروی آمریکا، 

FDA(، ویکودین، و ُاکسی کونتین )تولید شده توسط شرکت داروسازی پوردو، و تأیید شده 

وقتی جامعه، کارگران را از دسترسی به مایحتاج حداقل برای زنده ماندن محروم می کند و آنان 

را در شرایط غیر قابل زیست قرار می دهد و می داند که این وضعیت، منجر به هالک هزاران تن 

خواهد شد، باز هم قتل صورت گرفته است؛ گیرم قتل پنهان.
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FDA در سال 1995(.

تا سال 2015، برای یک سوم کل بزرگساالن آمریکا، یعنی 98 میلیون نفر، مواد مخدر جتویز 

شده است. خانواده ساکلر، صاحبان شرکت پوردو، بین ۳0 تا 50میلیارد دالر اکسی کونتین 

فروختند، میلیون ها دالر خرج بازاریابی و تبلیغات کردند، و حدود 12 تا 1۳میلیارد دالر سود 

بردند. تنها در شهرک کرمیت واقع در ویرجینیای غربی با 406نفر جمعیت، یک داروخانه در 

 ،FDA مدت دو سال، 9میلیون قرص فروخته است. البته حرص و آز شرکت پوردو و همدستی

تنها بخشی از صورت مسأله است. بیش مصرفی دارو و مرگ های ناشی از آن، از همان مسائلی 

سرچشمه می گیرد که منجر به رشد روزافزون مرگ و میر ناشی از الکل و خودکشی می گردد.

»بحث اصلی« کیس و دیتون آن است که »مرگ از نومیدی، بازتاب دهنده انکشاف آرام 

و طوالنی مدِت فقدان یک سبک زندگی در میان کارگران سفیدپوست با میزان حتصیالت 

ناچیز است«. سبک زندگی تعریف شده شامل شغل خوب و درآمد و مزایای مناسب، ازدواج، 

تشکیل خانواده و برقراری پیوندهای اجتماعی، برای بخش قابل توجهی از کارگران، رو به 

اضمحالل است. در نهایت آن دو به این نتیجه می رسند که »این فقدان، جنبه ای از ناکامی های 

سرمایه داری آمریکایی است«.

نقطه کانونی این اضمحالل، افول اقتصادی است: از دست دادن شغل مناسب با درآمد 

مکفی. دستمزد متوسط مردان آمریکایی، در طول پنجاه سال گذشته همواره کاهش داشته 

منعکس کننده  وضعیت  این  است.  بی نظیر  صنعتی،  کشورهای  بین  در  که  پدیده ای  است. 

نابودی مشاغل صنعتی است که در احتادیه ها متشکل می شدند و دستمزد خوب می گرفتند. 

بین سال های 1979 تا 2007، پنج میلیون شغل این چنینی از دست رفته اند. بیست سال پیش، 

18 میلیون آمریکایی در مشاغل صنعتی کار می کردند که اکنون به 12 میلیون شغل تقلیل 

یافته است. به موازات این کاهش، سالمت و بهداشت طبقه کارگر نیز افول کرده است.

امروزه تعداد روزافزونی از کارگران، از بیماری، درد، و ناتوانی در کار رجن می برند. تعداد 

هر چه بیشتری از بزرگساالن کارگر، نسبت به شهروندان غیر کارگر هم سن خود دچار درد هستند. 

مناطقی از آمریکا که کارگرانش بیشترین درد جسمی را جتربه می کنند، همان مناطقی هستند 

که بیشترین نرخ بیکاری، بیشترین وسعت فقر، و بیشترین تعداد رأی دهندگان به دونالد ترامپ 
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را دارند. در این میان، نابرابری اقتصادی بطور مداوم 

رشد کرده است. در سال 1965، دستمزد مدیران عامل، 

20 برابر دستمزد متوسط کارگران بود. اینک این نسبت، 

به 278 برابر رسیده است.

از نظر کیس و دیتون، مصائب اقتصادی، ریشه های 

ناهنجاری  روی  از  را  پرده ها  و  می دهد  نشان  را  تباهی 

روابط خانوادگی و اجتماعی، بیگانگی رشد یابنده، و نابسامانی های طبقه کارگر کنار می زند. 

ازدواج در بین کارگران سفید پوست کاهش یافته است. بین سال های 1980 تا 2017، میزان 

تولد کودکان خارج از ازدواج رمسی، در بین زنانی با حتصیالت پایین، دو برابر شده است. 

افزایش بیگانگی اجتماعی را در کاهش عضویت در کلیساها و احتادیه ها، مشارکت سیاسی 

و رأی دهی می توان یافت.

واماندگی  باعث  که  را  آمریکایی  سرمایه داری  از  بی شماری  ویژگی های  دیتون،  و  کیس 

کارگران شده است، شرح می دهند؛ از جمله رشد احنصارات در اقتصاد، افزایش قدرت سیاسی 

رأس  در  بهداشتی  مراقبت  نظام  اجتماعی.  رفاه  نظام  تضعیف  و  شرکت ها،  و  ثروت مندان 

 ،)Obama Care( لیست این ویژگی هاست. حتی بعد از پیاده سازی نظام بیمه پیشنهادی اوباما

27میلیون آمریکایی فاقد بیمه سالمتی هستند. ارقام اشاره شده در کتاب کیس و دیتون، 

بسیار چشم گیر است. تقریبًا نیمی از کارکنان آمریکایی، دارای بیمه ای از طریق کارفرمای خود 

هستند. رقم متوسط این حق بیمه برای هر فرد، معادل 10،7۳9دالر است که مستقیمًا از حقوق 

از بیست و پنج کشور دیگر صنعتی  ایاالت متحده بیش  کارکنان کسر می شود. در حالی که 

برای مراقبت های بهداشتی هزینه می کند، دارای نرخ مرگ و میری بیش از آن هاست. نسبت 

تعداد پزشک در مقابل جمعیت برای هر فرد آمریکایی، پایین تر از آن کشورهاست، اما دو برابر 

آن ها به پزشکان پرداخت می کند. بهای داروهای جتویز شده برای بیماران، سه برابر گران تر از 

کشورهای دیگر است.

هزینه بازاریابی شرکت های دارو سازی، بیش از هزینه آن ها برای حتقیقات است. ده 

میلیون   ۳8 از  می پردازند:  خود  مدیران  به  کالنی  حقوق های  داروسازی،  باالیی  شرکت 

انگس دیتون و آن کیس، نویسندگان کتاب
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شرکت  در  فریزر«  »کنت  به  دالر  18میلیون  تا   IQVIA شرکت  در  باس بیب«  »اری  به  دالر 

به مست  بلکه  می شوند،  خصوصی سازی  فقط  نه  بیشتر،  به روز  روز  بیمارستان ها  ِمرک. 

احنصاری شدن پیش می روند. آنها در اختیار احنصاراتی قرار می گیرند که هدف شان نه 

سالمت مردم، بلکه کسب سود بیشتر است. در سال 2017، بیمارستان ها 450 میلیون دالر 

صرف تبلیغات کردند.

در سال 2018، صنعت سالمت، 2829 نفر البی گر در اختیار داشت؛ یعنی بیش از 5 نفر 

در برابر هر عضو کنگره. این وضعیت باعث افزایش نابرابری در قدرت سیاسی و ثروت، افت 

هرچه بیشتر شرایط اقتصادی و اجتماعی طبقه کارگر، و وخیم تر شدن سالمت جسمی و روحی  

آنان شده است.

نظام  در  اختالل  و  آبی  یقه  کارگران  جاری  وضع  باره  در  عظیمی  اطالعات  کتاب  این 

سرمایه داری آمریکا به ما می دهد. اما نویسندگان، نهایتًا قادر نیستند توضیح قانع کننده ای 

درباره ریشه این مشکالت، یا راه حل واقعی برای رفع آنها ارائه دهند. علت اصلی ناتوانی 

آنان در این استدالل نهفته است که »برخی از ویژگی های سرمایه داری« ناهنجار است. برای 

این اقتصاددانان که از موقعیت ممتازی در یکی بهترین دانشگاه های آمریکا برخوردارند، 

مسأله اصلی، خود سرمایه داری نیست. بلکه تنها »برخی ویژگی های سرمایه داری« است. گویا 

آنان در تالش برای محافظت خود از اتهام رادیکالیسم تندروانه هستند. به همین دلیل بارها 

تأکید می کنند که »ما ضد سرمایه داری نیستیم«. برای آنها پاسخ به مشکالت عمیق و مهلک 

رویاروی کارگران، تنها برخی اصالحات مالیم و تعدیل های ناچیز برای احیای شبکه ایمنی 

اجتماعی است تا نظام مراقبت بهداشتی را بهبود بخشد و بازارهای مربوطه را آزاد و رقابتی 

امروزه تعداد روزافزونی از کارگران، از بیماری، درد، و ناتوانی در کار رنج می برند. ... مناطقی از آمریکا 

که کارگرانش بیشترین درد جسمی را تجربه می کنند، همان مناطقی هستند که بیشترین نرخ بیکاری، 

بیشترین وسعت فقر، و بیشترین تعداد رأی دهندگان به دونالد ترامپ را دارند. در این میان، نابرابری 

اقتصادی بطور مداوم رشد کرده است. در سال 1965، دستمزد مدیران عامل، 20 برابر دستمزد متوسط 

کارگران بود. اینک این نسبت، به 278 برابر رسیده است.
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سازد. این اصالحات، درخور اعتنای ناچیزی بوده و به طرز مضحکی برای انعکاس فاجعه 

موجود ناکافی اند.

شباهت ها و تضادها بین کار کیس و دیتون از یک طرف، و انگلس از طرف دیگر را از این 

واضح تر منی شد دید. انگلس هم مانند این دو، مرگ از نومیدی را در میان کارگران می دید. 

او هم به تلفات سنگین الکل، مواد مخدر و خودکشی ها پی برد. مرگ در اثر الکل چیز تازه ای 

این  استعمال  در  افراط  اثر  در  کارگران  سالمت  چگونه  که  بود  دریافته  هم  انگلس  نیست. 

تازه ای نیست. انگلس می نویسد: »کارگران  افتاده است. اعتیاد هم چیز  مخدرها، به خطر 

انگلیسی داروهای ساخت کارخاجنات داروسازی را مصرف می کنند تا به خودشان زیان، و 

به تولید کنندگان سود برسانند. یکی از مضرترین این داروها، شربتی است که عمدتًا از مواد 

مخدر تهیه شده و با نام جتاری »معجون گادفری« به فروش می رسد«. حتی خودکشی در میان 

طبقه کارگر هم چیز جدیدی نیست. انگلس می گفت: »خودکشی، که قباًل امتیاز طبقات باالی 

جامعه بود، اکنون تبدیل به امر رایجی در بین طبقه کارگر شده است. آنان برای فرار از نکبتی 

که دامن گیرشان شده است، راهی جز خودکشی منی بینند«.

وجه  تنها  تسمیه،  این  که  چرا  ننامید.  نومیدی«  از  »مرگ  را  کشتار  این  انگلس،  اما 

روان شناختی را در برمی گیرد تا حتلیل جامعه شناختی. او این نوع مرگ را »قتل« نامید. او 

به هیچ وجه از مشخص کردن عامل این قتل، یعنی نظام سرمایه داری چشم پوشی نکرد. او 

با تالش برای یافنت راهی به سوی سرمایه داری رقابتی، خود را فریب نداد؛ بلکه به وضوح 

دید که راه پیش رو، تنها جایگزینی سیستم مبتنی بر استثمار، مالکیت خصوصی و سود، با 

سوسیالیسم است.

1.  Deaths of Despair and the Future of Capitalism, by Anne Case and Angus Deaton. Princeton، 
New Jersey: princeton university press، 2020.

2. راجر کيران، تاريخ نگار و استاد دانشگاه است. ختصص او، مطالعات کار و سياست است. او در سال 2004 کتاب 
»خيانت به سوسياليسم: پس پرده فروپاشي احتاد شوروي« را نوشت، که به فارسي هم ترجمه شده است. اکنون، او پس از 

بازنشستگي در سال 201۳، استاد کاجل امپايراستيت در دانشگاه ايالتي نيويورک است.
Overdose  .۳
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ن
ی آمریکا در جها

ن ها و پایگاه نظام
پیما

با  مقابله  ادعای  وبا  دوم  جهانی  ازجنگ  پس  جهان  در  آمریکا  حضورنظامی  گسترش 

»خطر شوروی« و به بهانه جلوگیری از »گسترش نفوذ کمونیسم« اجنام گرفت. آمریکا که خود 

را فرماندار نظامی جهان می داند، جهان را به چند منطقه تقسیم کرده و برای هرمنطقه یک 

فرماندار نظامی گمارده است: منطقه آمریکایی شمالی )USNORTHCOM(،منطقه آمریکایی 

و   )USAFRICOM( آفریقا  منطقه   ،)USEUCOM( اروپا  )USSOUTHCOM(،منطقه  جنوبی 

 .)USCENTCOM( منطقه خاورمیانه باضافه مصرو آسیای مرکزی

آمریکا برای قانونی جلوه دادن حضور نظامی خود در کشورهای مختلف جهان پیمان های 

آجنایی که  از  است.  رسانده  امضا  به  دیگر  کشورهای  با  جانبه  چند  یا  و  یک جانبه  نظامی 

نظامی  پیمان های  مفاد  به  توسل  با  عمدتًا  جهان  مختلف  نقاط  در  آمریکا  نظامی  حضور 

پیمان های نظامی و

حضور نیروهای مسلح آمریکا در جهان
بخش نخست

گردآورنده: محمد سعادتمند
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است، لذا در این نوشتار به مهمترین پیمان های نظامی، به ویژه پیمان نظامی ناتو پرداخته 

شده، زیرا آمریکا همواره یک طرف این پیمان ها بوده است.در نتیجه شاهد حضورنیروهای 

مسلح آمریکا به اشکال مختلف در اقصی نقاط جهان هستیم. آمریکا البته در مناطقی از 

جهان بدون رعایت حقوق بین امللل نیز دست به مداخالت نظامی زده و می زند.

حضور نیروهای نظامی آمریکا در قلمرو حاکمیت سوریه در چارچوب هیچ یک ازحقوق 

بین امللل و قوانین بین امللل منی گنجد. وجود پایگاه دریایی گوانتانامو در خاک کوبا منونه 

کشور  یک  حاکمیت  حتت  سرزمین  در  آمریکا  مسلح  نیروهای  غیرقانونی  حضور  از  دیگری 

مستقل است. 

تشکیل پیمان ها و از جمله پیمان های نظامی بین قدرت های مختلف در تاریخ به قرون 

وسطی بازمی گردد. »احتاد پرتغال و انگلستان« معروف به پیمان ویند سور از قدیمی ترین 

پابرجاست.در  هنوز  و  رسیده  امضا  به  میالدی   1۳86 سال  در  که  است  نظامی  پیمان های 

دوران جنگ های ناپلئونی در جبهه شبه جزیره ایبری، بریتانیا به پرتغال کمک کرد تا بر ارتش 

اشغالگر فرانسه غلبه کند و در جنگ جهانی اول نیز پرتغال کمک بریتانیا را جبران منود.

»احتاد مقدس« پیمانی بود که درقرن نوزدهم و پس از سقوط ناپلئون توسط تزار روسیه، 

امپراطور اتریش و پادشاه پروس در سال 1815 ایجاد شد و هدفش سرکوب جنبش های انقالبی 

و آزادی خواه در اروپا بود. بعدها سالطین و حاکمان دیگر اروپا که حافظ نظام اشرافی بودند 

به این »احتاد مقدس« پیوستند. 

اساس تشکیل پیمان های نظامی دوجانبه یا چندجانبه منافع مشترک میان دو یا چند 

دولت بوده است. هدف از تأسیس این پیمان ها، گستره عمل و احنالل آنها متأثر از شرایط 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موقعیت ژئوپلتیک اعضا هر پیمان است. 

پیمان های نظامی که آمریکا عضو آن است و عمدتًا به بهانه جلوگیری از »گسترش نفوذ 

کمونیسم« و مقابله با جنبش های رهایی بخش تشکیل شدند، یکی ازعوامل مهم گسترش 

مسابقه تسلیحاتی در جهان به شمار می روند. جالب اینکه پس از فروپاشی احتاد شوروی 

مسابقه  به  و  مانده  باقی  برجا  پا  همچنان  پیمان ها  این  سوسیالیستی،  کشورهای  دیگر  و 

تسلیحاتی دامن می زنند. 
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 )NATO( سازمان پیمان آتالنتیک شمالی

رابرت کمپنر )Robert Kempner( حقوقدان آمریکایی آملانی االصل در دادگاه نورنبرگ 

شدت  به  گوبلز  »تبلیغات  گفت:  هیتلری  جتاوز  پایه های  حتلیل  هنگام   )1945-1946(

اقدامات  و  نظامی  تدارک  طریق  این  از  و  می کرد  بهره برداری  کمونیسم  تهدید  افسانه  از 

جتاوزکارانه خودرا توجیه وپنهان می منود.این تهدید دستاویز دروغینی بود که از جمله به 

ازاین اظهارات درست نگذشته بود که سازمان  چندسالی  جنگ جهانی دوم منتهی شد.« 

پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( در 4 آوریل 1949 بنیان نهاده شد. این پیمان و پیمان های 

شکل  کمونیسم  تهدید  بهانه  به  همگی  گرفت،  نام  سنتو  بعدها  که  بغداد،  و  آنزوس،سیتو 

گرفتند. در واقع سخنرانی وینستون چرچیل در 5 مارس 1946 که در حضور رییس جمهور 

بین  احتادی  شرق«  »کمونیسم  با  مبارزه  برای  که  کرد  پیشنهاد  و  گردید  ایراد  آمریکا  وقت 

سوی هاری  از  جهانی«  ژاندارم  »دکترین  اعالم  همچنین  و  شود  تشکیل  آمریکا  و  انگلیس 

ترومن در 12 مارس 1947، که طبق آن آمریکا باید در سراسر جهان از سرمایه داری حمایت 

کند، اساس تشکیل پیمان ناتو و دیگر پیمان های نظامی بودند. 

در پی پیروزی انتخاباتی جبهه ملی چکسلواکی متشکل ازحزب کمونیست، حزب سوسیال 

پیمان بروکسل  دموکرات و دیگر احزاب ملی در سال 1948،و به بهانه مقابله با این پیروزی 

)Treaty of Brussels( بین بریتانیا، فرانسه، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به امضا رسید که در 

واقع پیش درآمد امضا پیمان ناتو در سال بعد بود. تصویب قطعنامه واندنبرگ-کنالی در 11ژوئن 

1948 در سنای آمریکا که به این کشوراجازه می داد »در صورت حمله احتاد شوروی به متحدانش 

در اروپا« نیروی نظامی به اروپا اعزام کند، زمینه گسترش این پیمان در آن سوی اقیانوس اطلس 

را فراهم کرد و در نتیجه پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( با عضویت آمریکا به وجود آمد.

زمان  همان  در  که  است  جالب 

»غلبه  را  ناتو  جورنال  وال استریت 

قانون جنگل بر همکاری بین املللی در 

مقیاس جهانی« توصیف کرد.

پیمان واشینگنت که بعدها به پیمان 
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آتالنتیک شمالی شناخته شد ابتدا میان آمریکا و اعضای پیمان بروکسل و دیگر کشورهای 

بلوک سرمایه داری که به این پیمان دعوت شده بودند )کانادا، دامنارک، ایسلند، ایتالیا، نروژ 

و پرتغال( به امضا رسید. بعد ها یونان، ترکیه، آملان )غربی( و اسپانیا به این پیمان پیوستند.

زمان زیادی از جنگ جهانی دوم با حدود 60 میلیون کشته نگذشته بود که آملان )غربی( 

دوباره دارای نیروی نظامی و ارتش منظم گردید و در سال 1955 به ناتو پیوست. پنج روز پس از 

پیوسنت آملان )واحد به سرکردگی آملان غربی( به ناتو و در واکنش متقابل بود که پیمان ورشو 

توسط احتاد شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی تاسیس گردید. 

فرانسه که از اعضا اولیه پیمان ناتو بود در سال 1966 ازفرماندهی پکپارچه نظامی پیمان 

خارج شد، اما در سال 2009 مجددًا به عضویت کامل آن درآمد. 

ساختار  از  فرانسه  که  سال 1967  در  ناتو  عملیات  کل  فرماندهی  و  فرماندهی  ستادکل 

نظامی ناتو خارج شد از پاریس به شهر مونس )Mons( در غرب بلژیک منتقل شد. دفاتر ستادی 

و عملیاتی ناتو در متامی کشورهای عضو مستقر هستند.

پس از فروپاشی احتاد شوروی نه تنها این پیمان منحل نشد و فعالیت آن کاهش نیافت، 

روسیه  مرزهای  نزدیک  تا  بی سابقه ای  به طور  شرقی،  اروپای  کشورهای  عضویت  با  بلکه 

گسترش یافته است. جمهوری های چک، مجارستان و لهستان در سال 1999، بلغارستان، 

استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی، اسلواکی و اسلوونی در سال 2004، آلبانی و کروواسی در 

سال 2009 به عضویت ناتو درآمدند. با پیوسنت مونته نگرو به پیمان ناتو در سال 2017، اعضای 

این بزرگ ترین پیمان نظامی جهان به 29 کشور رسید.

از  یکی  امپریالیسم،  جهانی  سیاست های  ِاعمال  و  نظامی  ابزار  به عنوان  ناتو،  پیمان 

نمودار تغییرات اعضا در پیمان ناتو 1949-2019
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اصلی ترین عوامل دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی جهانی بوده و هست. در حالی که بودجه 

اولیه ناتو در سال 1949حدود 18.7 میلیارد دالر بود، طی سال های بعد روند فزاینده خود را 

طی کرد تا آنکه در سال 1991 )سال فروپاشی احتاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی( به 516 

میلیارد دالر و سپس در سال 2018 به بیش از یک تریلیون دالر رسید. 

بی بی سی در 4 آوریل 2008 نوشت: »هم زمان با تشکیل کنفرانس سران 26 کشور عضو ناتو 

در بخارست، پایتخت رومانی، تردید بیشتر رهبران اروپا درباره انگیزه ایاالت متحده از اصرار 

بر گسترش سریع این پیمان تا مرزهای امنیتی روسیه و نقاط حساس سراسر اروپا رو به افزایش 

بوده است و نگرانی افکار عمومی را نیز در حلن رسانه ها می شد به خوبی احساس کرد.« در اروپا 

صحبت از این بوده و هست که آیا ناتو در پی حفظ امنیت است یا ایجاد نا امنی های تازه؟ فرانک 

والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه وقت آملان چند ساعت پیش از آغاز کار کنفرانس رهبران ناتو 

در بخارست گفت روابط اروپا با روسیه برای اروپا جنبه حیاتی دارد: »بعد از تصمیم بسیار دشوار 

ما در به رمسیت شناخنت کوزوو به روشنی معلوم شد که غرب تا لبه پرتگاه پیش رفته است.« 

فرانس یوزف یونگ، وزیر دفاع آملان در آستانه کنفرانس ناتو خاطر نشان کرد که »ناتو نهادی 

است امنیتی و نه اینکه کشورهایی را به عضویت بپذیرد که مشکل امنیتی ایجاد کنند.«

نیروی نظامی ناتو ،در اصل، متشکل از نیروهای نظامی کشورهای عضو هستند که حتت 

فرماندهی مرکزی ناتو در زمان »مورد نیاز« وارد عمل خواهند شد. ناتو بزرگ ترین پیمان نظامی 

جهان است. آمریکا نیروی برتر ناتوست و اروپاییان در واقع موقعیت یک زیردست را دارند. 

نیکسون یکی از رؤسای جمهور پیشین آمریکا معتقد بود »ناتو تنها سازمان بین املللی است 

که خوب کار می کند. علت اولش این که یک سازمان نظامی است و علت دوم آن که رهبری 

ناتو در اختیار آمریکاست.« ینس استولتنبرگ، دبیرکل فعلی ناتو اهل نروژ است و دبیرکل های 

پیشین ناتو همگی اروپایی بوده اند، اما فرمانده عالی ناتو در اروپا همیشه یک ژنرال بلندپایه 

آمریکایی بوده است که تصمیم گیری در موردعملیات نظامی با اوست و دبیر کل های اروپایی 

ناتو در عمل نقش مدیر روابط عمومی ناتو را دارند.

در پژوهشی که توسط دانیل گونتسر )نویسنده، پژوهشگرو استاد دانشگاه بازل سویس( 

وجود  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  اروپا  در  ناتو  سری  ارتش های  شد،  2004اجنام  سال  در 
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ارتش های سری ناتو در اروپا را اولین بار جولیو آندره ئوتی، سیاستمدار ایتالیایی در سال 

1990 افشا کرد. این ارتش ها در واقع حاصل همکاری سیا و ام آی 6 بوده اند. از جمله مواردی 

تروریستی  سازی های  صحنه  در  که  است  این  شده،  داده  نسبت  سری  ارتش های  این  به  که 

در اروپا دست داشته اند. بررسی ها نشان می دهند که این ارتش های سری عملیات ترور را 

صحنه سازی کرده و به گردن کمونیست ها می انداختند. از عمده ترین عملیات نظامی ناتو در 

دو دهه اخیر می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

عملیات بمباران یوگسالوی در سال 1999

مبباران یوگسالوی توسط ناتو،عملیات نظامی این پیمان علیه یوگسالوی در جریان جنگ 

کوزوو بود. این عملیات دومین عملیات رزمی عمدٔه ناتو در تاریخ آن، پس از کارزار مبباران 

یوگسالوی  نیروهای  عقب نشینی  به  منجر   1999 مبباران  بود.  هرزه گوین  و  بوسنی  در   1995

کشتار  بر  عالوه  مبباران  شد.این  کوزوو  در  ملل  سازمان  موقت  مناینده  تعیین  و  کوزوو  از 

غیرنظامیان، پل ها، کارخانه های صنعتی، ساختمان های غیرنظامی، ساختمان های عمومی 

و جتاری، سربازخانه ها و تأسیسات نظامی بسیاری را نیز ختریب کرد.

پس از آغاز جنگ افغانستان و جنگ عراق نیروهای ناتو حوزه فعالیت های خود را به 

داخل مرزهای این دو کشور نیز گسترش دادند. 

عملیات علیه افغانستان در سال 2001

به دنبال حوادث 11 سپتامبر،40 کشور شامل اعضای پیمان ناتو به افغانستان حمله کردند 

که منجر به سرنگونی حکومت طالبان گردید. ناتو فرماندهی آیساف، »نیروهای بین املللی 

کمک به امنیت« ) ISAF �International Security Assistance Force(، را به عهده داشت. 

نیروهای آیساف متشکل از نیروهایی از کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، 

نیوزیلند، آملان، فرانسه، مجارستان، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، لهستان، پرتغال، رومانی، 

وجود ارتش های سری ناتو در اروپا را اولین بار جولیو آندره ئوتی، سیاستمدار ایتالیایی در سال 1990 
افشا کرد. این ارتش ها در واقع حاصل همکاری سیا و ام آی 6 بوده اند. از جمله مواردی که به این 
ارتش های سری نسبت داده شده، صحنه سازی های تروریستی در اروپا است. بررسی ها نشان می دهند 

که این ارتش های سری عملیات ترور را صحنه سازی کرده و به گردن کمونیست ها می انداختند.
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جنوبی،  کره  بلغارستان،  نروژ،  چک،  جمهوری  بلژیک،  دامنارک،  گرجستان،  کرواسی، 

بود.بعد ها  السالوادور  و  سنگاپور  اسلوونی،  آذربایجان،  جمهوری  آلبانی،  اسلواکی، 

کشورهای بوسنی و هرزه گوین، مقدونیه، مونته نگرو، ارمنستان،لیتوانی، لتونی، استونی، 

اوکراین، فنالند، سوئد، اطریش، هلند، لوکزامبورگ، ایسلند، یونان و مغولستان نیز با اعزام 

نیروی نظامی در این ائتالف شرکت کردند. 

عملیات علیه لیبی در سال 2011

مداخله نظامی در لیبی پس از قطعنامه 197۳ شورای امنیت آغاز شد. با اینکه برخی 

از کشورهای عضو ناتو معتقد بودند که شورای امنیت این مأموریت را به طور مشخص بر 

عهده ی ناتو قرار نداده است، منایندگان کشورهای عضو پیمان ناتو در نشست 20 مارس 2011 

در مورد جزییات عملیات نظامی در لیبی به توافق رسیدند و آن را آغاز کردند. با شلیک بیش 

از 110موشک کروز توسط آمریکا و بریتانیا حمله آغاز شد.نیروی دریایی انگلیس محاصره 

دریایی را شروع کرد و حمله هوایی علیه تانک های ارتش لیبی توسط نیروی هوایی فرانسه 

آغاز گردید. این مداخله نظامی منجر به مرگ معمر قذافی رهبر لیبی در اکتبر 2011 شد. با 

گذشت بیش حدود 9 سال از مداخله نظامی در لیبی، این کشور روی آرامش به خود ندیده و 

همچنان دچار هرج و مرج و درگیری بین نیروهایی است که در پی کسب قدرت هستند. 

بر خالف ماده 6 پیمان که محدوده فعالیت ناتو را سرزمین های کشورهای عضو می داند، 

اهداف عملیات ناتو در سرزمین هایی بیرون از محدوده تعریف شده در این قرار داد بودند. 

عالوه بر عملیات ناتو در یوگسالوی،لیبی و افغانستان که شرح داده شد، ناتو در دهه 1960و 

1970 میالدی نیز در جریان مبارزات استقالل طلبانه مردم کشور کنگو از نیروهای استعمارگر 

بلژیک حمایت کرد و یا در مقابل جنبش های استقالل طلبانه موزامبیک، گینه بیسائو و آنگوال 

از پرتغال حمایت کرد و کمک تسلیحاتی در اختیار آن گذاشت. جتاوز نظامی انگلیس و فرانسه 

دو عضو این پیمان به مصر در سال 1956 به حمایت از اسراییل یکی از بارزترین عملیات 

ناتو در خارج از محدوده تعریف شده آن پیمان بود. ناتو سراجنام الزم دید در اجالس شورای 

ناتو درسال 1961 به مداخله در سرزمین های دیگر جنبه قانونی بدهد و ناتو را به احتادیه ای با 

نقشی گسترده تر تبدیل کند. اخیرا مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در جریان مراسم 

ن
ی آمریکا در جها

ن ها و پایگاه نظام
پیما



۱۳
۹۹

ن 
آبا

 ،۲
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا

د، 
می

و ا
ش 

دان
121

هفتادمین سال تشکیل ناتو، از ناتو به عنوان یکی از موفق ترین پیمان  و معاهده ها در تاریخ 

بشر نام برد و مهم ترین چالش پیش روی ناتو در دهه آینده را چین دانست.

یاپ دی هوپ شفر، دبیرکل ناتو از ژانویه 2004 تا اوت 2009، گفته است که ناتو باید به 

چالش های سده 21 بپردازد مثاًل امنیت انرژی. ناتو باید مسؤول امنیت انتقال نفت و گاز به 

غرب باشد و از لوله های نفت و گاز مواظبت کند. یعنی اینکه ناتو در دراز مدت تبدیل به یک 

پیمان نظامی شود که به خاطرمنابع انرژی و زیرزمینی می جنگد. 

در حال حاضر برخی منابع تعداد پایگاه های آمریکا در 70 کشور جهان را تا 800 پایگاه 

می دانند، که در خدمت منافع مجتمع های نظامی و تسلیحاتی هستند. یک منبع دیگرتعداد 

پایگاه های آمریکا در کشورهای مختلف را بیش از 850 پایگاه شمرده است که پایگاه های 

بنا  هستند.  مستقر  کشور  در 140  کوچک  ایستگاهای  یا  پایگاه ها  و  کشور  در ۳9  آن  بزرگ 

به گزارش وزارت دفاع آمریکا، آملان با 191 پایگاه، ژاپن با 121 پایگاه و کره جنوبی با 8۳ 

پایگاه در ردیف های اول قرار دارند. 

در  آمریکا  پایگاه های  تعداد  آمریکا،  دفاع  وزارت  سوی  از  شده  ارائه  اطالعات  طبق 

کشورهای دیگر بیش از500 پایگاه است. )جدول زیر(

جدول پایگاه های نظامی آمریکا در خاک ایاالت متحده و دیگر نقاط جهان

آمریکا در  48 کشور زیر دارای پایگاه و یا پرسنل نظامی است، اگرچه میزان حضور نظامی 

از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. اردن، اسرائیل، افغانستان، امارات متحده، بحرین، 

جنوبی، کویت،  کره  ژاپن، سنگاپور، عراق، عربستان، عمان، فیلیپین، قطر،  ترکیه،  تایلند، 

مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در جریان مراسم هفتادمین سال تشکیل ناتو، از ناتو به 

عنوان یکی از موفق ترین پیمان  و معاهده ها در تاریخ بشر نام برد و مهم ترین چالش پیش روی ناتو 

در دهه آینده را چین دانست.
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جیبوتی، سومالی، کامرون، مصر، نیجر، استرالیا، نیوزیلند، گروئنلند، آملان، اسپانیا، ایتالیا، 

ایسلند، بلژیک، بلغارستان، بوسنی و هرزه گوین، پرتقال، رومانی، سوئد، کوزوو، لهستان، 

مقدونیه، مجارستان، نروژ، هلند، یونان، باهاما، برزیل، پورتوریکو، کانادا، کوبا و هندوراس.

ایران  در  پایگاه  دو  دارای  سال 1۳57،  انقالب  از  پیش  )سیا(  مرکزی  اطالعات  سازمان 

بود. یکی در بهشهر و دیگری در کپکاِن خراسان. این دو پایگاه فعالیت های موشکی و فضایی 

نیز  مغان  پارس آباد  در  دیگر  پایگاه  یک  از  منابع  برخی  در  می کردند.  رصد  را  احتادشوروی 

یاد شده اما اطالعات موثقی درمورد این پایگاه در دست نیست. روزنامه کیهان در1۳ اسفند 

1۳57درخبری نوشت »یک پایگاه مخفی جاسوسی آمریکا و اسرائیل در منطقه پارس آباد مغان 

در ۳ کیلومتری مرز ایران و شوروی کشف شد... کارشناسان آمریکا و اسرائیل پیش از ترک این 

پایگاه جاسوسی اسباب و لوازم پیچیده آن را ختریب کردند... شبکه جاسوسی مزبور حتت پوشش 

یک شرکت ساختمانی کار می کرد... دستگاه های این شبکه که دارای رادارهای قوی بود شب ها 

به کار می افتاد و اطالعاتی را درباره فعالیت های درون خاک شوروی ضبط می کرد...«

در بخش دوم این مقاله به پیمان های نظامی دوجانبه یا چندجانبه خواهیم پرداخت. منابع مورد 

استفاده نیز در شماره آتی خواهد آمد.

پایگاه های نظامی آمریکا اطراف ایران

ن
ی آمریکا در جها

ن ها و پایگاه نظام
پیما

فهرست
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س
ت بالرو

حتوال

در بالروس چه می گذرد؟

»ارزش های ما«،  برنامه مخالفین دولت  بالروس

انتخاب های بالروس در میانه یک انقالب رنگی

حتوالت بالروس
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س چه می گذرد؟
در بالرو

ناتو  عضو  کشور  سه  با  غرب  سوی  از  جمعیت  نفر  میلیون  ده  حدود  با  کشوری  بالروس 

یعنی لهستان، لیتوانی و لتونی؛ از جنوب با اوکراین و از شمال و شرق با روسیه هم مرز است. 

بالروس بزرگ ترین کشوری است در اروپا که هیچ گونه دسترسی به آبهای آزاد ندارد. زبان 

70درصد جمعیت روسی است و 2۳درصد مردم به زبان بالروسی سخن می گویند. 

پس از جدایی این کشور از احتاد شوروی در 27 جوالی سال 1994، لوکاشنکو افسر ارتش 

سرخ و عضو حزب کمونیست، در انتخابات به عنوان رهبر کشور برگزیده شد. دیری نگذشت 

که به دنبال یک همه پرسی پیشنهادی از سوی خود لوکاشنکو، روز »استقالل« کشور، از 27 

جوالی )روز جدایی از احتاد شوروی( به سوم جوالی تغییر یافت. در سوم جوالی 1944 بود، که 

ارتش سرخ شهر مینسک، پایتخت بالروس را از اشغال نازی ها آزاد ساخت. در جنگ جهانی 

دوم، بالروس یک سوم جمعیت خود را ازدست داد.

حتمیلی  درمانی  شوک  شوروی،  احتاد  عضو  سابق  کشورهای  دیگر  برخالف  بالروس 

از سوی نئولیبرالیسم غرب را نپذیرفت و تا حد زیادی سیاست های دولتی سوسیالیستی 

در بالروس چه می گذرد؟

فرشید واحدیان
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مزارع  سنگین،  صنایع  دولتی  کنترل  جمله:  از 

اشتراکی، پوشش تأمین اجتماعی و مساوات نسبی 

را ادامه داد. از این نظر مردم بالروس از استاندارد 

نسبتًا باالیی از خدمات اجتماعی، آموزش و سطح 

برخوردار  همسایه  کشورهای  به  نسبت  زندگی 

هستند. هر چند این به مفهوم تبرئه کامل حکومت 

لوکاشنکو از هر خطایی نیست، اما در عین حال این 

استقالل نسبی و رفاه مردم در کشور، برای بیش از سی سال خاری در چشم ایاالت متحده و 

اروپا بوده است.

از نظر نگهداری منابع طبیعی )ازجمله حفظ جنگل ها که 40درصد مساحت  این کشور 

کشور را تشکیل می دهد( و حفظ نژادهایی از حیوانات در شرف انقراض، سرآمد کشورهای 

اروپایی است. 

حتی بانک جهانی، پرچم دار نئولیبرالیسم در جهان، با بی میلی اعالم کرد که میزان نسبی 

جمعیت زیر خط فقر در این کشور از 41/9% در سال 2000، به 5/6% در سال 2018 کاهش یافته 

است. بالروس سریع تر از هر کشور دیگری در اروپا و آسیای مرکزی توانست سطح فقر را کاهش 

دهد )در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا، جمعیِت زیر خط فقر افزایش یافته است(.

این کشور علی رغم جدایی از احتاد شوروی سابق، ارتباطات سیاسی، نظامی و اقتصادی 

خود با روسیه را به خصوص بعد از به قدرت رسیدن پوتین حتکیم کرد. در سال 2000، طی 

توافقی با روسیه، قرار شد که احتادیه ای فراملی میان دو کشور تشکیل گردد. دو اقدام اولیه 

و سازماندهی دفاع مشترک  ارزی دو کشور  ادغام  ابتدا،  در  این احتادیه  برای حتقق مادی 

بود. هدف تشکیل این احتادیه، ایجاد مقدماتی برای وحدت دو کشور در آینده بود، اما طرف 

بالروس به احناء مختلف این روند را به تعویق می انداخت.

از موارد مهم کمک اقتصادی روسیه به بالروس، صدور نفت و گاز با قیمت های ترجیحی 

به این کشور بود. بالروس بعد از تصفیه این نفت و گاز در پاالیشگاه های خود، آنها را به قیمت 

بازارهای جهانی به کشورهای دیگر صادر می کرد. 

س چه می گذرد؟
در بالرو

پرچمدار  جهانی،  بانک  حتی 

بی میلی  با  جهان،  در  نئولیبرالیسم 

اعالم کرد که میزان نسبی جمعیت زیر 

خط فقر در این کشور از 41/9درصد 

در سال 2000 به 5/6درصد در سال 

2018 کاهش یافته است.
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طی قراردادهای همکاری نظامی، موشک های دفاعی روسیه در رویارویی با موشک های 

بالیستیک ناتو در نزدیکی مرزهای غربی بالروس مستقر شده اند. هم اکنون، ارتش آمریکا با 

همکاری شرکت ریتیان، مشغول استقرار موشک های میان بردی در استان خارکف واقع در 

اوکراین است که می تواند تا شعاع 500کیلومتری را با دقت هدف گیری مناید. فاصله خارکف تا 

مسکو 650 کیلومتر و تا ُویتسک در بالروس 480 کیلومتر است.

از  او  حمایت  است.  داشته  مترقی  مواضعی  هم  خارجی  سیاست  زمینه  در  بالروس 

فلسطینیان، دولت سوريه و ونزوئال، منونه هایی از این گرایشات مترقی است. 

ستاد فکری استراتفور)Stratfor(، که به »سازماِن سیا در سایه« مشهور است، اذعان دارد 

که دولت آمریکا در صدد جایگزینی دولت لوکاشنکو، با رژیمی نئولیبرال و دست نشانده است. 

ستاد فکری استراتفور اذغان می کند: »با داشنت نقطه اتکایی کامل به دولتی طرفدار غرب 

در مینسک، شکست مسکو در مبارزه بر علیه پیشروی ناتو به سوی شرق، تضمین خواهد 

شد«. استراتژی ناتو، محاصره کامل مرزهای غربی روسیه است. اگر اوکراین به ناتو بپیوندد، 

با توجه به عضویت کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی در ناتو، بالروس تنها کشوری در 

مرزهای غربی روسیه است که عضو ناتو نيست.

اعمال حتریم ها علیه بالروس از سوی ایاالت متحده و احتادیه اروپا، که از اواسط سال های 

2000-2010 آغاز شد، فشاری جدی بر رشد اقتصاد کشور وارد آورد. با وجود بنیه صنعتی قوی 

و شاخص نابرابری بسیار پایین بالروس، در سال های اخیر شاهد روند شدیدی از کاهش رشد 

اقتصادی، و کنار گذاشنت گرایش قبلی دولت لوکاشنکو در جهت افزایش دستمزدها و حمایت از 

رفاه مردم هستیم.

سقوط قیمت نفت خام در بازار جهانی و تصمیم 

مسکو مبنی بر افزایش قیمت بنزین و نفت که باعث 

ایجاد اصطکاک بین دولت های دو کشور شد، نیز اثر 

تعیین کننده ای بر اقتصاد بالروس داشت.

به تدریج تدابیر اقتصادی محدودکننده ای برای 

ارزی و بدهی بخش دولتی اختاذ  رفع کمبود ذخایر 

س چه می گذرد؟
در بالرو

دولت آمریکا در صدد جایگزینی دولت 
لوکاشنکو، با رژیمی نئولیبرال و دست 
شدن  کم  به  توجه  با  است.  نشانده 
روزهای  در  تظاهرات  حدت  و  شدت 
اخیر، ممکن است که نیروهای توطئه گر 
با کمک عوامل خارجی، تاکتیک دامن 

زدن به خشونت را در پیش بگیرند.
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شد. هم زمان، دولت مقرراتی را برای کاهش حقوق کارگران و همچنین جذب سرمایه ی خارجی 

وضع کرد.

بعد از حمله نیرو های ناتو به لیبی  و وقایع »میدان استقالل« اوکراین که منجر به کودتای 

غرب در آن کشور شد، گرایش لوکاشنکو به سوی غرب بیشتر شد.

پیش تر در سال 2017، قانونی برای جریمه کسانی که بیکار هستند وضع شد که موجی از 

اعتراض اجتماعی را در کشور برانگیخته بود. 

و احتمال اخراج  ناامنی شغلی  با تغییراتی که در »قانون کار« داده شد،  در سال 2019، 

بیشتر شد. در سال 2020 طرح خصوصی سازی جدیدی عالوه بر شرکت هایی که قباًل آن را به اجرا 

گذاشته بودند، برای چندین شرکت بزرگ هنوز دولتی اعالم شد. افزون بر این، برنامه »اصالح 

سربازی،  خدمت  حذف  مستمری،  دریافت  برای  سن  افزایش  با  که  بازنشستگی«،  حقوق 

مرخصی زایمان و حتصیالت دانشگاهی از سنوات خدمت می شد، نیز در راه بود.

رابطه با مقامات آمریکایی

پس از انتخابات سال 2006 بالروس، کنگره آمریکا به بهانه »نقض بنیادها و روندهای 

دموکراتیک«، به اتفاق آرا قانون »حمایت از دموکراسی در بالروس« را به تصویب رساند. 

بعد از تصویب این قانون، سیل کمک های ایاالت متحده از طریق سازمان سیا و بنیادهای 

پوششی دیگر برای سازمان های به اصطالح »مردم نهاد« در بالروس شروع شد. در سال های 

اخیر این سازمان ها در اجرای ۳7 پروژه مختلف، از دولت آمریکا به طور آشکار و نهان کمک 

دریافت کرده اند.

در فوریه سال گذشته مالقاتی میان پمپئو و 

این مالقات، پمپئو  لوکاشنکو اجنام گرفت. در 

گونه  بدین  غرب  به  لوکاشنکو  جدید  گرایش  از 

استقبال کرد: »... ایاالت متحده اکنون بزرگ ترین 

تولیدکننده انرژی در جهان بوده و تولیدکنندگان 

نیاز  100درصد  که  آماده اند  کشور  این  در  انرژی 

س چه می گذرد؟
در بالرو
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بالروس به سوخت فسیلی را تامین منایند. برای اجنام این امر تنها یک متاس تلفنی شما کافی 

است... ایاالت متحده می خواهد کشور بالروس از استقاللی کامل برخوردار شود...«. روابط 

دیپلماتیک بالروس و ایاالت متحده، که برای مدتی قطع شده بود، از ماه آوریل دوباره از سر 

گرفته شد. بعد از این مالقات به ناگاه حلن مطبوعات غربی نسبت به لوکاشنکو عوض شد و 

نیویورک تایمز طی مقاله مفصلی از پیشرفت های دولت لوکاشنکو ستایش کرد.

 بالروس قراردادی برای خرید نفت شیل از آمریکا امضا کرد که اولین محموله آن درست 

چند روز قبل از انتخابات به بالروس حتویل شد. ایاالت متحده اقدام به گشودن سفارختانه 

وظیفه  است.  مینسک  شهر  در  محله  یک  بزرگی  به  سفارت خانه  این  ساختمان  کرد.  خود 

سفارتی با این عظمت طبیعتا منی تواند تنها به صدور ویزا محدود باشد. به عالوه آمریکا یکی 

از تواناترین و زبردست ترین مقامات امنیتی خود در وزارت امور خارجه به نام جفری جیاک 

)Jeffery Giauque( را به عنوان کاردار سفارت به مینسک اعزام کرد. او در دوران بحرانی بعد 

از وقوع انقالب رنگین در یوگسالوی که منجر به سرنگونی میلوسویچ و چند پاره شدن کشور 

گردید، از طرف وزارت امور خارجه مأمور به خدمت در کرواسی و صربستان بوده است.

توطئه برای تیره  ساخنت رابطه بالروس با روسیه

انتخابات، مقامات بالروس  از 9 آگوست، روز  تاریخ 29 جوالی، تنها چند روز قبل  در 

اعالم کردند که »صدها« نفر مأمور روسی برای خرابکاری به بالروس اعزام شده اند. لوکاشنکو 

اوکراین  امنیت  اداره  از طریق  را  بزرگ  این توطئه  به  تائید کرد که اطالعات مربوط  شخصًا 

)SBU( دریافت کرده است. گفته می شد که هدف از اعزام این افراد به بالروس، که از آنها به 

عنوان تروریست و خرابکار یاد می شد، ترور شخص لوکاشنکو، ایجاد اغتشاش و زمینه چینی 

برای وقایعی مانند وقایع میدان استقالل در اوکراین بوده است.

از نظامیان بازنشسته و اعضای یک ارتش خصوصی  این گروه شامل ۳۳ نفر، اغلب 

ُدنباس  جبهه های  در   )2014-2018( داخلی  جنگ  دوران  در  قباًل  که  بودند  »واگنر«  نام  به 

)ایالت شرقی اوکراین( علیه دولت کیف جنگیده بودند و دولت اوکراین بارها استرداد آنها 

را خواستار شده بود. 

س چه می گذرد؟
در بالرو



۱۳
۹۹

ن 
آبا

 ،۲
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا

د، 
می

و ا
ش 

دان
129

این افراد از طریق متاس های مشکوک با استفاده از تلفن های همراهی که ظاهرًا از سوریه 

و یا با یک شماره تلفن قالبی از کنسولگری روسیه در ونزوئال برقرار می شد، برای ماموریت 

حفاظت از تاسیسات نفتی در سوریه و ونزوئال استخدام شده و پولی به عنوان حقوق از منبعی 

ناشناس به عنوان پیش پرداخت به حساب آنها ریخته شده بود. اولین دسته از این گروه قرار بود 

که از روسیه به مینسک و از آجنا به استانبول پرواز کرده و سپس از طریق هاوانا به کاراکاس 

از خط هوایی  اوکراین  آنها توسط یک کمپانی مستقر در  پایتخت ونزوئال بروند. بلیط های 

ترکیه خریداری شده بود. پس از رسیدن به مینسک، پرواز به استانبول لغو می شود و رابط گروه 

از اعضا می خواهد تا کارت پروازهای صادر شده را دور بریزند و فعاًل در هتلی که برای اقامت 

موقت آنها در نظر گرفته شده مبانند. این هتل نزدیک اقامت گاه لوکاشنکو بود. در حالی که 

ظاهرًا تالش می شود تا بلیط های جدیدی برای پرواز به استانبول برای آنها تهیه شود، عکس 

این افراد از طرف سازمان امنیت اوکراین در اختیار دولت بالروس قرار داده می شود! به این 

ترتیب توطئه ای توسط اداره امنیت اوکراین )که البته بی اجازه عمو سام آب هم منی خورند( 

به اجرا گذاشته می شود. این توطئه دو هدف داشت. اول: با حتویل این افراد توسط بالروس 

به اوکراین، اوکراین انتقام شرکت آنها در جنگ های دنباس را بگیرد؛ و دوم که از اولی مهم تر 

است، رابطه روسیه و بالروس ختريب شود. خوشبختانه این توطئه توسط نیرو های امنیتی 

روسیه کشف و با متام جرئیات به دولت بالروس گزارش شد.

انتخابات نهم آگوست 

بالروس به شیوه معمول در گذشته، قبل از انتخابات، از سازمان امنیت و همکاری اروپا، 

کشورهای مشترک املنافع و سازمان همکاری شانگهای دعوت منوده بود تا هیأت هایی برای 

نظارت بر انتخابات اعزام منایند. اما سازمان امنیت و همکاری اروپا به بهانه دیر رسیدن 

دعوت نامه، از اعزام مناینده سرباز زد. این عدم پذیرش دعوت، زمينه اي براي سیاستمداران 

و رسانه های غربی شد که حتی قبل از اعالم نتایج نهایی، انتخابات را مخدوش اعالم منایند.

نتایج رمسی انتخابات حدود 80درصد به نفع لوکاشنکو اعالم شد. هرچند که شاید این 

رقم میزان درستی نباشد اما از دید بسیاری از ناظران هنوز او صاحب اکثریت آرا است. ناظران 

س چه می گذرد؟
در بالرو
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کشور های دیگر که در جریان انتخابات حضور داشتند، هیچ گونه گزارشی در مورد عدم رعایت 

موازین قانونی ندادند. یکی از سازمان های غیر دولتی طرفدار مخالفین که با هزینه دولت 

آمریکا در بالروس فعال است، با آماری که از مصاحبه افراد درمراکز اخذ رای گرفته بود، میزان 

آرای لوکاشنکو را 61/7 درصد اعالم کرد. بعد از اعالم آرای خامن سوتالنا تیخانوفسکایا، 

رقیب اصلی لوکاشنکو به میزان 10%، این خامن به لیتوانی گریخت و در آجنا طی پیامی ویدئویی 

اعالم کرد برنده اصلی انتخابات و آماده رهبری کشور است. 

تیخانوفسکایا هیچگونه جتربه سیاسی قبلی نداشته و به گفته خودش فردی »غیرسیاسی« 

است. تنها دلیل اولیه شرکت او در انتخابات دستگیری همسرش بالگ نویس معروفی است 

در  اکنون  او  اما  مناید.  شرکت  انتخاباتی  مبارزات  در  کاندیدا  عنوان  به  بود  قرار  ابتدا  که 

نقش عروسکی زیبا در ویترین دکان امپریالیسم که به زبان انگلیسی هم حرف می زند، متام 

مشخصات الزم برای یک رئیس جمهور دست نشانده را در خود جمع دارد.

جناح نئولیبرال مخالف دولت، از رایزنی های حتلیل گری معروف به نام ویتالی شکلیاروف 

بهره می گیرد. او که استاد دانشگاه هاروارد است در مبارزات انتخاباتی به نفع اوباما شرکت 

داشت و کارنامه پر و پیمانی از رایزنی ها برای رهبران و نامزدهای انتخاباتی مخالف دولت در 

روسیه، گرجستان و اوکراین دارد. 

ائتالف مخالفین دولت بالروس، در طی اعالمیه ای اهداف خود را بیان کرده اند )شرح 

تقریبا  این منت  را در همین شماره مجله می توان مطالعه کرد(.  این اعالمیه  تفصیلی مفاد 

از  بالروس  کامل  جهت  تغییر  بر  برنامه  است.  کودتا  از  بعد  اوکراین  دولت  برنامه  رونوشت 

شدن  خارج  دارد.  تاکید  کشور  در  نئولیبرالی  خالص  نظام  برقراری  و  غرب  به  شرق  سوی 

بالروس از هرگونه پیمان و توافقی با روسیه، پیوسنت به احتادیه اروپا و ناتو، خصوصی کردن 

بنگاه های دولتی و برقراری نظام اقتصاد خالص بازار، از جمله رئوس اصالحات پیشنهادی 

این گروه است. 

او گفت که در  انتخابات قابل توجه است.  از  اروپا بالفاصله بعد   واکنش رهبر احتادیه 

بالروس شرایطی مشابه ونزوئال به وجود آمده است. وزرای خارجه مثلث »لوبین« )لهستان، 

لیتوانی و اوکراین( خواستار آزادی همه بازداشت شدگان و عدم توسل به زور شدند. کلیسای 
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کاتولیک بالروس که ارتباط تنگاتنگی با عناصر ارجتاعی لهستان دارد، نیز از معرکه برکنار 

منانده و اسقف اعظم آن با ادعای میاجنی گری خواستار حل سریع بحران در جامعه و تشکیل 

میز گردی از همه طرف های درگیر شده است. عکس العمل این مقام کلیسای کاتولیک یاد آور 

نقش بزرگ کلیسای کاتولیک لهستان در همکاری با پاپ جان پل دوم در تضعیف حکومت 

سوسیالیست لهستان است.

برای  بودجه  دالر  20میلیون  آمریکا  دولت   ،2020 سال  اوایل  تا   2019 سال  بین  تنها 

سازمان های غیردولتی بالروس، به منظور تهیه مقدمات برای تظاهرات ضد دولتی، ختصیص 

داد. این بودجه عمدتًا صرف ایجاد شبکه ای از وبالگ نویسان و وبگاه های خبری در شبکه های 

اجتماعی شد تا بخشی از جمعیت جوان کم اطالع ولی جاه طلب در بالروس را آماده تظاهرات 

لهستان،  کشور های  در  آمریکایی  متخصصین  توسط  عوامل  این  فعال ترین  کنند.  خیابانی 

لیتوانی و اوکراین برای »تظاهرات مساملت آمیز« آموزش دیده اند. همسر خامن تیخانوفسکایا، 

یکی از معروف ترین این افراد بود.

علی رغم نقش کلیدی آمریکا در ایجاد ناآرامی های کنونی در بالروس، واشنگنت کوشش 

دارد که در سایه مانده و این اقدامات خود را از اذهان عمومی پنهان نگاه دارد. بعد از شروع 

تظاهرات خیابانی، این دولت کمک های خود به نیرو های ضد حکومتی در بالروس را به ده ها 

میلیون دالر افزایش داده است.

احتادیه اروپا نیز بعد از اعالم نتایج انتخابات، مبلغ 5۳ میلیون یورو با عنوان »حمایت از 

مردم بالروس در این دوران سخت...« اختصاص داده است.

از آن سوی اقیانوس، تیموتی اسنایدر، عضو شورای آمریکایی روابط بین املللی، برنده 

جایزه »هانا آرنت« و متخصص در امور کشورهای اروپای شرقي و روسیه هم به ناگاه بر پرده 

ظاهر شده و گفت لوکاشنکو مسیر یاروزلسکی )آخرین رهبر دولت سوسیالیستی لهستان( را 

در پیش گرفته و باید خود را برای سپردن دولت به دست »خل والسا«ی )رهبر جنبش همبستگی 

در لهستان که در فروپاشی دولت سوسیالیست لهستان نقش بسزایی را بازی کرد( بالروسی 

آماده سازد. 

و  متحده  ایاالت  عالی رتبه  مقامات  میان  بسیاری  مالقات های  حاضر  حال  در 

س چه می گذرد؟
در بالرو
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تیخانوفسکایا )همتای خوان گوایدوی ونزوئال( 

جلسه  در  او  است.  جریان  در  لیتوانی  خاک  در 

اروپا  پارملان  و  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

اعمال  خواستار  جلسه  دو  هر  در  و  شده  حاضر 

حتریم بر علیه مردم خود شد.

دیگر  و  مینسک  در  مخالفان  تظاهرات 

رنگ های  با  پرچمی  بالروس،  ملی  پرچم  جای  به  مخالفان  دارد.  ادامه  بالروس  شهرهای 

سفید- قرمز- سفید حمل می کنند. این پرچم کسانی است که در سال های 194۳ تا 1945، با 

فاشیست های ارتش هیتلری همکاری می کردند. در این تظاهرات بیشتر شاهد حضور کارکنان 

همتایان  با  جوانان  بخش  این  درآمد  و  زندگی  سطح  عمده  تفاوت  هستیم.  سفید  یقه  جوان 

برخالف  اما  آنهاست.  نارضایتی  ریشه های  عمده ترین  از  یکی  آمریکایی شان،  و  اروپایی 

آنچه که رسانه های غربی آگاهانه پنهان می کنند، تظاهرات عظیم و متعدد دیگری وجود دارد 

از  از پشتیبانی بخش عظیمی  برگزار می شود. در حقیقت دولت  از لوکاشنکو  که در حمایت 

مردم برخوردار است. بخش اعظم افراد مسن تر و طبقه کارگر یقه آبی شاغل در مجتمع های 

صنعتی و صنایع سنگین بالروس عمدتا طرفدار دولت هستند. 80 درصد جمعیت بالروس در 

شهرها زندگی می کنند و احتادیه های دولتی 4میلیون نفر را در زیر پوشش خود دارند. احتادیه 

خصوصی کارکنان یقه سفید بر طبق آخرین داده ها ده هزار عضو دارد. 

نشریه شورای آتالنتیک در مورد تظاهرکنندگان چنین می نویسد:

هستند.  صلح طلب  و  مؤدب  احساساتی،  بسیار  اغلب  »...تظاهرکنندگان 

اطالعاتی  فناوری  رشد  حال  در  صنایع  در  که  هستند  جوانانی  آنان  از  بسیاری 

شاغل اند. آنها اغلب با شکل و شمایل هیپی ها در تظاهرات و گردهمآیی ها شرکت 

افتاد،  اتفاق  کِیف  در   2014-201۳ سال های  در  که  وقایعی  برخالف  می کنند. 

تظاهرات فاقد جنبه ستیزه جویانه است. در حقیقت رنگ صورتی این انقالب به 

حدی است که گاهی خواب آلود به نظر می آید. درهرصورت عدم حضور نیروهای 

جواِن خشن و ثابت قدم که بتوانند لیبرال ها را به تشویش بیاندازند و یا در صورت 

س چه می گذرد؟
در بالرو

پرچم هواداران انقالب مخملی در بالروس
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س چه می گذرد؟
در بالرو

توسل به قهِر حکومت استبدادی، مقاومتی را سازمان دهند، به وضوح به چشم 

می خورد...«.

مقاومت حکومت لوکاشنکو هر روزه در حال افزایش است. به عالوه با موضع محکمی که 

روسیه در حمایت از لوکاشنکو گرفته است )از جمله اعطای وام 1/5 میلیارد دالری(، و بدون 

نقش مشابهی که میلیشای نازی با کمک ایاالت متحده، لهستان و لیتوانی در شورش های 

»میدان استقالل« اوکراین به عهده داشت، تظاهراتی با جلوه های بصری زیبا و اعتصاب های 

پراکنده راه به جایی خنواهد برد. با توجه به کم شدن شدت و حدت تظاهرات در روز های اخیر، 

ممکن است که نیرو های توطئه گر با کمک عوامل خارجی، تاکتیک دامن زدن به خشونت را 

در پیش بگیرند. این اعمال دولت را وادار می کند که دست به سرکوب بیشتر بزند. این همان 

تاکتیک »کنش در جواب به واکنش« است که با موفقیت در مسکوی سال 199۳، و در ریگا، 

ویلنوس، کیف و آِلپو به اجرا درآمد: فرستادن تک تیراندازان ماهر که افراد هردو طرف را هدف 

گرفته، و در نتیجه جرقه شروع جنگ داخلی.

اما اگر کارگران در واحدهای بزرگ صنعتی دست به اعتصابات خودجوش بزنند، داستان 

دیگری برای لوکاشنکو رقم خواهد خورد. تا این تاریخ نیز گروهی از کارگران ناراضی دست 

»جنبش  خیانت  چون  عبرت انگیزی  منونه های  کارگران،  اکثریت  اما  زده اند،  اعتصاب  به 

همبستگی« در لهستان، یلتسین خودفروخته در روسیه و نئونازی های اوکراین را فراموش 

نکرده اند. جدیدترین پیامد انقالب های رنگی در اروپا، یعنی اوکراین که زمانی به انبار غله 

اروپا معروف بود، اکنون به فقیرترین کشور اروپایی بدل شده است.

در این منونه ها و موارد مشابه دیگر، بنگاه های دولتی به مثن بخس به اولیگارش های 

نیروی  اعظم  بخش  رفته،  تاراج  به  کارخانه ها  جتهیزات  شده،  فروخته  غربی  جتار  و  نوپا 

کار اخراج و حقوق کارگران پایمال شده است. اگر وحشت مردم از امکان کودتای آمریکایی 

دیگری  سرنوشت  نبود،  آورد  بار  به  که  نئولیبرالی  تضیقات  متام  با  اوکراین  مشابه  دیگری 

اکثریت کارگران نمونه های عبرت انگیزی چون خیانت »جنبش همبستگی« در لهستان، یلتسین 

خودفروخته در روسیه و نئونازی های اوکراین را فراموش نکرده اند.
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برای بالروس رقم می خورد.

در چند دهه بعد از جنگ جهانی دوم، تهاجمات امپریالیسم آمریکا در جهان در جهت 

ایجاد ثبات برای رشد سرمایه داری امپریالیستی بود. اما در دوه اخیر با افول امپریالیسم، 

تهاجم ایاالت متحده در جهت بی ثبات سازی جهان است.

سخن جرج دبلیو بوش که »شما یا با ما هستید و یا بر علیه ما«، معضل بالروس را علی رغم 

کوشش هایی که لوکاشنکو در سال های اخیر در نزدیکی به غرب اجنام داد، نشان می دهد. 

شود،  همراه  داخل  در  نارضایتی  با  خارجی  عوامل  خرابکاری  سال ها  اگر  کشور  هر  در   

جنبشی برای تغییر رژیم به وجود خواهد آمد. و این دقیقًا روند انقالب های رنگین را نشان 

می دهد که اغلب با جنبشی بر مبنای شکایات و نارضایتی های واقعی مردم شروع شده ولی با 

تالش های مهندسی شده آشکار و نهان نیروهای امپریالیستی، مسیر جنبش منحرف شده و بر 

ضد اهداف اولیه اش تغییر می کند. مثال جنبش »همبستگی« در لهستان در سال های 1980، 

منونه بارز این دگردیسی است، جنبشی که در ابتدا برای حمایت از حقوق کارگران به وجود آمد، 

اما در نهایت به سازمانی برای پایمال کردن حقوق کارگران تبدیل شد.

خارجی  سیاست  اگر  دولتی  اقتصاد  از  مالیمی  سیستم  با  حتی  کوچک  دولت های   

مستقلی را دنبال منایند، هدفی اصلی این انقالب های رنگین قرار دارند. اگر بالروس باالترین 

استانداردهای دموکراسی و بهره وری را هم می داشت، باز هم امسش از فهرست انقالب های 

رنگین غرب حذف منی شد. سالح اصلی این دولت ها در مقابله با این فشار خارجی، اتکا به 

حمایت توده مردم، از طریق اجرای هر چه بیشتر سیاست های حمایتی ازآنهاست. 

در شرایط کنونی وظیفه عاجل نیروهای مترقی در همه کشورهای جهان مخالفت پیگیر با 

هر گونه مداخله امپریالیستی در بالروس است.

س چه می گذرد؟
در بالرو

جدیدترین پیامد انقالب های رنگی در اروپا، یعنی اوکراین که زمانی به انبار غله اروپا معروف بود، 

اکنون به فقیرترین کشور اروپایی بدل شده است.

فهرست
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مواد عمده برنامه مدعیان مخالفت با دولت بالروس، شامل خصوصی سازی کمپانی های 

از میان بردن هر گونه نفوذ  و  ناتو،  و  اروپا  حتت مالکیت دولت، ادغام بالروس در احتادیه 

سیاسی، رسانه ای و فرهنگی روسی، از زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور است  

و همه هم با ادعای »آزادی« و »دموکراسی«! باهم بخوانیم:

ارزش های ما

شرکت کنندگان در پالتفرم مشترک، »بسته اصالحات جتدید حیات بالروس«، دارای ارزش های 

مشترکی هستند: 

- ایجاد یک دولت قانونی، دموکراتیک و اجتماعی

- تقویت حق حاکمیت و استقالل

- اجرای تغییرات اجتماعی اقتصادی و ایجاد اقتصاد بازار

س
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»ارزش های ما«، برنامه مخالفین دولت بالروس

برگرفته و ترجمه از مقاله آرمین فیشر، پاپیوالر رزیستنس، 19 آگوست، )29 مرداد 1399(
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- جتدید حیات ملی و فرهنگی

- هدف عمده بخش اصالحات امنیت ملی، جتهیز و حتکیم فوری جامعه جهت حفاظت از 

استقالل و حق حاکمیت است.

اهداف:

- تقویت هویت ملی، میهن دوستی و حیثیت ملی

- متحد کردن جامعه بر پایه ارزش های دمکراتیک و ایده ساخنت یک بالروس مستقل؛

و  اقتصادی،  اطالعاتی،  عوامل  هرگونه  طریق  از  بالروس  در  کرملین  نفوذ  کاهش   -

بشردوستانه؛

- خروج از ساختارهای مشترک احتاد شوروی سابق زیر سلطه روسیه؛

- ادغام در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، و نظامی )احتادیه اروپا، ناتو(. 

قدم های عمده برای اجرایی کردن خواسته ها

اقدامات اولیه )تا 2021(:

1. درعرصه سیاسی:

- خروج از »دولت متحد Union State«، »احتادیه اوراسیا«، »احتادیه گمرکی« و هر ساختار 

مشترک دیگری که حتت سلطه روسیه است؛

- ممنوع کردن سازمان های هوادار روسیه که فعالیت آنها علیه منافع ملی است، و نیز 

سازمان ها و بنیادهای روسی که تأمین کننده مالی چنین تشکیالتی هستند؛

- جرم محسوب شدن هر اظهارنظر عمومی که وجود ملت بالروس و / یا حق تاریخی آن 

برای داشنت دولتی از مستقل را مورد سؤال قرار دهد. تصویب قوانین جنایی برای توهین 

علنی به زبان بالروسی؛

- حتت کنترل درآوردن فعالیت های هوادارانه از کرملین در بالروس؛

- ]استقرار[ کنترل مرزی و گمرکی در مرز با روسیه.

2. ممنوعت فروش زیرساخت های بالروسی به کمپانی های روس
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3. در عرصه اطالعات

- رهاسازی رسانه های مستقل از فشار و کنترل دولتی، و تضمین آزادی رسانه ها و آزادی 

بیان در بالروس؛

- ممنوعیت پخش برنامه های روزنامه نگاری، سیاسی اجتماعی و خبری توسط کانال های 

تلویزیوتی روسی در بالروس.

- شامل کردن کانال های تلویزیونی دولتی التویا، لیتوانی، لهستان و اوکراین در مجموعه 

استاندارد تلویزیونی.

- بازنشر دایمی فعالیت های »شورای هماهنگی عمومی« در عرصه رسانه های جمعی.

4. در عرصه نظامی:

و  هوایی  دفاع  سیستم  کامل  کنترل  احیای  جمعی*،  امنیت  پیمان  سازمان  از  خروج   -

موشکی بالروس؛

- خروج کامل پایگاه های نظامی روسیه از خاک بالروس - مرکز ارتباطات در ویلیکا و 

ایستگاه رادار نزدیک بارانوویچی؛

- تقویت آموزش های میهن دوستانه در ارتش بالروس؛

- ترجمه مواد درسی در ارتش به زبان بالروسی؛

- گسترش زیرساخت های مرزی در مرز با کشورهای احتادیه اروپا، افزایش ظرفیت مرزهای 

عبوری.

اهداف درازمدت )تا 2030(

- ایجاد سیستم آموزشی گسترده به زبان بالروسی از کودکستان تا دانشگاه؛

- احیای کلیسای ارتدکس بالروس به عنوان جایگزین ملی برای شعبه بالروسی کلیسای 

ارتدکس روسی با سراسقفی مسکو

* رهبران کشورهای روسیه، بالروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در تاریخ 28 نوامبر  2019 برای 
تشکیل سازمان پیمان امنیت جمعی )CSTO( از سال 2020 در بیشکک پایتخت قرقیزستان گردهم آمدند. بنا بر همین 
پیمان که بر پایه کمک متقابل هنگام درخطر قرار گرفنت هر یک از اعضای آن است که بالروس در حوادث اخیر  از روسیه 

کمک خواست و هم اکنون در مناقشه ارمنستان و آذربایجان نیز، ارمنستان انتظار کمک از روسیه دارد.
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»انقالب رنگی«، واژه ای رسانه ای برای جنبشی ناشی از نارضایتی های مشروع است که 

باید با پشتیبانی ایاالت متحده و متحدینش فقط به تغییر رژیم بیاجنامد. تا کنون منونه های 

متعددی از آن وجود داشته است – گرجستان 200۳، اوکرایین 2004، قرقیزستان 2005 – آنقدر 

زیاد که دیگر رنگ شان متام شده است. بالروس در میانه یک انقالب رنگی »خزنده« است. 

آخرین جمهوری شوروی

احتاد  احنالل  زمان  در  سوسیالیستی،  شوروی  جماهیر  احتاد  سابق  جمهوری  بالروس، 

شوروی در سال 1990، حاکمیت مستقل خود را اعالم کرد. حتت ریاست جمهوری جدید و اکنون 

مورد مخالفِت الکساندر لوکاشنکو، که اولین بار در سال 1994 انتخاب شد، بالروس برنامه 

حتمیلی »شوک درمانی اقتصادی« غرب را رد کرد. برنامه ای که غارت ثروت عمومی بیشتر 

جمهوری های سابق احتاد جماهیر شوروی را به دنبال داشت. بالروس با کسب ُکنیه »آخرین 

جمهوری شوروی«، صنعت و کشاورزی حتت مدیریت دولتی، شبکه تأمین اجتماعی، و برابری 

نسبی دوران سوسیالیستی را حفظ کرد. پس طبیعی بود که با چنین انتخابی باید دشمنی دوران 

جنگ سرد ایاالت متحده و بازوهای ناتویی آن را حتمیل مناید. 

انتخاب های بالروس

در میانه یک انقالب رنگی

راجر هریس

کانترپانچ، 27 آگوست 2020 )6 شهریور 1399(

برگردان: آزاده عسگری

راجر هریس، استاد دانشگاه و عضو رهبری یک سازمان 32 ساله حقوق بشری ضدامپریالیست به نام 

»نیروی کار در قاره آمریکا« )Task Force on the Americas( است.
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در مقابل، فدراسیون روسیه ی تازه »آزاد شده«، حتت رهبری بوریس یلتسیِن دست نشانده 

غارت  به  غرب  سرمایه  توسط  ثرومتند،  نوظهور  اولیگارشی  دسیسه های  و  متحده  ایاالت 

رفت، )توجه: اسالوها »اولیگارش« دارند در حالی که ایاالت متحده »بشردوستانی« نظیر 

ترنر، گیتس و سورس دارد!( و در نتیجه، استانداردهای زندگی، خدمات اجتماعی و امید 

به زندگی، »آزادانه« در سراشیب سقوط قرار گرفتند. بالروس خوشبخت تر از روسیه بود، اما 

وقتی رشد اقتصادی بالروس در اوایل 2000 رو به کاهش گذاشت، اقتصاد روسیه با روی کار 

آمدن والدیمیر پوتین در مسیر رشد قرار گرفت.

ساختمان عظیم سفارت ایاالت متحده در بالروس منطقه ای به بزرگی یک محله شهر را 

اشغال کرده است. کاماًل روشن است که کار یانکی ها در این سفارت، بیش از تنها صدور ویزا 

است. ایاالت متحده سرگرم تغییر رژیم است. آمریکا در سال 2004، قانون دمکراسی بالروس 

را علنًا برای تأمین بودجه سازمان های غیردولتی ضد دولت بالروس تصویب کرد و هم زمان 

پرداخت وام به این کشور را ممنوع ساخت.

دردسر سه جانبه گرایی

زبان رمسی بالروس، بالروسی و روسی است. حدود 80درصد از جمعیت این کشور از نظر 

نژادی بالروس های با نیاکان روسی هستند. در سال 2000، بالروس و روسیه »دولت احتادیه« 

)Union State( را تشکیل دادند، یک کنفدراسیون فراملی برای یک پارچه سازی اقتصادی و 

دفاع مشترک. گرچه هر دو حاکمیت، هدِف هویت واحد را اعالم کرده بودند، اما تالش ها برای 

رسیدن به این هدف به َاشکال مختلف توسط لوکاشنکو متوقف گردید.

به  هم  بالروس  می فروشد.  بالروس  به  ختفیفی  نرخ های  با  را  طبیعی  گاز  و  نفت  روسیه 

روسیه اجازه داده است تا سیستم دفاع موشکی خود را، که پایگاه مهمی علیه اولین حمله 

بالروس در زمان انحالل اتحاد شوروی در سال 0991، حاکمیت مستقل خود را اعالم کرد. اما 

برنامه تحمیلی »شوک درمانی اقتصادی« غرب را رد کرد. برنامه ای که غارت ثروت عمومی بیشتر 

جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی را به دنبال داشت.
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هسته ای ناتو به حساب می آید، در خاک این کشور 

مستقر مناید.

در پی کودتای 2014 مورد حمایت ایاالت متحده 

در همسایگی، اوکرایین، لوکاشنکو روش مستقل تر 

و ملی گرایانه تری در پیش گرفت، که حکایت از وضع 

نامساعد بالروس، به عنوان حائلی بین روسیه و تهاجم فزاینده ناتو داشت. لوکاشنکو کوشید 

سه گانه ای بین خود، روسیه و غرب به وجود آورد. مسیر مصاحله ی مشابهی که معمر قذافی 

هم انتخاب کرد و به پایان بسیار بدی برای خود و کشورش اجنامید.

از نظر بین املللی، عالوه بر حمایت از حقوق فلسطینیان، روابط گرم با ونزوئال  بالروس 

این ها برای  از نگاه واشنگنت،  با سوریه، عمدتًا در طرف روسیه قرار داشته است.  و جتارت 

لوکاشنکو مواضعی مهلک بوده است. اما انگیزه اولیه سیاست خارجی ایاالت متحده – با 

پیوسنت لیتوانی، لتونی، و استونی به ناتو در 2004 و اوکرایین بعد از کودتا در نوبت، کامل کردن 

حلقه اشغال نظامی مرزهای غربی روسیه است. بنابراین »آخرین دیکتاتور اروپا« باید برود.

در فوریه گذشته، پمپئو وزیر خارجه ایاالت متحده، در یک بازی چماق و هویج برای نهایی 

کردن معامله نفت با هدف پایان دادن به وابستگی بالروس به منابع نفتی روسیه از این کشور 

دیدن کرد. سپس در آوریل، ایاالت متحده و بالروس روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند.

»بنیاد ملی برای دمکراسی« )NED(، یک سازمان شبه دولتی ایاالت متحده است که در 

عمل همان کارهایی را به شکل قانونی اجنام می دهد که سیا به شکل فراقانونی. این بنیاد 

»توسعه  عناوین  حتت  نیت  حسن  با  که  کرد  تهیه  بالروس  برای  را  پروژه هایی  فهرست  اخیرًا 

جامعه مدنی«، »تقویت آزادی رسانه ها«، و »پر و بال دادن به فعالیت جوانان« معرفی شد. 

این عناوین چنان خوب به نظر می آیند که آدم آرزو می کند کاش NED کمی از این »اقدامات 

دموکراسی خواهانه« را به سرزمین خود وارد می کرد.

شکل گیری یک اعتراض مشروع در جهتی ارجتاعی

سرکوب  از  معتبری  گزارش های  آگوست،  نهم  جمهوری  ریاست  انتخابات  آستانه  در 
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آرای سالم پیروز شد. هنوز هم  از 80درصد  با کمتر  مخالفین به گوش می رسید. لوکاشنکو 

بسیاری از ناظرین، که با پروژه تغییر رژیم همراهی ندارند، معتقدند که او صاحب اکثریت 

آرا است.

نامزد رقیب، سویتالنا تیخانوسکایا، 10درصد آرا را به دست آورد. وی بعد از انتخابات به 

لیتوانی فرار کرد* و در آجنا خود را پیروز و آماده رهبری بالروس خواند. اکنون غرب رئیس جمهور 

دست نشانده خود را در تبعید دارد.

تظاهرات وسیع، شامل منایشی از کارگران صنعتی، حاال نه تنها خواهان »انتخابات آزاد 

و عادالنه«، بلکه تغییر کامل نظام هستند. اعتصاب اعتراضی سراسری، با مرکزیت مینسک 

در جریان است. جوانان خشمگین پرچم  قرمز و سفیدی را تکان می دهند که در زمان اشغال 

نازی در اهتزار بود، یعنی هم راستایی رفتار مخالفین مطابق مدل غرب و علیه هر چیز روسی. 

در حالی که رهبری این اعتراضات عمیقًا ضد روسی است، بیشتر تظاهرکنندگان این چنین 

نیستند. اما باد بیگانه هراسی در حال وزیدن است. یک جنبش اعتراضی قانومنند در ابتدا، 

حاال در خدمت منافع اجنبی قرار گرفته است.

برنامه ای برای تغییر کامل مستگیری دولت و جامعه بالروس

فراخوان »دمکراسی« این سؤال را برمی انگیزد که دمکراسی برای چه کسانی و حتت کدام 

نظام؟ ائتالفی از گروه های مخالف »برنامه مخالفین بالروسی« را منتشر کرده اند. در میان 

حامیان این برنامه نام »آژانس توسعه بین املللی ایاالت متحده« USAID، که یک سازمان 

حتت پوشش سیا است، دیده می شود. سندی مشابه آنچه در سال 2014 بعد از کودتای اوکرایین 

جامعه  و  دولت  مستگیری  کامل  تغییر  خواهان  مخالفین  شده ی  منتشر  برنامه  شد.  منتشر 

بالروس از شرق به غرب و استقرار یک اقتصاد سیاسی نئولیبرال است.

بالروس از نظر سیاسی، باید از دولت احتادیه و متامی دیگر ساختارهایی که روسیه بر آنها 

تسلط دارد، خارج شود و به احتادیه اروپا و ناتو بپیوندند. همراه با خصوصی سازی واحدهای 

توسط  بالروس  تولیدی  مراکز  و  شرکت ها  خرید  سراسری؛  بازار  اقتصاد  یک  ایجاد  و  دولتی 

روسیه، اگر در تقابل با منافع کمپانی های غربی باشد، ممنوع خواهد بود. رسانه های روسی 
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و هرگونه تبادل علمی و فرهنگی با روسیه متوقف خواهد شد. استفاده رمسی از زبان روسی، 

در میان ملتی که بیش از 70درصد در خانه روسی صحبت می کنند، ممنوع خواهد گردید. حتی 

کلیساهای ارتدوکس بالروسی جانشین کلیساهای ارتدکس تابع اسقف روسیه خواهند شد. 

غبار ناسیونالیسم ارجتاعی بر همه جا خواهد نشست.

بی ثباتی اوضاع

تقریبًا بنا بر همه گزارش ها، حکومت 26 ساله لوکاشنکو به واسطه انتخابات مناقشه آمیز، 

رفتار اقتدارگرایانه، سوءمدیریت، و فساد، رو به احنطاط است. لوکاشنکو حتی اگر پیروز این 

آخرین انتخابات باشد، اعتبارش را نزد مردم بالروس، مطمئنًا در غرب و حتی متحد روسی 

خود، تا حدی زیادی از دست داده است. 

نقش ایاالت متحده در حوادث بالروس، به میزانی که در کودتای اوکرایین بود، چندان رو 

نیست. و با توجه به اوضاع، شاید ]هنوز[ نیازی به دستیابی به نتایج مطلوب نباشد. معاون 

سابق مشاور امنیت ملی اوباما، بن رودز در 11 آگوست در توتيتر نوشت: »آمریکایی ها باید 

بفهمند که مبارزه علیه لوکاشنکو در بالروس مبارزه خود ما است.«

با همین برداشت، بریتانیا، فرانسه و آملان در کنار لهستان و دولت های حوزه بالتیک در 

حال ماهیگیری از این آب  گل آلود هستند. روسیه و چین ضمن اینکه انتخاب لوکاشنکو را به 

رمسیت شناخته اند، اما در عین حال حمایت چندان قدرمتندی از او نشان منی دهند.

لوکاشنکو ممکن است به دلیل پیامدهای حوادث اخیر فکر کرده باشد، »انتخابات دیگری 

خنواهد بود، مگر از روی نعش من بگذرید«، اما ظاهرًا در نظر خود بازبینی کرده و با امید 

کاهش اعتراضات، و شاید هم برگزاری انتخابات در فضایی دیگر، در حال بازگشت از سه 

جانبه گرایی به دولت احتادیه با روسیه است.

غرب کمر به برکناری لوکاشنکو بسته است و پوتین با خونسردی بیشتری به اوضاع کشور 

همسایه نگاه می کند. از نظر داخلی روشنفکران خود را کنار کشیده اند، کارگران ناراضی اند، 

و حتی موظفین خدمات امنیتی لوکاشنکو عالیمی از عدم وفاداری از خود نشان داده اند. 

سوسیالیستی  شبه  وضعیت  ظاهر  رهبری«،  انتقال  »مرحله  تا  می کوشد  احتمااًل  لوکاشنکو 
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ساخته ی خود را حفظ مناید.

ماهی کوچکی در دریای ابرقدرت

علیرغم  مستقل،  کشورهای  داخلی  امور  در  مداخله  عدم  اصول  و  بین املللی  قوانین 

پیچیدگی منافع مورد ادعا، باید مورد حمایت قرار گیرند. بالروس نیاز به داشنت آزادی دارد تا 

بدون دخالت خارجی بحران کنونی را حل مناید. 

آرمین فیشر، یک ناظر آملانی بر اساس منونه های اوکرایین، مولداوی، رومانی، و لهستان 

هشدار می دهد که انقالب در بالروس می تواند موجب مشکالت متعددی گردد:

»احنالل اقتصاد دولتی، بیکاری وسیع، فروپاشی تعاونی های کشاورزی، 

زیرساخت های  پاشیدن  ازهم  آنها...  نابودی  و  روستاها  از  وسیع  مهاجرت 

خانه های  بیمارستان ها،  کودکستان ها،  و  شیرخوارگاه ها  مثل  سوسیالیستی 

و  الکلیسم،  عمر،  طول  بر  حتوالت  این  از  ناشی  پیامدهای  و  ساملندان، 

بی سوادی.... در نهایت شما قطعًا شاهد ظهور اولیگارشی جدیدی خواهید بود.«

فیشر تأکید می کند که »انتخابات آزاد« موجب »آزادی« کارگران مهاجری خواهد شد که بر 

سر دستمزدهای ناچیز، و شغل های َپست در اروپای غربی باهم رقابت می کنند!

رهبران هیجده حزب کمونیست جمهوری های سابق احتاد شوروی در بیانیه 18 آگوست 

)28 مرداد( خود درباره اوضاع بالروس، از پیامدهای احنالل احتاد شوروی یاد کرده اند:

تاجیکستان  و  روسیه،  مولداوی،  گرجستان،  ارمنستان،  آذربایجان،  »در 

آتش یک جنگ خونین قومی برافروخته شد. در حوزه بالتیک، نئوفاشیست ها 

که به قدرت رسیدند یک آپارتاید واقعی را به اجرا گذاشتند – آنها همه جمعیت 

کشورهای »مستقل«، و »دمکراتیک«شان را به »شهروند« و مادون انسان های 

محروم از حقوق، به اصطالح »غیرشهروند« تقسیم کردند.«

بالروس حتت رهبری لوکاشنکو کمبودهای خود را دارد. با این وجود، یک کودتای نئولیبرال 

برای آنها بدتر خواهد بود. فروپاشی اقتصادی اوکرایین بعد از کودتا، و امروز فقیرترین کشور 

اروپا، منونه هشداردهنده ای است. آنهایی که تندروی های دولت فعلی را محکوم می کنند، 
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دیگر  در  کودتاها  دست راستی ترین  از  بعد  عظیم  خون های  حمام  تا  است  الزم  حال  عین  در 

جمهوری های سابق شوروی را در برابر چشمان خود داشته باشند.

اعالِن »یا با ما هستید یا با تروریست ها«ی جورج بوش، جتلی بغرجنی مسأله بالروس در 

دنیای زیر سلطه یکه تازانه یک ابرقدرت است. سناریوی بازی ها آشناست. سال ها بهره برداری 

براندازان خارجی از نارضایتی های عینی داخلی، همواره به یک جنبش  هدایت شده تغییر 

رژیم اجنامیده است.

منونه بالروس نشان می دهد، هر دولت کوچکی با نظام متوسط سوسیالیستی و سیاست 

خارجی مستقل، از براندازی حتت رهبری یانکی ها و همدستان شان در امان نیست. حتی اگر 

بالروس باالترین اصول دمکراسی و کارایی را از خود نشان می داد، باز هم اجتناب از انقالب 

رنگی مورد پشتیبانی غرب می توانست میسر نباشد.

چند نکته درباره »رهبر« مخالفین
سویتالنا تیخانوسکایا، که چند روز بعد از فرار به لیتوانی، دوباره به 
شکل »معجزه آسایی« خود را در قد و قامت یک »رهبر« و »ناجی« 
بزرگ مردم بالروس دید، بالفاصله بعد از رسیدن به لیتوانی با اشک 
و گریه گفته بود که این کاره نبوده و باید به فکر بچه هایش باشد و اشتباه 
کرده و  از مردم بالروس پوزش می خواهد. یورونیوز 11 آگوست )21 
مرداد( یعنی دو روز بعد از انتخابات این طور گزارش می دهد: »خامن 
سوتالنا تیخانووسکایا پس از اینکه خبر رفنت او به لیتوانی منتشر شد، 

در یک ویدئویی به شرح ماجرا پرداخت و گفت: » فکر می کردم که متام این کارزار مرا به شدت سخت کند، آنقدر مرا 
توامنند کند تا بتوامن همه چیز را حتمل کنم اما احتمااًل من همان زن ضعیفی هستم که از ابتدا بودم. تصمیم بسیار 
دشواری برای خودم گرفتم. تصمیم را کاماًل مستقل گرفتم. نه دوستان، نه بستگان، نه دفتر تبلیغات و نه سرگئی 
)شوهر زندانی او سرگئی تیخانوفسکی( بر آن تأثیر نداشتند. می دامن که بسیاری مرا درک خواهند کرد، بسیاری هم 
من را محکوم می کنند و بسیاری از من متنفر خواهند شد اما می دانید، خدا نکند فردی مانند من در موقعیت این 

انتخاب قرار بگیرد.« 
خبرگزاری»ساعت24« در همین رابطه گزارش می دهد: خامن تیخانوفسکایا پس از ورود به لیتوانی با انتشار پیامی 
ویدیویی گفت: ».... مردم! مراقب خودتان باشید. زندگی ارزش آن چیزهایی را که در حال رخ دادن هستند ندارد، 

بچه ها مهمترین چیزها در زندگی هستند.«
نکته جالب اینکه بنا بر همین گزارش ها: »تیخانوفسکایا پیش از عزیمت به لیتوانی دو فرزند خود را به این کشور 

فرستاده بو د.«
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دو بررسی درباره اویغورها
در ایالت سین کیانگ چین

تبدیل شهر توفان های شن و خاک آکسوی استان سین کیانگ در سه فاز 10 ساله تا سال 2015،
به یکی از سرسبزترین نقاط سین کیانگ و قطب های کشاورزی

ِککایا؛

پروژه سبز

در شهر آکسو در 

استان سین کیانگ

عکس هوایی 1985

عکس هوایی 1995

عکس هوایی 2017

نگاهی به تاریخ قوم اویغور، اویغورها که بودند و چه شدند؟

سین کیانگ صحنه بازی بزرگ امپریالیسم

ن
گ چی

ن کیان
سی

ت 
ی درباره اویغورها در ایال

س
دو برر
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خ قوم اویغور
ی به تاری

نگاه

نگاهی به تاریخ قوم اویغور

اویغورها که بودند و چه شدند

علی پورصفر )کامران(

مبارزه با قوم تراشی و تاریخ سازی  امپریالیسم و ارجتاع در سین کیانگ چین یک ضرورت است.

درآمد

قرن ها از آن زمان که نام قوم اویغور در ایران از رواج و تداول افتاده، می گذرد و این نام در 

کشور ما دستکم از قرون 8 و 9 هق تا یک دهه اخیر جز برای برخی مورخان و جغرافیانویسان 

و پژوهشگران ایرانی شناخته شده نبوده است. ناآشنائی با اسامی اقوام گوناکون ترک چنان 

ایرانیان از تنوع آن اقوام، جز اسامی ازبک و ترکمان  دامنه ای داشته که در خاطره عمومی 

صاین خانی یا ترکمان یخه نام دیگری نقش نبسته است. 

در طول۳0سال گذشته، به ویژه در یک دهه اخیر به لطف ستیزه جوئی های امپریالیسم با 

جمهوری خلق چین وحادثه آفرینی های پلید سرویس های امنیتی غرب و ارجتاع عرب، به تدریج 

برخی الیه های افکار عمومی ایرانیانی که فقط با فضای مجازی سروکار دارند با نامی آشنا 

شدند که خود کمترین آگاهی ها را از آن نداشته و هنوز ندارند و اخباری از آنان و یا درباره آنان 

می شنوند و نقل می کنندکه همه چیز در خود دارد اال حقیقت. یادمان بیاید که برخی از هموطنان 

ما در ماه های اخیر )احمد زیدآبادی و علی مطهری و صادق زیباکالم و مهدی یزدانی خرم( در 

حمایت از دروغ هائی که امپریالیسم و ارجتاع عرب از عملیات دولت چین در سین کیانگ 

منتشر کرده ، چنان اویغورشناس شده بودند که گوئی قرن ها با آنان زیسته اند و این در حالی بود 

که حتی طرز نوشنت نام اویغور را به خوبی منی دانستند. 

مشهورترین اخبار درباره این مردم، تبدیل سین کیانگ به زندانی بسیار بزرگ به دست 

دولت چین و اسارت یک تا سه میلیون نفر از اویغورها در اردوگاه های کار اجباری و محرومیت 

و  هویت  سلب  و  دخلواه  اشتغاالت  و  فرهنگی  و  دینی  و  قومی  حقوق  از  آنها  همگانی  وسیع 
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خ قوم اویغور
ی به تاری

نگاه

استحاله اجباری در قوم هان از طریق پراکندگی بی رویه و دولت فرموده اعضای قوم یادشده 

در سین کیانگ است. در این جعلیات از مردم اویغوربه عنوان بزرگ ترین اقلیت قومی چین 

یاد می شود در حالی که بزرگ ترین اقلیت های قومی خنست تبتی ها و دوم مغول ها و سپس 

اویغورها هستند.

مقاله پیش رو بر آن است که در حد مقدورات نشریه، خنست حداقلی از آگاهی های الزم و 

ضروری را از گذشته و حال این مردم در اختیار عالقمندان قرار دهد و تاریخ سازی های جعلی 

غرب و ارجتاع عرب و اویغور را افشاء کند و هموطنان را با حدودی از عملیات نفرت انگیز 

بنیادگرایان اویغور که در راستای همان عملیات آدمخواران داعش است، آشنا سازد. خنست 

ببینیم اویغورها کیستند.

اویغورها کیستند

این مردم از اقوام قدیمی مغولستان شمالی بودند که به تدریج و در طول قریب به هزار سال 

سراجنام درقسمتی ازترکستان شرقی یا ترکستان چین و به طور دقیق تر در استان خودمختار 

سین کیانگ
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خ قوم اویغور
ی به تاری

نگاه

سین کیانگ اویغور واقع در غرب جمهوری خلق چین مستقر شدند و پس از قرن ها یکجانشینی 

و ادغام و اختالط با اقوام دیگر و استحاله و جتزیه و ترکیب مداوم در خود و در اقوام دیگر 

و همانند آنان نام و هویت باستانی خود را از دست داده و فقط با نام ترک مسلمان شناخته 

می شدند. طی دو قرن گذشته هزاران خانوار ترک سین کیانگی، که از قرن بیستم دوباره به 

اویغور موسوم شده اند، از قلمرو چین به روسیه تزاری مهاجرت کرده اند و اعقاب شان همچنان 

در مناطقی از جمهوری های آسیای میانه شوروی سابق بسر می برند. عالوه بر اینان یک گروه 

دیگر از مسلمانان چین به نام دونگن نیز به سرکردگی بویان آخون محمدایوب ،همراه با سایر 

مهاجران سین کیانگ به قلمرو روسیه مهاجرت کرده بودند )1877 – 1878( . در ترجمه کتاب 

»ماموریت به تاشکند« نوشته سر هنگ بیلی افسر انگلیسی که در سال 1918 ایامی را در 

کاشغر گذرانیده بود ، نام این مردم به صورت تونگان ضبط شده است. 

چند هزار نفر از این اویغوران جدید در کوهستان های مرزی میان پاکستان و چین اقامت 

دارند و جماعت قلیلی نیز در شکاف کوه ها و دره های منطقه وخان نزدیک مرزهای چین زندگی 

می کنند. گروه کوچکی از اویغورها که در جریان جنگ داخلی چین از اتباع دولت چیان کای چک 

، همراه چیان کای چک و  انقالب  پیروزی  از  بودند، پس  ارتش سرخ چین جنگیده  با  و  بوده 

پیروانش به تایوان گریختند و اعقاب شان هنوز هویت قومی شان را حفظ کرده اند. 

اویغورها در تصرف ایران همراه مغوالن بودند و گروه بزرگی از آنان در مناطقی از کشور 

مستقر شدند. شحنگی امارت شبانکاره در عهد ایلخانان با امرای اویغور بود و یک هزاره 

از اویغورها در زمره سپاه امیر مظفربن منصور خوافی خراسانی پدر امیر مبارزالدین محمد، 

مؤسس پادشاهی آل مظفر قرار داشت و مادر امیر مبارزالدین خود از اویغورها بود. خان های 

اویغور در دوران سلطان ابوسعید آخرین ایلخان ایران، از جمله بزرگ ترین امرای دولت بودند 

و سونیچ آقا اویغور اتابک سلطان بود. گروه بزرگی از اویغورها در قرون 7و8 هق در والیت 

ری امارتی داشتند که به سال 759 هق توسط جالل الدوله اسکندر پادوسپانی حاکم رستمدار 

سلسله  باقیمانده  استرآبادی،  امیرولی  تابع  سپس  ری  اویغورهای  شد.  ساقط  مازندران 

طغاتیموریان شدند و در دوران استیالی تیمورلنگ بر ایران به اطاعت او درآمدند. به نوشته 

میرزاحیدر دوغالت در تاریخ رشیدی )952هق( گروهی از اویغورها از دوران مغوالن در خراسان 
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می زیستند اما بعضی هاشان بعدها دوباره به ترکستان شرقی بازگشتند. جماعتی ازاویغورها 

از دوران ایلخانان مغول ایران در شرق آناتولی بسر می بردند. نویر اویغور )-75۳هق( موسوم 

تیمورتاش  امیر  قتل  و  سقوط  فرصت  از  اغتنام  با  دوم(  و  اول  کسر  )به  ِاِرتنا  عالءالدین  به 

)728هق( حاکم آناتولی و سپس نابودی دولت ایلخانی ایران )7۳6 هق( و ناتوانی شیخ حسن 

چوپانی متصرف آذربایجان، سلسله بنی ارتنا را در سیواس و ارزجنان تأسیس کرد )741 / 

744هق(. این سلطنت در سال 782 هق به دست قاضی برهان الدین سیواسی وزیر محمدچلبی 

نبیره ارتنا و آخرین پادشاه این خاندان بر افتاد.

نام اویغورهای ایران ازقرون 9و10هق/15و16م به تدریج متروک شد و دیگر در کتاب های 

تاریخی فارسی به میان نیامده است. اویغورهای آناتولی نیز گویا چنین فرجامی داشتند. به 

نوشته فاروق سومر در کتاب تاریخ غزان نام اویغورها در قرون 15و16 به ندرت در اسناد اداری 

عثمانی به میان آمده است.

جمعیت اویغورهای چین و احتاد شوروی سابق در دهه 80 قرن گذشته بیش از 6 میلیون نفر 

بوده است که از این تعداد بالغ بر پنج میلیون و پانصد هزار نفر در چین و بقیه در جمهوری های 

آسیای میانه شوروی سابق زندگی می کردند. 

از جمعیت اویغورها در قرون گذشته اطالعی در دست نیست، اما همانطور که خنستین 

و  داشتند  بیشتری  جمعیت  ترکان  بقیه  از  مردم  این  داده اند،  تذکر  مسلمان  جغرافیانویسان 

ملوک ترکان بودند. اینان از دو گروه بندی بزرگ به نام های اون اویغور )اویغورهای دهگانه( و 

توقوز اویغور )اویغورهای نه گانه( تشکیل می شدند. 

واژه اویغور گویا از تبدیل کلمه اوذاود حاصل شده که در زبان های ترکی قدیم، به معنای 

پیروی کردن و تعقیب کردن و هم اندازه بودن است و گویا از تبدیل حروف »ذ« و »د« به حرف 

»ی«، کلمه ای پدید آمده که بعدها به اویغور مبدل شده است. خواجه رشیدالدین فضل اهلل نیز 

این کلمه را تابع و پیرو معنی کرده که با نتایج حتقیقات اجنام شده جدید در اصل و ریشه کلمه 

اویغور موافقت دارد. 

کاشغری نیز در باره وجه اشتقاق نام اویغور، افسانه ای را که به اسکندر مقدونی نسبت 

داده می شود، نقل کرده که هر چند بی پایه است اما از جهت منایش گذشته طوالنی مناسبات 
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اویغورها و ایرانیان اهمیت دارد. 

پیشینه تاریخی، فرهنگی و مذهبی اویغورها

تاریخ باستانی اویغورها ناروشن است و آنگونه که از منابع تاریخی برمی آید، قدمت آنان 

از قرن دوم پیش از میالد و از دوران اقوام گائوچه -در زبان چینی به معنای گاری بلند- فراتر 

منی رود. طبق افسانه های ترکان، جد قوم گائوچه مولود ازدواج کوچک ترین دختر حاکم قوم 

سونو )هونو( -همان قوم معروف هون- با گرگ بوده است. 

خنستین دولت متام اویغورها پس از سال 66۳م تشکیل شد و همین دولت به اتفاق قوم 

قرلق در میانه قرن 8م دولت بزرگی در قلمرو ترکان شرقی تشکیل دادند که خود آغاز مرحله 

اجتماعی نوین و بالنده ای در تاریخ ترکان بوده است. اویغورها در عصر این دولت و دنباله 

آن در سین کیانگ )8 – 1۳م/ 2 – 7 هق( ، متمدن ترین قوم ترک به شمار می آمدند.یکی از 

منابع اساسی متدن و فرهنگ جدید اویغورها انتشار مذاهب مسیحی و بودائی و مانوی در 

اویغورستان بود. 

به  چین  طریق  از  و  اویغور  پادشاه   )779  –  759( بوگیوخاقان  همراه  به  مانوی  مذهب 

اویغورها رسید. بوگیوخاقان به سال 762م در شهر لویانگ چین با مبلغان مانوی سغدی آشنا 

شد و آنان را با خود به مغولستان برد و خود نیز مذهب آنان را اختیار کرد. 

پس از نابودی دولت اویغورستان به دست قرقیزها )840 – 849م( گروهی از اویغورها 

سین کیانگ، هسته مرکزی راه ابریشم
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به واحه های تورفان و تاریم - امروزه در سین کیانگ - مهاجرت کرده و دولتی بر پا منودند 

تا قرون 1۳-1م/7-8هق برقرار بود و نقش دولت سابق را در توسعه مدنیت وفرهنگ  که 

ادامه داد. 

واحه های تورفان و تاریم زمانی به ختارها - از اقوام ایرانی- تعلق داشت و به هنگام ورود 

اویغورها، باقیماندگان ختارها، اتباع آنان شدند و متدن خود را به اویغورها انتقال دادند.

اویغورهای شمنی، آدمکشی را برای جهان پس از مرگ سودمند می دانستند، اما به فرمان 

مذهب مانی، آدمکشی و تناول گوشت حیوانات ممنوع شد و خوردن برجن جای آن را گرفت. 

دولت های  دیوانی  دستگاه  داشتند،  آشنائی  ایرانی  دیوانساالری  با  که  سغدی  مانویان 

اویغوری را تأسیس کردند و سنت های دیوانساالری ایرانی را به اویغورها رسانیدند.

ایدی قوت ها یا شاهان موروثی اویغور تورفان و تاریم در قرن 6 هق اتباع گورخان های 

قراختائی بودند، اما در سال 605هق بارجوق ایدی قوت تورفان به چنگیز خان پیوست و با 

اتباع خود در تصرف قلمرو خوارزمشاه از اترار تا نیشابور شرکت داشت. حکومت ایدی قوت ها 

با موافقت مغوالن تا قرن 8هق برقرار بود. 

اویغوران از هنگامی که به مغوالن پیوستند، اعضای ثابت و عالی مقام نظام اداری و 

آموزشی مغوالن شدند وبرای دولت چنگیزخان یک سازمان اداری مؤثر و منضبط تشکیل 

دولتمردان  دست  به  یا  هوالگوخان  ورود  از  پیش  تا  نیز  مغوالن  ایرانی  متصرفات  دادند. 

گورخانی )جنتمور( و یا دولتمردان اویغوری )کورکوز آقا( و یا تربیت شدگان اویغورها )ارغون 

آقا اویرات( اداره می شد.

اویغورها خطی داشتند که آن را از خط سامی ایرانیان سغدی که توسط مانویان عراق به 

میان سغدیان آمده بود، اقتباس کرده بودند. این خط که عمودی و از راست به چپ نوشته 

می شد، پس از مدتی، در میان بعضی اقوام ترک منتشر شد و سطوح عالی تری از مدنیت و 

فرهنگ را ایجاد کرد. 

زبان و خط اویغوری در میان مغوالن نشانه فضل و هنر بود و به نوشته عطاملک جوینی 

آموزش خان زادگان مغول با این خط و زبان اجنام می شد.

خط اویغوری پیش از ورود مغوالن نیز در ایران به کار می آمده است. صدها سند به این 
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خط و زبان در حظیره شیخ صفی الدین 

یکی  که  می شود  نگهداری  اردبیلی 

60۳هق  مبایعه نامه ای مورخ  آنها  از 

شاهان  سومر،  فاروق  نوشته  به  است. 

اویغوری  کتاب های  با  قراقویونلو 

سلطان  سفیر  شکراهلل  و  داشت  آشنائی 

تبریز  در  جهانشاه  دربار  به  دوم  مراد 

یک نسخه از اغوزنامه به خط و زبان 

اویغوری را نزد اومشاهده کرده بود.

اولوغ  یوسف  نوشته  قوتادقوبیلیک  کتاب  اسالمی  دوران  در  ترکان  ادبی  اثر  خنستین 

بالساغونی اویغور است که در سال 1069–1070م/ 46۳ هق به طرز شاهنامه فردوسی سروده 

شده بود و ادیبان فارسی زبان آن را شهنامه ترکی می خواندند. قدیم ترین نسخه این کتاب به 

خط اویغوری و در سال 818 هق کتابت شده است. 

اویغورها هنر نقاشی مانویان را به خوبی آموختند و آن را به چینی ها نیز انتقال دادند و همین 

اسلوب نقاشی در ادوار بعد همراه مغوالن به ایران آمد و به سبکی در نقاشی ایرانی تبدیل شد. 

جریان ورود اسالم به میان اویغورها چندان روشن نیست، اما به طور قطع و یقین رواج 

اسالم در میان اویغورها از قرون 6 و 7 سرعت گرفت و اغلب آنان به جز ساری اویغورها در 

قرون 7 و 8 هق مسلمان بودند. 

اویغورها در قرن 18 و 19

در این قرون مردم ترکستان شرقی و سین کیانگ حالیه ترکیبی از اویغورها و قراختائی ها 

و نایمان ها و قرلق ها و قرقیز ها و قلماق ها بودند، اما در قرون بعد و به ویژه از قرون 16 و 17 

دیگر نامی از اویغورها نیست تا آجنا که محمدحیدر دوغالت در تاریخ رشیدی )952 هق( فقط 

دوبار و به صورت فرعی ازاین قوم نام برده است.

زوال حکومت جغتائیان در ترکستان غربی و استقرار دولت ازبکان در این مناطق )10هق( 

نامه اَرغون خان پادشاه ایلخانی به فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه
در قرن 13 میالدی به خط اویغوری
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موجب توجه بیشتر خوانین جغتائی به تورفان و کاشغرشد که حکومت شان با خوانین دوغالت 

از قبایل مغول تبار بود. این دوران همزمان با پیدایش فرقه »ده بیدیه« )به فتح دال( مرکب از 

مریدان مخدوم اعظم جالل الدین کاسانی یکی از پیران فرقه نقشبندیه در اویغورستان بود. 

پس از فوت او )949هق( پسرانش رهبران فرقه شدند، اما چندی بعد میان آنان رقابت افتاد 

و سه فرقه متخاصم به نام های آفاقیه و اسحاقیه و جویباریه پیدا شد که تا زمان استیالی 

قطعی امپراتوری چین بر ترکستان شرقی به سال 1755م و حتی یک قرن بعد از آن همواره 

بر  عالوه  فرقه ها  این  خواجه زادگان  و  مشایخ  و  پیران  بودند.  ستیز  و  جنگ  در  یکدیگر  با 

ریاست های فرقه ای سرکردگان سیاسی منطقه نیز بودند و حکام موروثی ناگزیر از آنان پیروی 

می کردند و اقوام مخالفی همچون قرقیز ها نیز گه گاه در خدمت گروه های رقیب درمی آمدند. 

این وضع با تشکیل دو گروه بندی اجتماعی غیرقومی به نام های آق داغلی در کاشغر و یارکند 

 - اسحاقیه  فرقه  دوستداران   - سو  آق  و  ایلی  در  قراداغلی  و   - آفاقیه  فرقه  دوستداران   -

تشدید شد و جنگ ها دامنه وسیع تری گرفت و سراجنام امساعیل آخرین خان جغتائی کاشغر 

که دیگر قدرتی برایش منانده بود، در سال 1089هق / 1678م کوشید هدایت اهلل خواجه آفاق 

سرکرده آفاقیه و آق داغلی را از قلمرو خود اخراج کند، اما خواجه آفاق از قلماق های جونگاری 

یاری خواست و به کمک آنان امساعیل را بر انداخت و خود حاکم کاشغر شد و پس از چندی بر 

قراداغلی ها و فرقه اسحاقیه نیز غلبه کرد و متام کاشغرستان را حتت فرمان خود گرفت.

در این سلطنت ، فرقه اسحاقیه و گروه قراداغلی همواره در معرض حتقیر و ستم قرار داشتند 

و گویا به همین سبب در اواخر سلطنت آفاقیه از دولت چین خواستار تصرف کاشغرستان شدند. 

سلطنت آفاقیه در سال 1755 به دست دولت چین برافتاد، اما اقتدار روحانی مشایخ دوفرقه 

همچنان ادامه یافت و تا یک قرن بعد نیز که میرزا شمس بخارائی کتاب »تاریخ بخارا و خوقند 

و کاشغر« را نوشت، این فرقه ها و همراهان دوگانه شان همچنان از قدرت و نفوذ اجتماعی و 

ثروت سرشار برخوردار بودند و همچون گذشته دشمنان یکدیگر بودند و از حمالت بزرگ به 

یکدیگر خودداری نداشتند. به نوشته میرزا شمس بخارائی که تاریخ خود را در سال 1276هق 

/ 1859م نوشته است، خواجه یوسف کاشغری از خواجه زادگان فرقه آفاقیه و گروه آق داغلی 

که در کودکی و بر اثر غلبه مخالفان و نظامیان چینی به بخارا گریخته و در جوانی به محمدعلی 
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خان مینگ امیر خوقند )12۳8– 1258هق/ 182۳ – 1842م( پناه برده بود ، در یکی از همین 

سال ها با سپاهی مرکب از مریدان آفاقیه و مردان آق داغلی و سربازانی که محمدعلی خان 

در اختیارش نهاده بود، کاشغر و یارکند را تصرف کرد و عده ای از مخالفان را کشت و اموال و 

امالک شان را صاحب شد.

پس از چندی قراداغلی ها و پیروان اسحاقیه با حمایت سربازان چین به منطقه بازگشتند 

و خواجه یوسف کاشغری و مریدان آفاقیه و سپاهیان خوقندی را اخراج کردند. در سال های 

بعد نیز )1871 – 188۳( حوادثی از همین گونه در کاشغرستان اتفاق افتاد و موجب مهاجرت 

ده هاهزار نفر از ترکان مسلمان سین کیانگ به قلمرو روسیه شد. نکته اساسی اینکه خواجگان 

و مشایخ فرقه های مزبور و همچنین گروه های آق داغی و قراداغلی که هیئت عمومی مردمان 

شهری و روستائی متام کاشغرستان را تشکیل می دادند، فاقد عنوان و هویت قومی معینی 

حقایق  و  شواهد  این  مالحظه  با  می شدند.  نامیده  ترک  تنها  و  بودند  اویغور  قومیت  به ویژه 

است که شیرین آکینر در کتاب »اقوام مسلمان شوروی« و الری موزس مؤلف مقاله اویغور در 

»دانشنامه اقوام مسلمان« اعالم می دارند که نام اویغور در سین کیانگ از حدود قرن های 9 و 

10هق / 15 و 16م فراموش شده است. در قرون بعد نیز نام هائی در ترکستان چین متداول شد 

که غیرقومی و منطقه ای بودند. مانندآقسولوک )آق سوئی( و تورپانلیک )تورفانی( و کشکه 

لیک )کاشغری(و یارقانلیک )یارکندی(و تارانچی که در زبان چینی به معنی کشاورز است.

یک گروه بزرگ از تارانچی ها در مسیرچیه قزاقستان و اقلیتی نیز در اطراف دره رودخانه ایلی 

سکونت دارند.

اویغورها در قرن بیستم

همانگونه که پیش تر گفته شد عالوه بر اینان یک گروه دیگر از مسلمانان چین به نام دونگن 

نیز در سال های مهاجرت مسلمانان چینی به روسیه تزاری عزیمت کرده بودند و اعقاب شان هم 

اکنون با همین نام در مسیرچیه قزاقستان اقامت دارند.

در این سال ها تا دوره دوم ریاست جمهوری سون یات سون نیز از نام اویغور در حوادث 

کاشغر نشانی دیده منی شود. سیاحان و مأموران بیگانه که در این سال ها مدتی را در کاشغر 
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گذرانیدند، نظیر سرهنگ بیلی افسر انگلیسی که در سال 1918 ایامی را در کاشغر گذرانیده 

بود ، در همان حال که از دونگن ها و اعمال شان در ارومچی و سرکرده بدنام آنان ژنرال »ما« در 

کاشغر سخن می گویند، هیچ اشاره ای به نام اویغور ندارند.

همانگونه که شیرین آکینر و الری موزس تذکر داده اند، نام اویغور در حقیقت توسط دولت 

شوروی و از سال های 1921- 1922با مقاصد اجتماعی و انسانی احیاء شد و از آن طریق در 

سین کیانگ نیز رمسیت یافت. به همین سبب الری موزس می نویسد که تناسب اندکی میان 

امتداد  را  امروزی  اویغورهای  منی توان  و  دارد  وجود  سین کیانگ  جدید  و  قدیم  اویغورهای 

اویغورهای گذشته دانست. 

یکی از خنستین حرکات اجتماعی سیاسی اویغورهای جدید در جمهوری چین به سال 

19۳۳ صورت گرفت. در این سال گروهی از اویغورها به رهبری خواجه نیاز حاجی و ثابت 

دامال عبدالباقی - هر دو رئیس جمهور - و محمدامین بوغرا و نوراحمدجان بوغرا - هر دو 

خنست وزیر - در ارومچی ، دولتی به نام جمهوری اسالمی ترکستان شرقی بر پا کردند که 

فقط 5 ماه بر قرار بود و بدست جنگ ساالران چینی ساقط شد )12 نوامبر 19۳۳ – 16 آوریل 

ترکستان  خودمختار  جمهوری  تشکیل  سیف الدین  نام  به  مردی   1944 سال  در   .)19۳4

شرقی را در ارومچی اعالم کرد و دولت چیان کایچک پس از دوسال و به دنبال آغاز دوباره 

جنگ داخلی با حزب کمونیست، موافقت خود را با آن جمهوری خودمختار به مرکزیت شهر 

ارومچی و با ریاست سیف الدین اعالم داشت. 

با  را  خود  روابط  الدین  سیف  بعد  سال  یک 

دولت چیان کای چک قطع کرد اما گروه هائی از 

اویغورها، به خدمت چیان کای چک پیوستند و 

به همین سبب نیز دوـ سه هزار نفر از آنان همراه 

او به جزیره فرمز گریختند. 

دولت چین بر پایه قانون اساسی سال 1954 

و تعریف آن از چین همچون یک کشور واحد با 

خودمختار  قلمرو  چندین  مختلف،  ملیت های 

سیف الدین  نام  به  مردی   1944 سال  در 

ترکستان  خودمختار  جمهوری  تشکیل 

دولت  و  کرد  اعالم  ارومچی  در  را  شرقی 

دنبال  به  و  دوسال  از  پس  کایچک  چیان 

آغاز دوباره جنگ داخلی با حزب کمونیست، 

آن جمهوری خودمختار  با  را  خود  موافقت 

ریاست  با  و  ارومچی  شهر  مرکزیت  به 

سیف الدین اعالم داشت.
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قومی تأسیس کرد که یکی از آنها قلمرو خودمختار 

مرکزیت  با  سین کیانگ  ایالت  همان  یا  اویغور 

با  سین کیانگ   .)1955( است  ارومچی  شهر 

یک  از  توسعه،  عمومی  برنامه های  اجرای 

منطقه محروم و فقرزده با سرعتی غیرقابل باور 

به عصر جدید رونق اقتصادی و آبادی رسید. به 

نوشته الری موزس: زندگی اویغورها با حتوالت 

اجتماعی بعد از 1951، دستخوش تغییر شد. با 

افزایش نفوذ و اقتدار چینی ها در ترکستان شرقی چین، تغییرات اساسی نیز در شیوه زندگی 

سنتی این مردم به وجود آمد. بیشتر کشاورزان مستقل پیشین به کمون ها کشیده شدند و با 

برنامه های جدید برای جنگل کاری مجدد دامنه های کوهپایه ای، میلیون ها جریب از زمین ها 

آبیاری شد. توسعه پایه صنعتی این سرزمین جدید، منجر به درهم ریزی مجدد توده های مردم 

گردید. احتمااًل اویغورها در حال امتزاج با دیگر ملیت ها هستند. به حدی که قسمت اعظم 

هویت ملی پیشین آنها از بین رفته است. 

آغاز عالقمندی جهان سرمایه داری به اویغورها و جنایات بنیادگرایان آنها

جهان سرمایه داری - به جز ارجتاع عرب و همپالکی هایشان در مالزی و اندونزی- تا پایان 

جنگ سرد هیچ عالقه ای به سین کیانگ نداشت. اما در سال های پس از آن و موفقیت هائی 

که معماران آن جنگ کثیف در برانگیخنت جدائی طلبان و افراط گرایان مذهبی کسب کرده 

بودند، مشوق آنان شد تا آن نیروها را این بار علیه دولت چین به کار گیرند و مانع از پیشرفت 

راه  به  جنایتکارانه  و  تروریستی  عملیات  از  دوره ای  ترتیب  بدین  شوند.  آن  مساملت آمیز 

افتاد که مجریان آن،گروهی ازبنیادگرایان اویغوری بودند که در اردوگاه های سازمان سیا و 

یا سازمان اطالعات و امنیت عربستان تعلیم دیده بودند. خواسته این بنیادگرایان، تاسیس 

جمهوری ترکستان شرقی و استقرار یک نظام اسالمی دخلواه به روایت سلفی خودشان در 

سین کیانگ بوده است. در این جمهوری پیشنهادی، زنان حق تعلیم و تعلم و حق کار کردن 

سال  اساسی  قانون  پایه  بر  چین  دولت 

از چین همچون یک  1954 و تعریف آن 

چندین  مختلف،  ملیت های  با  واحد  کشور 

که  کرد  تأسیس  قومی  خودمختار  قلمرو 

یا  اویغور  خودمختار  قلمرو  آنها  از  یکی 

همان ایالت سین کیانگ با مرکزیت شهر 

ارومچی است )1955(. 
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نداشتند و رادیو و تلویزیون و نشریات حرام شده 

در  چین  خلق  جمهوری  سفیر  که  گزارشی  بود. 

تهران از عملیات بنیادگرایان اویغور به دست داده 

بنیادگرایان  است.  خشم آور  و  تکان دهنده  حقیقتًا 

اویغور از سال های دهه 1990 تا پایان سال 201۶ 

و جنایتکارانه  تروریستی و ختریبی  صدها عمل 

و  غیرنظامی  مردم  از  نفر  صدها  و  داده  اجنام 

ماموران نظامی و انتظامی را کشته اند. اینان هر 

روحانی طرفدار دولت را دشمن خود تلقی می کنند 

دولت  طرفدار  روحانیان  از  نفر  چندین  کنون  تا  و 

نظیر آروخنان حاجی و جمعه طاهر، ائمه مسجد 

بنیادگرایان  اند.  کرده  ترور  را  کاشغر  عیدگاه 

اویغور در فوریه سال 1997 با انفجار سه اتوبوس 

را  نفر   70 و  کشتند  را  نفر   9 ارومچی،  در  شهری 

املپیک  برگزاری  آستانه  در  کردندو  مجروح 

هواپیمای  یک  کوشیدند   )2008( پکن  تابستانی 

خطوط هوائی چین را با سرنشینانش منفجر کنند 

قبل  روز  چهار  اما  نشدند،  موفق  خوشبختانه  که 

کاشغر  در  را  پلیس  افسر   16 بازی ها،  افتتاح  از 

کشتند. همینان در روز 5 ژوئیه 2009، خشونتی در 

شهر ارومچی به راه انداختند،که منونه ای از یک 

جنگ داخلی متام عیار بود. آنان به فروشگاه ها و 

مکان های عمومی حمله کردند و 197 نفر را کشتند 

و بیش از 1700 نفر را زخمی کردند و ۳۳1 فروشگاه 

و 1۳25وسیله نقلیه را آتش زدند و به بسیاری از 

نوارهای  انواع  که  »رایوال«  شرکت 
و  کشاورزی  زمین های  برای  پالستیکی 
گلخانه ای و بسته بندی محصوالت را تولید 
برای   چین  دولت  اقدامات  از  یکی  می کند، 
انتقال تکنولوژی و احداث کارخانه های مادر 

صنعت به استان سین کیانگ است.
الری موزس می نویسد: زندگی اویغورها با 
تحوالت اجتماعی بعد از 1951، دستخوش 
تغییر شد. با افزایش نفوذ و اقتدار چینی ها 
در ترکستان شرقی چین، تغییرات اساسی 
به  مردم  این  سنتی  زندگی  شیوه  در  نیز 
وجود آمد. بیشتر کشاورزان مستقل پیشین 
برنامه های  با  و  شدند  کشیده  کمون ها  به 
دامنه های  مجدد  کاری  جنگل  برای  جدید 
زمین ها  از  جریب  میلیون ها  کوهپایه ای، 
این  صنعتی  پایه  توسعه  شد.  آبیاری 
سرزمین جدید، منجر به درهم ریزی مجدد 

توده های مردم گردید.
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مکان های عمومی خسارت وارد کردند. همینان در مارس 2014 با کارد و چاقو به جان مردم و 

رهگذران در ایستگاه قطار کان مینگ افتادند و ۳1 نفر را کشتند و 141 نفر را مجروح کردند. 

در 27 ژوئیه 2014 ده ها نفر از بنیادگرایان مسلح اویغور به بازار شهر ساچی در سین کیانگ 

حمله کردند و ۳7 غیر نظامی را کشتند. 

بنیادگرایان اویغور از جمله خنستین گروه های خارجی بودند که با همکاری های وسیع و 

حمایت های گسترده دولت های ترکیه و عربستان سعودی و امریکا خود را به سوریه رسانیدند 

و یکی از نیروهای بدکار داعش در آزار و قتل و شکنجه مردم سوریه شدند. از تعداد دقیق این 

مزدوران جانی اطالعی در دست نیست، اما برخی کارشناسان تعدادشان را قریب 5 هزار نفر 

برآورد کرده اند. هنوز هم 2–۳ هزار نفر از این مزدوران در منطقه ادلب بسر میبرند و عملیات 

دخلواه دولت و ارتش ترکیه را اجنام میدهند.

در اینجا به فرض یگانگی اویغورهای قدیم و جدید ، سؤالی پیش می آید: مردمی با آن 

گذشته عالی، چگونه پذیرای چنین آدمکشی ها و مردم ستیزی هائی می شوند؟ و پاسخ به این 

سؤال نیز چنین است: پذیرندگان این گونه جنایات، توده های مردم اویغور و فرهیختگان شان 

خواجه زادگان  و  قراداغلی  و  داغلی  آق  ایللیک های  باقیماندگان  و  اعقاب  بلکه  نیستند، 

فرقه های »ده بیدیه« و پیروان قشری شان هستند که از تاریخ درخشان مردمی که خودرا بدانان 

نسبت می دهند، فاصله گرفته اند و برای احیای مالکیت خصوصی و بهره کشی از انسان و 

جتدید خصومت های فرقه ای و همراهی با امپریالیسم و متحدانش، هر جنایتی را مجاز می دانند 

و همینان بودند که استقرار جمهوری خلق چین و تأسیس ایالت خودمختار سین کیانگ اویغور 

را برنتافتند و در مخالفت با آن به شمال پاکستان گریختند و ذخیره اقدامات آینده شدند.

بنیادگران تروریست با همه عملیات شان نتوانستند توده های مردم سین کیانگ اویغور را 

با خود همراه کنند و مقابله دقیق و هوشمندانه دولت چین با جنایات آنان و اجرای برنامه های 

نفوذ  میزان  از  روز  به  روز  سودمند،  مشاغل  و  اشتغال  افزایش  و  علمی  و  فرهنگی  وسیع 

بنیادگرایان بر گروه های اندکی از مردم که می توانستند حامیان آنان باشند، به شدت کاسته 

است.

باالی  ساالنه  رشد  نرخ  تثبیت  از  پس  بشنویم.  آمار  زبان  از  را  توصیف  این  است  بهتر 
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10درصد در میانه دهه 80 قرن گذشته، کاهش فاصله بین شرِق پیشرفته با غرِب عقب مانده 

چین، در دستور کار حزب کمونیست قرار گرفت. افزایش سرمایه گذاری در بخش صنایع اولیه 

)تولید وسایل تولید(، اولین گام مهم در این زمینه بود. این روند تا کنون به طور الینقطع ادامه 

داشته است. نگاهی به جدول زیر، منایشگر وضعیت است:

سهم شاخه های مختلف صنعت در ارزش افزوده سال 2018

نتیجه نهایی این سرمایه گذاری پیوسته را در جدول زیر می بینیم:

مقایسه رشد تولید ناخالص نواحی چین در دوره های مختلف

به طور خالصه، سرعت رشد منطقه سین کیانگ، از مناطق پیشرفته جلو افتاده است.

)/http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData منبع: دفتر ملی آمار چین، به آدرس(

در سال 2018 بیش از 150میلیون نفر به سین کیانگ سفر کرده بودند که نسبت به سال گذشته 

40درصد و عایدات ناشی از آن نیز قریب 105درصد افزایش داشته است. چنین پیروزی هایی 

جمع
صنایع ثالثیه
)حمل و نقل، 

ارتباطات، مالی، 
مسکن، بیمه...(

صنایع ثانویه
)تولید وسایل 

مصرف(

صنایع اولیه
)تولید وسایل 

تولید(

%100 %81 %18/6 %0/4 پکن

%100 %69/9 %29/8 %0/۳ شانگهای

%100 %45/8 %40/۳ %1۳/9 سین کیانگ

2017 2001 199۵

%6/7 %11/7 %12/4 پکن

%6/9 %10/5 %14/1 شانگهای

%7/6 %8/6 %9 سین کیانگ

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/
http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/
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برای مردم چین و همه صلح طلبان انسان دوست جهان، موجب خرسندی است اما برای آمریکا 

و ناتو و به ویژه ارجتاع عرب - که هیچ ناسزایی حق مطلب را درباره آنان ادا منی کند - موجب 

دل درد و دل پیچه شده است. این دولت ها و به ویژه ارجتاع عرب، بزرگ ترین زندان روباز جهان 

را با 400 کیلومتر مربع مساحت و 1/5 ملیون زندانی فلسطینی اسرائیل در غزه را کنار گوش 

خود منی بینند و چند هزار کیلومتر دورتر ، اردوگاه های 1/5 میلیون زندانی خیالی اویغور را 

واضح تر از خیابان های پایتخت های شان تشخیص می دهند. این کوردلی ها و آن دل درد ها و 

دل پیچه ها را پیامدهای بسیاری است، اما بیشترین شان تا کنون همان هذیان هائی است که 

در ماه های اخیر و به دنبال رسوائی ناتوانی هایشان در مقابله با کرونا، از قلم ها و دهان هاشان 

بیرون زده است. هذیان هائی که به روشنی مصداق این بیت موالناست:
می تندمه فشاند نور و سگ عوعو کند خود  طینت  بر  هرکسی 

بنیادگران تروریست با همه عملیات شان نتوانستند توده های مردم سین کیانگ اویغور را با خود 
وسیع  برنامه های  اجرای  و  آنان  جنایات  با  چین  دولت  هوشمندانه  و  دقیق  مقابله  و  کنند  همراه 
بنیادگرایان بر  از میزان نفوذ  فرهنگی و علمی و افزایش اشتغال و مشاغل سودمند، روز به روز 

گروه های اندکی از مردم که می توانستند حامیان آنان باشند، به شدت کاسته است.

خ قوم اویغور
ی به تاری

نگاه

مجسمه توردی آخون که در سال 1956 درگذشت و از پیشگامان موسیقی مقامی سین کیانگ بود

فهرست
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سین کیانگ صحنه بازی بزرگ* امپریالیسم

توماس هون وینگ پالین، جری براون، مکس بلومنتال، آجیت سینگ
کانتر پانچ 24 سپتامبر 2018 و وبگاه ِگری زون

ترجمه: مازیار نیکجو

کودکان حزب اسالمی ترکستان شرقی در ارودگاهی در ادلب سوریه

کودکان در مهد کودک های ایالت سین کیانگ
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در پایان سال 2017، نقطه عطف جدیدی در دنیا رقم خورد، و آن زمانی بود که امپراطوری 

آمریکا، رمسًا چین را در کنار روسیه دشمن شماره یک امنیت ملی خود اعالم کرد. 

از آن زمان به بعد، واشنگنت از هیچ کوششی در راه مقابله با چین و اعمال محدودیت بر 

این کشور از جوانب مختلف فروگذار نکرده است. این اقدامات شامل تشدید جنگ جتاری، 

ممنوعیت خرید دارایی ها در ایاالت متحده توسط چینی ها، تعقیب و آزار افراد و شرکت های 

چینی در آمریکا، حتریکات سیاسی و نظامی در دریای جنوبی چین، هنگ کنگ و تایوان، و 

دامن زدن به فعالیت های چین هراسانه در میان کشورهای متحد )بخوان دست نشانده( آمریکا 

می شوند؛ و طبق معمول نقش کلیدی در جلب هواخواهی و بازارگرمی برای این کوشش ها بر 

عهده رسانه های حاکم غربی است.

جدیدترین این حمالت پیرامون مسأله حساس اویغورها در سین کیانگ است. در سال های 

اخیر اویغورهای افراطی با حمایت امپریالیسم در منطقه غربی چین موجب تنش هایی شده اند. 

حتی در مواردی ستیزه جویان اویغوری که در خارج تعلیم می بینند، حمالت سنگین تروریستی 

در نقاط مختلف کشور اجنام دادند. کوشش های دولت چین برای جلوگیری از این تنش ها و 

مقابله با خشونت، فریبکارانه به عنوان سرکوب وسیع و نظام مند بزرگ ترین اقلیت نژادی چین 

به تصویر کشیده می شوند.

در  اویغورها  بی رحمانه  سرکوب  ادعای  با  غربی،  رسانه های  اخیر  گزارش های  سیل 

سین کیانگ، فصل جدیدی از جنگ تبلیغاتی برای شیطان منایی چین و ناامن نشان دادن این 

کشور است. سرتیترهای جنجالی اغراق آمیز رسانه های غربی در مورد یک میلیون مسلمان 

زیر  و  زندانی  اردوگاه ها  در  که  است  اویغور(  مردان  جمعیت  کل  پنجم  دو  )یعنی  اویغوری 

شکنجه هایی از قبیل غرق ساختگی در آب )شکنجه معمول به دست نیروهای آمریکایی در 

زندان های ابوغریب و گوانتانامو. - م( قرار دارند. کوشش این رسانه ها در القای این تصویر 

است که سین کیانگ در واقع یک زندان روباز است )که در حقیقت یادآور عین واقعیتی است 

که توسط اسرائیِل متحد آمریکا برای فلسطینی ها ایجاد شده است(.

اتهام وقیحانه و شرم آور باال بنا به شواهِد تکه پاره ی بی پشتوانه، ابتدا توسط یک سازمان 

غیردولتی به نام »شبکه مدافعین حقوق بشر در چین«، که مقرش در واشنگنت پایتخت آمریکا 
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است، سرهم شده بود. این شبکه دست راستی افراطی 

ظاهر  به  سازمان هایی  و  واشنگنت  توسط  ضدچینی 

»غیردولتی« چون »بنیاد ملی حمایت از دموکراسی« 

تأمین مالی می شود.

در سال 2018، گزارشی توسط این شبکه به کمیته 

الغای تبعیضات نژادی سازمان ملل فرستاده شد. 

اغلب در غرب گزارش های ارسالی به این کمیته را، 

به اشتباه، به عنوان گزارش های مورد تائید سازمان 

ملل به حساب می آورند. طبق این گزارش، بنا به ختمین شبکه مذکور حدود یک میلیون نفر 

نفر دیگر مجبور  بازآموزی« اعزام و حدود دو میلیون  به »اردوگاه های  اویغور،  نژاد  از مردم 

به گذارندن دوره های »بازآموزی« در سین کیانگ شده اند. به گواه خود گزارش، این ارقام بر 

اساس »مصاحبه ها و داده های محدودی« به دست آمده است. 

هر چند این شبکه اعالم کرده که طی این بررسی از ده ها نفر ایغوری مصاحبه به عمل آمده، 

ولی ختمین به این بزرگی از مصاحبه  با تنها 8 نفر اویغوری حاصل شده است.

هنگامی که سخنگوی کمیته الغای تبعیضات نژادی سازمان ملل، این نکته را که این 

گزارش و انتقادها علیه چین توسط این سازمان تهیه شده است را رد کرد، رویتر برای الپوشانی 

دروغ ها دست به انتشار گزارش های این شبکه زد.

این اولین بار نیست که ادعای سرکوب مسلمانان اویغور توسط دولت چین، در رسانه های 

و  کینه توزانه  حتریک آمیز،  ادعاهای  شاهد  بارها  هم  قباًل  می شود.  پرداخته  و  ساخته  غربی 

بی پایه در مورد ممنوع کردن اجرای فریضه روزه برای مسلمانان اویغور در ماه رمضان و مجبور 

کردن آنها به نوشیدن الکل و خوردن گوشت خوک توسط دولت، در رسانه های غربی بوده ایم. 

رسانه های  توسط  چین  علیه  نفرت انگیز  دروغ های  انتشار  و  اختراع  اخیر  سال های  در  اما 

غربی، اشکال فرومایه تر و رذیالنه تری به خود گرفته است. هدف آنها شیطانی جلوه دادن چین، 

نفرت پراکنی علیه آن و حتریک به خشونت و حتی شروع جهاد توسط جنگجویان اویغور در 

سین کیانگ، و تروریست های خالفت اسالمی در خارج از چین است. 
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»شبکه مدافعین حقوق بشر در چین«، 

پایتخت  واشنگتن  در  مقرش  که 

آمریکا است، یک شبکه دست راستی 

توسط  که   است  ضدچینی  افراطی 

ظاهر  به  سازمان هایی  و  واشنگتن 

ملی حمایت  »بنیاد  »غیردولتی« چون 

از دموکراسی« تأمین مالی می شود.
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این سومین تالش سازمان سیا در دهه های اخیر برای تسلط بر آسیای مرکزی )ادامه بازی 

بزرگ(، همراه افغانستان به عنوان نقطه مرکزی و بخش های دیگری از آسیای مرکزی از جمله 

سین کیانگ، است.

 11 فاجعه  از  قبل  ولی  شوروی  احتاد  فروپاشی  از  بعد   ،1990 سال های  در  تالش  اولین 

سپتامبر اجنام گرفت. در آن زمان که سازمان سیا فعالیت خود را به دست مجاهدین افغان 

و القاعده ی اسامه بن الدن به اجنام می رساند، چندین اردوگاه  برای آموزش جدایی خواهان 

اویغور در افغانستان بر پا کرد. تقریبا به همان روشی که یک دهه بعد افراطیون داعشی را برای 

سرنگونی دولت سوریه آموزش داد و مسلح منود. بی ثبات سازی چین در اثر حتریکات سازمان 

سیا، با مبب گذاری در سه اتوبوس شهری در ارومچی در فوریه سال 1997، شدت گرفت. این 

حمالت ُنه کشته و هفتاد زخمی بر جای گذاشت. مقامات چینی به سرعت شورش را سرکوب و 

امنیت را برقرار ساختند.

افتتاح  از موقعیت  با استفاده  اویغور در سال های 2007-2008، کوشیدند  جدایی طلبان 

بازی های املپیک تابستانی در پکن، حضور خود را در سطح بین املللی مطرح کنند. کوشش 

برای مبب گذاری انتحاری در یک هواپیمای خط هوایی چین جنوبی شکست خورد. چهار روز 

قبل از افتتاح بازی ها، حمله تروریستی در کاشغر، جنوب سین کیانگ منجر به کشته شدن 16 

افسر پلیس گردید. در ژوئیه 2009، شورش هایی که توسط افراطیون اویغور در ارومچی بر پا شده 

بود، منجر به کشته شدن حدود 200 نفر از »هان«های چینی تبار گردید. امپراطوری آمریکا بنا 

به برخورد دوگانه اش، این گونه شورش های مصبیت زا، و کشتارهایی که توسط ستیزه جویان 

به  تروریستی  عملیلت  را  می شود  اجنام  اویغور 

حساب منی آورد.

دو  یافت.  ادامه   2014 سال  تا  خشونت ها  موج 

حالی  در  جتاری  هواپیماهای  دزدیدن  برای  تالش 

مبب گذاری ها  از  شماری  که  شد  روبرو  شکست  با 

هربار منجر به مرگ ده ها انسان شد. نقطه عطف این 

وقایع، حمله با کارد در ایستگاه قطار کان مینگ، در 
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سازمان اویغورها در تبعید، در ترکیه 

ایستگاهی تلویزیونی به نام »استقالل 

تبلیغ  این رسانه  دارد، وظیفه  تیوی« 

دعوت  و  اویغور  جدایی طلبان  نفع  به 

از شخصیت هایی از افراطیون مذهبی 

اویغور است.
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جنوب غربی چین، در ماه مارس 2014 بود که ۳1 کشته و 141 زخمی به جای گذاشت.

بسیاری از دولت ها، در رویارویی با چنین شورش های مسلحانه ای، حکومت نظامی و یا 

حالت فوق العاده در سراسر کشور یا حداقل در ناحیه آشوب زده اعالم می منایند و اجرای روال 

عادی قانون را معلق می کنند؛ درست مانند حوادث جنوب تایلند و منطقه آچه در اندونزی. حتی 

مقامات حکومت استعماری بریتانیا در شبه جزیره ماالیا، برای مقابله با طغیان کمونیست ها 

از سال 1945 تا 1957، حالت فوق العاده برقرار کردند. مقامات ایاالت متحده بعد از واقعه 

یازده سپتامبر، قانونی سخت امنیتی )قانون "پاتریوت" یا میهن پرستی( را به اجرا گذاشتند 

و با اختاذ متهیدات دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم آزادی های مدنی مردم را پایمال کردند.

اما چین به هیچ یک از این اقدامات دست نزد و تنها برای برقراری امنیت در نقاط بحرانی، 

گشتی های مسلح و ایستگاه های بازرسی مستقر کرد. هدِف کاماًل شفاف و روشن عبارت بود 

از برقراری نظم و قانون، تعقیب تروریست ها و جلوگیری از اشاعه بیشتر خشونت. مقامات 

چینی اقدامات خود را » اعاده کامل نظم« می نامند. این راهکار موفق به مهار و جلوگیری از 

گسترش تروریسم به خارج از منطقه سین کیانگ و پاکسازی جامعه مدنی از افراطیون مذهبی 

قرقیزستان،  چون  شانگهای،  همکاری  سازمان  اعضای  از  تعدادی  گردید.  جدایی طالبان  و 

پکن را دراین اقدامات ضد تروریستی یاری منودند؛ و حتی پرزیدنت اردوغان فعالیت خود به 

نیابت از امپریالیسم آمریکا در سین کیانگ را متوقف کرد. ترکیه درگذشته برای تروریست های 

اویغور پول و کانال های مخفیانه جهت فرار از چین ]و پیوسنت به نیروهای داعش و القاعده در 

سوریه[ فراهم می کرد. 

سازمان اویغورها در تبعید، در ترکیه ایستگاهی تلویزیونی به نام »استقالل تی  وی« دارد، 

ازافراطیون  از شخصیت هایی  و دعوت  اویغور  نفع جدایی طلبان  به  تبلیغ  این رسانه  وظیفه 

نام  به  شخصی  می شود،  ظاهر  رسانه  این  در  اغلب  که  آنها،  از  یکی  است.  اویغور  مذهبی 

عبدالغدیر یاپوقوان است. او ظاهرًا رهبری جنبش اسالمی ترکستان شرقی را به عهده دارد. 

هدف این گروه جدایی طلب ایجاد یک کشور مستقل در سین کیانگ به عنوان ترکستان شرقی 

است.

این گروه با القاعده مرتبط بوده و در احتاد با جهادگران در افغانستان، پاکستان، آسیای 
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مرکزی، چین و سوریه فعالیت می کند. جنبش اسالمی 

ترکستان شرقی توسط ایاالت متحده، احتادیه اروپا 

و سازمان ملل به عنوان یک گروه تروریستی شناخته 

شده است. به گزارش آسوشیتدپرس »از سال 2013، 

آموزش  از  بعد  تا  رفتند  سوریه  به  اویغوری  هزاران 

همراه  به  شرقی،  ترکستان  اسالمی  جنبش  توسط 

القاعده بجنگند. این حزب در سال 2015 نقش مهمی 

ادلب  در  آنها  سوریه داشت.  ادلب  شهر  گرفنت  در 

جنگجویان  برای  را  آموزشی  پایگاه  چندین  سوریه 

خود و هم چنین برای کودکان ساختند.« 

ارومچی،  آرامی های  نا  از  بعد  دهه  یک  تقریبا 

چین مترکز مبارزه ضد تروریستی خود را بر خنثی سازی برنامه های مسموم شستشوی مغزی 

مردم عادی توسط افراطیون گذاشت. از این رو مراکز آموزش مذهبی در محالت ایجاد شد تا 

مردم را از خطرات افراط گرایی مذهبی آگاه سازند. این مراکز آموزشی که برای خنثی کردن و 

پاکسازی ذهن مردم از تبلیغات مسموم وهابی گری بر پا شده است، توسط رسانه های غربی 

»اردوگاه های بازآموزی« یا »اردوگاه کار اجباری« نام گرفته اند و ادعا می شود شرکت کنندگان 

در کالس های آموزشی فوق را »زندانی« می نامند!

برنامه هایی برای ریشه کن کردن فقر در این ایالت و آموزش حرفه ای برای اویغورها توسط 

دولت چین به اجرا درآمده اند. تا سال 2016، حدود 600 هزار اویغوری از فقر جنات یافتند، و 

بیش از 400 هزار نفر از روستاهای دورافتاده به مکان هایی منتقل شدند تا امکان اشتغال با 

درآمد مناسب برایشان فراهم باشد.

 دولت چین از طریق برنامه های متنوع موفق شده است تا به ذهن و قلب مردم عادی اویغور 

نیست.  اویغوری  جدایی خواهان  و  آمریکا  امپریالیسم  برای  خوش  خبری  این  اما  یابد.  راه 

آنها مأیوسانه متام تالش خود را برای خنثی کردن راه کارهایی گذاشته اند که پکن به درستی 

برای ریشه کن کردن افراط گرایی مذهبی، در پیش گرفته است. سیل اخبار جعلی که از سوی 
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سال  »از  آسوشیتدپرس  گزارش  به 

سوریه  به  اویغوری  هزاران   ،2013

رفتند تا بعد از آموزش توسط جنبش 

همراه  به  شرقی،  ترکستان  اسالمی 

سال  در  حزب  این  بجنگند.  القاعده 

شهر  گرفتن  در  مهمی  2015 نقش 

ادلب  در  آنها  سوریه داشت.  ادلب 

را  آموزشی  پایگاه  چندین  سوریه 

چنین  و هم  خود  جنگجویان  برای 

برای کودکان ساختند. 

https://www.longwarjournal.org/archives/2015/04/turkistan-islamic-party-had-significant-role-recent-idlib-offensive.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/04/turkistan-islamic-party-had-significant-role-recent-idlib-offensive.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/04/turkistan-islamic-party-had-significant-role-recent-idlib-offensive.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/04/turkistan-islamic-party-had-significant-role-recent-idlib-offensive.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2016/09/turkistan-islamic-party-in-syria-shows-more-little-jihadists.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2016/09/turkistan-islamic-party-in-syria-shows-more-little-jihadists.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/04/turkistan-islamic-party-had-significant-role-recent-idlib-offensive.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/04/turkistan-islamic-party-had-significant-role-recent-idlib-offensive.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2016/09/turkistan-islamic-party-in-syria-shows-more-little-jihadists.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2016/09/turkistan-islamic-party-in-syria-shows-more-little-jihadists.php
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رسانه های غربی جریان دارد، با هدف شیطان منایی دولت چین، این کشور را به عنوان ناقض 

حقوق بشر تصویر می کنند. در حالی که حقیقت کاماًل خالف این است.

مضحک است، امپریالیسم آمریکا با وقاحت متام با ادعاهای واهی مبنی بر آزار و سرکوب 

اویغورها در سین کیانگ، چماق خود علیه چین را بلند کرده است، در حالی که خود این کشور 

همراه متحدینش به بهانه مبارزه با تروریسم و دخالت های انسان دوستانه، ده ها کشور چون 

افغانستان، یمن... را مورد حمالت پهبادی یا مبباران قرار داده و میلیون ها زن و کودک و 

غیرنظامی مسلمان را به قتل رسانده است.

* بازی بزرگ: اشاره به کتابی با همین نام از زبیگنو برژینسکی است که در آن جهت تضعیف کشورهای سوسیالیستی بر 
تشدید تشنجات داخلی در این کشورها تأکید می کند. 
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برنامه هایی برای ریشه کن کردن فقر در این ایالت و آموزش حرفه ای برای اویغورها توسط دولت 

چین به اجرا درآمده اند. تا سال 2016، حدود 600 هزار اویغوری از فقر نجات یافتند، و بیش از 

400 هزار نفر از روستاهای دورافتاده به مکان هایی منتقل شدند تا امکان اشتغال با درآمد مناسب 

برایشان فراهم باشد.

دیدار جورج دبلیو بوش با سران اویغور در کاخ سفید

فهرست
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چشم انداز جهان

قربانیان جنگ قره باغ

ن
شم انداز جها

چ

صندلی چهارم در انتظار فاش گویان جهان

پیروزی مردم بولیوی بر کودتای آمریکایی

مناقشه قره باغ؛ ستیزه نژادپرستان با تاریخ مردم

عظیم ترین تظاهرات ضدفاشیستی در یونان

اهمیت بنیادین پیوند دوستانه فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین

گزارشی بی پایه برای  تغییر رژیم در ونزوئال

عادی سازی روابط میان امارات متحده عربی و اسرائیل

لبنان: توافقی از جنس نیترات آمونیوم

جهان در خطر هرج و مرج
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نزدیک به صد و شصت تن از شخصیت های سیاسی آمریکای التین شامل رؤسای جمهور، 

خنست وزیران، وزرا و دیپلمات های پیشین، با انتشار نامه ای از دولت بریتانیا خواسته اند 

به ویژه  امپریالیست ها،  جنایت های  حقیقت  افشای  قهرمان  آسانژ،  جولیان  استرداد  از  که 

امپریالیست های آمریکا و بریتانیا، به دولت آمریکا خودداری و او را فورا آزاد کند. با خیانت 

رذیالنه موره نو، رئیس جمهور کنونی اکوادور، جولیان آسانژ که در دوره رئیس جمهور چپ گرای 

اکوادور، دکتر رافائل کوره آ، به سفارت این کشور در انگلستان پناهنده شده بود؛ در 11 آوریل 

2019 به مقامات جنایتکار انگلستان حتویل داده شد. از آن تاریخ تا کنون، آسانژ در سلول 

انفرادی زندان بلمارش لندن به زجنیر کشیده شده است. آلبرتو فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین، 

نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال و خوزه موخیکا، لوئیز ایناسیو لوال دوسیلوا، دیلما 

روسف، اوو مورالس، رافائل کوره آ، رؤسای جمهور چپ گرای پیشین اروگوئه، برزیل، بولیوی و 

اکوادور، و نیز جرمی کوربین رهبر چپ گرای پیشین حزب کارگر انگلستان از زمره امضاکنندگان 

این نامه هستند.

صندلی چهارم
در انتظار

فاش گویان جهان

بهرام پارسا

باشد کافر  و  دهری  گه  و  ملحد  گه 

را  تنهایی  عذاب  بچشد  باید 
محمدرضا شفیعی کدکنی

باشد فتنه پرور  و  خلق  دشمن  گه 

باشد فراتر  خود  عصر  ز  که  مردی 
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ش گویا
ی چهارم در انتظار فا
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ارزیابی  بنیاد  بر  که  است  بین املللی  سطح  در  بی سابقه ای  فرجام خواهی  نامه،  این 

متخصصان حقوق بین امللل، تنظیم شده است. براساس این ارزیابی، نگهداری آسانژ در سلول 

انفرادی و زجر و شکنجه، به ویژه شکنجه روانی او، نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین املللی 

و حتی قوانین خود بریتانیاست.

در گزارش دویچه وله )6 فوریه 2020( نیلز ملزر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور 

شکنجه، که بهار سال گذشته آسانژ را در زندان بلمارش مالقات کرد؛ چنین آمده است: »او به 

وضوح دچار متام عالیمی - از جمله اضطراب مزمن و شدید- است که قربانیان شکنجه های 

روانی دراز مدت از آنها رجن می برند. آسانژ بدون هیچ دلیل موجهی روزانه 22 تا 2۳ ساعت در 

سلول انفرادی نگه داشته و از هرگونه متاس او با زندانیان دیگر جلوگیری می شود.« به نظر ملزر 

با این شکنجه های روانی هولناک، آسانژ را در روندی جنایتکارانه، برای دادگاهی فرمایشی 

آماده می کنند که هدف های برنامه ریزی شده انتقام جویان آمریکا و بریتانیا را تأمین کند. جان 

شیپتون، پدر جولیان، با ابراز نگرانی از وضعیت سالمتی فرزندش به اشپیگل آنالین گفته 

است که »پسرم را دارند در زندان می کشند.«

دادگاه جولیان آسانژ، بنیان گذار سایت افشاگر ویکی لیکس برای استرداد او به آمریکا، 

که به دلیل گسترش کرونا برگزار نشده بود، اکنون دوباره در لندن در جریان است. اگر آسانژ 

به آمریکا مسترد شود، ممکن است به اتهام جاسوسی به 175 سال زندان انفرادی محکوم 

شود. از میان »گناهان« بزرگ آسانژ باید از افشای ویدئوی کشتار مردم بی گناه عراق توسط 

بالگردهای آمریکا، کودتای باند هیالری کلینتون در کنگره حزب دموکرات بر ضد نامزدی برنی 

سندرز چپ گرا، و فاش کردن جنایات جنگی، فساد، رشوه خواری، جاسوسی و پایمال کردن 

حقوق شهروندان جهان نام برد.

سراسر  در  نفر  هزاران  اعتراض  نه  و  مردم گرا  برجسته  شخصیت های  این  امضای  نه  اما 

جهان، تا کنون نتوانسته است دنباله های آدمکش بانوی آهنین، مارگارت تاچر، یعنی ترزا 

می و بوریس جانسون را وادار کند که آسانژ، این تداوم دهنده روزنبرگ ها و بابی ساندزها را از 

زندان آزاد کنند. در اثر جنگ طبقاتی بورژوازی جهانی علیه طبقه کارگر و زحمتکشان جهان، 

هجوم  آغاز  از  پس  چپ گرا  مترقی  احزاب  و  کارگری  احتادیه های  بی رحمانه  سرکوب های  و 
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بی شمار  جانفشانی های  و  گسترده  مبارزات  علیرغم  میالدی،  دهه 80  آغاز  در  نولیبرالیسم 

فداکارانه، هنوز طبقه کارگر و احتادیه ها و احزاب مدافع زحمتکشان نتوانسته اند چرخ تاریخ 

را برگردانند تا بشریت مترقی از فاش گویان برجسته ای چون جولیان آسانژ، ادوارد اسنودن 

و بردلی منینگ همچون قهرمانان افشای حقیقت، تقدیری سزوار به جای آورد. جای تأسف 

فراوان است که در میهن ما ایران هم مبارزات مؤثری برای آزادی او صورت نگرفته است.

در برلین پایتخت آملان، تندیس های برجنی ادوارد اسنودن، چلسی )برادلی منینگ( و 

جولیان آسانژ، آفریده پیکره ساز ایتالیایی، داوید دومینو، استوار بر سه صندلی قرار دارند. 

اما صندلی چهارمی هم هست که خالی است تا هر کسی تندیس خود را بر آن تصور و راه این 

چه گوارا های معاصر را دنبال کند. صندلی چهارم در انتظار همه فاش گویان جهان از جمله 

بهبودخواهان جامعه ماست.

جرأت ساختن این سه مجسمه به این شکل، در عمل پیکره ساز ایتالیایی، داوید دومینو را بر صندلی چهارم 
ایستانده است.  هنوز تا جهان در تسخیر فاش گویان درآید، باید بسیارها بر آن صندلی بایستند!
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ی
ی مردم بولیو

پیروز

پیروزی مردم بولیوی بر کودتای آمریکایی
کودتای  یک  در  بولیوی  نولیبرال های  و  آمریکا  امپریالیسم  پیش،  سال  یک  به  نزدیک 

انتخاباتی شرم آور دولت چپ گرای »جنبش به سوی سوسیالیسم« به رهبری اوو مورالس را 

سرنگون کردند. این نوع کودتاهای آمریکایی در آمریکای التین و البته همه جهان شناخته 

دکتر  برجسته  میهن دوست  علیه  پینوشه   آگوستو  جنایتکار  ژنرال   197۳ کودتای  شده اند: 

سالوادور آلنده در شیلی؛ کودتای نظامیان در سال 2002 علیه هوگو چاوز، رئیس جمهور قانونی 

آخرین  از  اکوادور  محبوب  جمهور  رئیس  کوره آ،  رافائل  دکتر  علیه   2010 کودتای  و  ونزوئال؛ 

منونه های این وحشی گری امپریالیسم آمریکا و متحدان نولیبرال داخلی اش به شمار می روند.

اوو مورالس، رئیس جمهور قانونی بولیوی که اکنون در آرژانتین به سر می برد، اخیرا در 

برداشت: »در  انتخابی علیه دولت خود  راز کودتای  از  پرده  تارمنای »ژاکوبن«  با  مصاحبه ای 

دسامبر گذشته سناتور جمهوری خواه آمریکا ریچارد بلک اعتراف کرد که این کودتا در آمریکا 

برنامه ریزی شده بود. من از آنچه مالک شرکت خودرو سازی تسال، ایالن ماسک در 24 ژوییه 

گفت، حیرت کردم. او به صراحت گفت که در کودتا مشارکت داشته است. آن کودتا برای کنترل 

منابع طبیعی ما، برای ماده ارزشمند لیتیوم به اجنام رسید. دولت تصمیم گرفته بود که تولید 
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لیتیوم را صنعتی کند. قراردادهایی با 

برنامه  ما  بود.  شده  امضا  چین  و  اروپا 

لیتیوم،  تولید  کارخانه   41 که  داشتیم 

بیش از 15 کارخانه تولید کلرید پتاسیم، 

کربنات لیتیوم، هیدروکسید لیتیوم و ۳ 

کارخانه برای ساخت باتری های لیتیوم 

و کارخانه های دیگری برای ساخت محصوالت جانبی بسازیم. ما اعالم کرده بودیم که این جا 

دیگر جای امپریالیسم آمریکا نیست و این جرم نابخشودنی حزب ما و من به عنوان رئیس جمهور 

قانونی بولیوی بود. در واقع کودتا الگوی اقتصادی ما را هدف گرفته بود که الگوی اقتصادی 

صندوق بین املللی پول را رد کرده بود.

دولت اوو مورالس در 14 سالی که کشور را اداره می کرد، نفت، گاز و آب را ملی کرد و 

دست  بولیوی  سرخپوست  بومیان  و  زحمتکشان  زندگی  بهبود  برای  گسترده ای  اقدامات  به 

زمینه  در  التین  آمریکای  کشورهای  سرآمد  به  را  بولیوی  میهن دوستانه  اقدامات  این  زد. 

رشد اقتصادی تبدیل کرد. در واقع »حزب به سوی سوسیالیسم« و اوو مورالس در نبرد علیه 

خصوصی سازی های گسترده در زمینه هایی چون نفت، گاز و حتی آب به پیروزی رسیده بودند.

مورالس در همین گفتگو به دستاوردهای دولتش می پردازد و می گوید: مردم باید از این 

واقعیت مهم آگاه باشند که در سال 2005 که نفت را ملی کردیم، درآمد ساالنه نفت 4۳5 میلیون 

دالر آمریکا بود. پس از ملی شدن تا ژانویه 2019 درآمد نفتی به 5.5 میلیارد دالر رسید. در سال 

2005 کل تولید ناخالص داخلی ما 9.5 میلیارد دالر بود ولی تا ژانویه سال 2019 این رقم به 42 

میلیارد دالر رسید.

علیرغم کودتای نوامبر 2019، و سرنگونی دولت قانونی مورالس و سرکوب وحشیانه و کشتار 

کارگران، دهقانان، روزنامه نگاران، دانشجویان و بومیان سرخپوست، کودتاگران نتوانستند 

خدشه ای در محبوبیت جنبش به سوی سوسیالیسم و اوو مورالس وارد کنند.

سیاست های  گرفنت  پیش  در  با  و  شد  کار  به  دست  سرعت  به  غیرقانونی  جمهور  رئیس   

و  بهداشت  آب،  گاز،  نفت،  چون  زمینه هایی  در  گسترده  خصوصی سازی های  به  نولیبرالی 

ی
ی مردم بولیو

پیروز
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ی
ی مردم بولیو

پیروز

خشم  به  نابرابری  افزایش  با  و  زد  دست  آموزش 

توده های بولیوی دامن زد.

انتخابات  تعویق  بار  چندین  از  پس  سراجنام 

اما در واقع  به بهانه گسترش ویروس کرونا،  ظاهرًا 

برای تغییر شرایط کشور و مناسبات طبقاتی، دولت 

در  داد.  تن  انتخابات  به  مهرماه   27 در  کودتایی 

به  جنبش  حزب  نامزد  آرسه  لوئیس  انتخابات  این 

سوی سوسیالیسم با 52 درصد آرا به پیروزی رسید و رقیب نولیبرال او، کارلوس مسا، تنها 

به ۳1درصد آرا دست یافت. الزم به یادآوری است که در انتخابات سال گذشته هم کارلوس 

مسا نتیجه انتخابات را به مورالس واگذار کرده بود که با کودتای انتخاباتی، دولت قانونی 

مورالس را سرنگون و او را وادار به خروج از کشور کردند.

لوئیس آرسه در خنستین سخنان خود پس از پیروزی اعالم کرد که با این پیروزی دموکراسی 

واقعی بار دیگر به بولیوی باز خواهد گشت و دولت بهبود زندگی مردم و ایجاد وحدت ملی را 

در رأس برنامه های خود قرار داده و دنبال خواهد کرد.
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فهرست
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حوادث خونینی که در دو هفته اخیر میان دولت های نژادپرست آذربایجان و ارمنستان و 

ترکیه بر سر قراباغ اتفاق افتاده است، گویا با مداخله و میاجنیگری مؤثر دولت روسیه، به 

آتش بس منجر گردیده است. امیدواریم که این خونریزی متوقف شود و مناقشه قراباغ به نفع 

حقیقت، و هر چه زودتر فیصله یابد؛ صدها هزار نفر مردمی که قریب ۳0 سال است از خانه 

مرزهای شناخته شده  بازگردند؛  خود  مناطق  و  منازل  به  بتوانند  آواره شده اند  خود  کاشانه  و 

بین املللی اعاده گردند و میثاق های ملی و جهانی به اجرا درآیند.

در عین حال، برای اختاذ رفتارهای صحیح در آینده، ناگزیر دایره آگاهی ها و میزان معرفت 

ما درباره تاریخ و سابقه این مناقشه باید افزایش یابد تا دوباره شاهد این نباشیم که برخی 

عالقه مندان به مباحث تاریخی بی اعتنا به حقایق مسلم و با اعتماد به نفسی نامعقول بنویسند 

که »قراباغ نامی ترکی است که تداول آن از هزار سال نیز می گذرد«. یا اینکه بنویسند »منطقه 

علی پورصفر )کامران(

مناقشه قراباغ؛ ستیزه نژادپرستان با تاریخ مردم
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قراباغ پس از فتح توسط مسلمانان، به دست خزران اداره می شد«. آخر این چه شترگاو پلنگی 

است که مسلمانان منطقه ای را تصرف کنند و سپس اداره آن در اختیار یک قوم مشرک قرار 

داشته باشد. یادمان نرود که خزران در این قرن هنوز به دیانت یهودی نپیوسته بودند! یا بنویسند 

که »شاه امساعیل قراباغ را به ایل قاجار داد« در حالی که از طریق بوداق منشی قزوینی در 

جواهراالخبار و از طریق واله اصفهانی در خلد برین می دانیم که قاجاریان دستکم از دوران 

آق قویونلو و پیش از سال 896هق در قراباغ و اطراف آن بسر می بردند. این اخبار نادرست به 

خودی خود چندان اهمیت ندارند، اما می توانند موجبات تقویت نادرستی های فکری وشبه علم 

و شبه تاریخ در حافظه مخاطبانشان بشوند. 

پیشینه نام »قراباغ« 

قراباغ نامی مرکب از دو بخش ترکی و فارسی است. کلمه قره و یا قرا در ترکی به معنای 

سیاه است اما مجازا، و در ترکیب با یک دسته اعالم جغرافیائی و یا مفاهیم اجتماعی معانی 

کاماًل متفاوتی می یابد. محمود کاشغری در دیوان لغات الترک )464-466هق( کلمه مرکب 

قراباش را در لغت به معنای سر سیاه تعریف کرده و هماجنا تذکر می دهد که ترکان این اصطالح 

و گردنه  را قراقش می نامند  و شاهین  و عقاب  به کار می برند  نیز  کنیزان  و  بردگان  را درباره 

بخش  در  نصیری  برادران  می خوانند.  قرایلغا  را  ترک  سرزمین  و  فرغانه  میان  صعب العبور 

ترکی روسی فرهنگ نصیری )1095هق؟( بقیه مردم یا به قول همان فرهنگ، سایرالناس را 

قره کیشی الر نامیده اند. میرزا مهدی استرآبادی در فرهنگ سنگالخ، برای »قرا« معانی زیر 

را آورده است: سیاه، علت کابوس در خواب، مداد و در ترکی رومی به معنای ساحل دریا. 

همو چندین ترکیب ترکی را معنی کرده که با کلمه قرا ساخته شده است نظیر قراکیشی به معنی 

اتباع و سایرالناس و بقیه مردم؛ قراخان به معنی ملوک طوایف و هر یک از عوام الناس که به 

خودسری برخاسته جمعی را تابع خود کرده باشد.

قراباش در ترکی رومی به معنی بلبل و در ترکی ایرانیان به معنی کنیز و همچنین راهبان 

مسیحی. قراتایاق به معنی هجوم عام و غوغای اوباش مجهز به چوبدست جنگی؛ قراچو به 

معنی باقی رجال یا باقی مردم و قراقوش به معنی عقاب. قرا بوغاز، در ترکی رومی، بلبل 
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و نوعی گنجشک که زیرگلوی آن سیاه است و موضعی در مست دشت قپچاق. این قرابوغاز 

همان خلیج معروفی است که در ساحل ترکمنستان قرار دارد و از شدت گرما همچون دیگ 

برخی  می شود.  تبخیر  خزر  دریای  نقاط  سایر  از  سریع تر  بسیار  آن  در  آب  که  است  جوشانی 

رودخانه های ایران که در مناطق ترک نشین جاری است به قراسو موسوم اند و این به هیچ وجه 

کنایه از آب سیاه نیست بلکه اشاره به آب سرد، آب تند و تندآب دارد. جالب توجه اینکه حتی 

در نامگذاری فارسی برخی رودخانه های ایران نیز این کنایه دیده می شود. دو شاخه رودخانه 

کرج در شهریار و رباط کریم به سیاه آب آدران و سیاه آب معروف بود.

قراباغ نیز ترکیبی با معنای مجازی است و مراد از آن باغ سرد و یا بزرگ و پهناور است 

و به طور قطع و یقین از اواخر نیمه دوم قرن 7 و در طول قرن 8هق تداول دارد. البته کلمه باغ 

در ترکی قدیم معمول بوده، اما معنائی جدا و دیگر داشته است. به نوشته کاشغری در دیوان 

لغات الترک، این کلمه به معنای درخت انگور و همچنین هر بسته و دسته از هیزم و جز آن 

آمده است و این تعریف هیچ نسبتی با کلمه پهلوی باغ به معنای محوطه محصور درختکاری 

و گلکاری شده ندارد. کلمه ترکی باغ هنوز در برخی مناطق ترک زبان ایران با معنای هربسته 

یا دسته هیزم و جز آن به کار می رود. از جمله اینکه هر دسته یوجنه یا کاه یا غالت را بیرباغ 

می گویند. 

این سرزمین تا پیش از مغوالن و دوران ایلخانیان ایران، در متامی کتاب های تاریخی و 

جغرافیائی اعراب و ایرانیان به نام اران موسوم بود. هیچ کتاب تاریخی و جغرافیائی اعم از 

عربی و ایرانی تا پیش از نیمه های قرن 7هق کم ترین اشاره ای به نام قراباغ ندارند و بالاستثنا 

همه آنان از مملکت »اّران« )با تشدید حرف دوم( و »آران« و شهر عمده آن گنجه نام برده اند. 

همچنین کتاب کم نظیر سیرت جالل الدین مینکبرنی نوشته شهاب الدین محمد نسوی زیدری 

منشی سلطان که اخبار متعددی از حضور سلطان و شرف امللک وزیر در اران دارد )6۳0هق( 

و جهانگشای جوینی )658هق( هیچ اشاره ای به نام قراباغ نکرده اند. معجم البلدان یاقوت 

فاصله  در  که  7هق  قرن  اول  نیمه  تا  اسالم  جهان  جغرافیائی  فرهنگ  معروف ترین  حموی 

میان 615 تا 621هق جمع آوری شده تنها از اران و توابع آن نوشته است. فرهنگ جغرافیائی 

آثارالبالد و اخبارالعباد نوشته زکریای قزوینی )674هق( فاقد هرگونه اشاره ای به نام قراباغ 
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است و فقط از مملکت اران می گوید. ابن واصل ایوبی در کتاب تاریخ ایوبیان )نیمه قرن 7هق( 

فقط به نام اران اشاره دارد. خواجه رشیدالدین فضل اهلل در جامع التواریخ )700 – 710هق( 

چندبار هر دو نام اران و قراباغ را نوشته است. آق سرائی در تاریخ سالجقه )7۳0 تا 7۳4هق( 

چندین بار به اران و یک بار به قراباغ اشا ره کرده است. کاشانی در تاریخ اوجلایتو )718هق( 

فقط نام اران را به کار برده است. ابوالفدا در تقویم البلدان )721هق( نیز فقط به اران اشاره 

دارد. شبانکاره در مجمع االنساب )7۳۳هق( هر دو نام اران و قراباغ را به کار برده است. نکته 

بسیار قابل توجه درباره نام قراباغ، گزارش خواجه رشیدالدین فضل اهلل از مغوالن سوقیوت 

و برخی بزرگان این قوم و قبیله است که در آن از مردی به نام قراباغ فرزند تکنه تطغاون نام 

برده است. هر چند تا امروز شاهدی درباره نسبت میان این امیر مغول و منطقه قراباغ به دست 

نیامده است، اما به هرحال می تواند به حتقیق در این نام گذاری مفید باشد.

با توجه به شواهد ارائه شده می توان با اطمینان گفت که نام قراباغ از سال های آخر قرن 

برخی  اران شد.  جانشین  به سرعت  و  است  از خنستین سال های قرن 8هق مرسوم شده  و   7

نویسندگان نظیر حمداهلل مستوفی در نزهه القلوب )740هق( و نظام الدین شامی در ظفرنامه 

شامی )804هق( و حافظ ابرو در زبده التواریخ )8۳0 هق( اشاراتی به قراباغ اران دارند، اما از 

قرون 9 و 10هق، عنوان اران حذف شده و تنها نام قراباغ ادامه یافته است.

نام اران ریشه در اسامی رن و الران و الوانک و اغوان و اغوانک ارمنی و آلبانیائی و 
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رنی گرجی دارد که پیش از پادشاهی آلبانیائی ها و پس از آن تداول داشت. اسقف سبئوس از 

مورخان ارمنی )نیمه اول قرن 7م/1هق( در اواخر دوران ساسانی از اغوانک و طریق وصول به 

آن از روستای ساودک در جنوب شرقی دریاچه سوان یادکرده و موسی خورنی در جغرافیای خود 

)نیمه دوم قرن 5م( شرحی درباره رن داده که به تقریب برابر قراباغ کنونی است. استرابون )قرن 

اول پیش از میالد(، جغرافیانویس بزرگ جهان باستان نیز از سرزمین آلبانیا و رودخانه های 

معروف کورا و ارس که در آن جاری بود، به همانگونه سخن می گوید که جغرافیانویسان بعدی.

قدیم ترین مردمان این منطقه، ارمنی ها و اوتی ها بودند که قلمرو خود را آرتساخ و اوتیک 

می نامیدند. این دو منطقه که در مست راست رودخانه کورا تا حوالی رودخانه ارس قرار داشت، 

در قرن 5م به تصرف دولت آلبانیا درآمد و مرزهای جنوبی آلبانیا به کوه های آرتساخ و رود گرگر 

تا ملتقای آن به رودخانه ارس رسید.

به نوشته عنایت اهلل رضا، نام آرتساخ در برخی کتاب های قرون اولیه میالدی و همچنین 

در اخبار دوران یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی به میان آمده است، از جمله این اخبار، حمله 

مشترک خزران و ترکان ترکیوت به شهر پرثوه )بردع؛ بردعه( در سال 626م و ناکامی اسقف 

ویرو، جاثلیق اران در جلوگیری از آنان و فرار او به کوه های آرتساخ است. نکته جالب توجه 

در سابقه کلمه اران، تبدیل آن به معنای قشالق یا گرمسیر برای چادرنشینان ترک آذربایجان 

است. ایالت شاهسون، کوچ زمستانی خود را ارانلق می نامیدند و هنوز نیز چنین است. 

تاریخ حاکمیت بر قراباغ

تا  صفوی  دوران  از  بزرگ  قفقاز  کوه های  تا  ارس  رودخانه  سوی  دو  سرزمین های  متام 

ملکان  فرمان  حتت  که  قراباغ  ارامنه  و  بود  ایران  قلمرو  از  بخشی  سال های 1218–1242هق 

خمسه قراباغ یا ملوک پنج گانه به نام های ورنده، دیزاخ، خاچین، جرابرد و گلستان بودند، از 

همین طریق در زمره اتباع دولت های ایرانی قرار داشتند. ترکان نیز از دوران سالجقه به قراباغ 

وارد شدند و تعدادشان در دوران مغول افزایش یافت. با این همه غلبه قومی همواره با ارمنیان 

بود. قراباغ در دوران صفوی بخشی از خانات گنجه و حتت فرمان خوانین قاجار از خاندان 

زیاداوغلی بود. نادرشاه وسعت این خانات را کاهش داد و آن را به منطقه گنجه و اطراف آن 
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محدود کرد.

پس از قتل نادر شاه و انقراض دولت مقتدر او، پناه علی خان سرکرده طایفه ساریجه لو از 

ایل جوانشیر، حکومت قراباغ را صاحب شد و پس از چند جنگ و خونریزی های کالن، ملکان 

ارمنی خمسه را به اطاعت خود کشانید، اما حکومت شان را بر مناطق یادشده ابقاء کرد. خانات 

قراباغ به دنبال جنگ های اول ایران و روسیه، و بر اساس قرارداد گلستان )1228هق( به روسیه 

ملحق شد و سراجنام پیش از جنگ های دوم ایران روسیه توسط دولت روسیه منقرض گردید. 

در این دوران تا انقالب اکتبر، قراباغ بخشی از ایالت الیزاوت پل یا همان گنجه بود.

پس از انقالب فوریه، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان، حتت فرمان کمیساریای ماورای 

قفقاز قرار گرفت. در فاصله میان انقالب اکتبر تا بهار سال 1918 این کمیساریا ساقط شد و 

حوادث خونینی به ویژه در آذربایجان صورت گرفت. یکی از بدترین آنها کشتارهای ارامنه و 

ترکان در باکو از 17 تا 21 مارس 1918 بود که قریب 25هزار کشته به همراه داشت. از این تعداد 

15 تا 20هزار نفر فقط از ارمنیان بودند. بلشویک های باکو در آوریل 1918 شورای منشویک و 

مساواتی شهر باکو را ساقط کردند و کمون باکو را تشکیل دادند. این کمون در ۳1 زوئیه 1918 

بازداشت  کمیسر های  همه  و  برافتاد  سفید  روس های  و  داشناک ها  و  منشویک ها  کودتای  با 

رسیدند.  قتل  به  همگی  سال  همان  سپتامبر  در  و  شدند  فرستاده  فعلی  ترکمنستان  به  شده 

کودتاچیان به سرعت از نظامیان انگلیس خواستار تصرف باکو شدند و ژنرال دنسترویل با 

چندهزار نظامی تا اواخر ماه اوت خود را به باکو رسانید. از سوی دیگر مساواتچی ها با حمایت 

نظامیان عثمانی که حتت فرمان نوری پاشا برادر انورپاشا، وزیر جنگ عثمانی قرار داشتند، 

دولت جدید آذربایجان را در گنجه تشکیل دادند و پس از 6 هفته جنگ و ستیز با شورای باکو 

و نظامیان انگلیسی، در 15 سپتامبر وارد باکو شدند.

این دولت از همان آغاز در صدد احلاق کامل قراباغ به قلمرو خود برآمد و چون قادر به 

رخنه در قراباغ نبود، ارتش عثمانی به نیابت از آن دولت و با تهدید به قتل و کشتار ارامنه، 

در قراباغ مستقر شد و در همان روزهای اول بالغ بر 60نفر از سران ارمنی قراباغ را اعدام کرد 

و روند کشتارها و غارت را به متام قراباغ تسری داد. شکست عثمانی در جنگ جهانی اول 

منتهی به خروج نظامیان آن دولت از قراباغ و منطقه باکو شد )۳0 اکتبر 1918( و نظامیان 
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انگلیسی جای آنان را گرفتند. مساواتچی ها که فقط می خواستند به نام دولت ترک بر منطقه 

با فشار و تهدیدات  و  پناه نظامیان انگلیسی قرار دادند  را در  حکومت داشته باشند، خود 

ارتش انگلیس، شورای قراباغ را ناگزیر از موافقت با ورود نظامیان انگلیسی و سازمان اداری 

دولت مساواتچی ها و استقرار فرمانداری به نام خسرو سلطانوف از پان ترکیست های سرشناس 

کردند. این شخص با تفنگ چیان خود و برادرش سلطان سلطانوف، عملیات دوران عثمانی 

را اعاده کرد. ارامنه چون گمان داشتند که انگلیس با مقاصد و نیات خیرخواهانه به منطقه 

وارد شده اند، خنست خواستار مداخله آنان برای کاسنت از تعدیات سلطانوف شدند و چون 

تصاحب  برابر  در  که  انگلیسی  نظامیان  اما  برخاستند.  اعتراض  به  نشد،  برآورده  توقع شان 

تولیدات نفتی باکو و صدور آن از طریق لوله انتقال نفت به بندر باطومی در مقام مدافعان 

دولت مساواتچی ها قرار گرفته بودند، با تهدید و لشکرکشی به قراباغ، ارمنیان را به اطاعت 

از دولت باکو واداشتند. انگلیسی ها در کمتر از یک سال، بالغ بر یک میلیون بشکه نفت از 

باکو خارج کردند و عوایدش را خود صاحب شدند و در مقابل، از یک دولت ارجتاعی نژادپرست 

حمایت کردند. فشارهای مساواتچی ها و فرماندهی نظامیان انگلیسی در منطقه و خروج این 

نظامیان از قراباغ که به معنی استقرار قطعی سازمان دولتی آذربایجان در قراباغ بود، سراجنام 

مجمع مردم قراباغ را در روز 15 اوت 1919 وادار به موافقت با خواسته های دولت باکو کرد. 

روز بعد، واحدهای نظامی انگلیسی از شوشی خارج شدند و ارامنه در روز 22 اوت قرارداد 

حاکمیت موقت جمهوری آذربایجان بر قراباغ را تا تعیین تکلیف مسائل توسط کنفرانس صلح 

پاریس امضاء کردند.

ماده اول این موافقت نامه بر موقتی بودن این حاکمیت صراحت داشت. هفت ماه بعد 

دولت مساواتچیان باکو به دست ارتش سرخ برافتاد )28آوریل1920( و در همان روز تشکیل 

جمهوری شوروی آذربایجان نیز اعالم شد و این دولت از جمهوری ارمنستان خواهان ختلیه 

قراباغ از نظامیان وابسته به ارمنستان شد. دولت شوروی در 14نوامبر1921 از سه منطقه 

بزرگ گرجستان و آذربایجان و ارمنستان، جمهوری شوروی ماورای قفقاز را تشکیل داد و 

در 7ژوئن 192۳ نیز ایالت خودمختار ناگورنو قراباغ از توابع جمهوری ماورای قفقاز، اعالم 

موجودیت کرد.
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قراباغ، بعد از تفکیک جمهوری های ماورای قفقاز

در سال 19۳6، این جمهوری منحل شد و سه جمهوری گرجستان و ارمنستان و آذربایجان 

تشکیل گردید. از اینجا بود که قراباغ همچنان به صورت یک ایالت خودمختار به جمهوری 

آذربایجان پیوست. اصرار و پافشاری حزب کمونیست جمهوری آذربایجان، عامل مؤثر در 

موافقت دولت شوروی با احلاق قراباغ به جمهوری شوروی آذربایجان بود. 

قراباغ پس از شوروی

دوران سیاه گورباچف با زوال بسیاری از استعدادهای دوران شوروی همراه بود. درسال 

1988 ناسیونالیست های ارمنی در صدد تغییر رژیم سیاسی قراباغ برآمدند و جنگ و ستیزهائی 

را موجب شدند که روزبه روز دامنه های آن بیشتر می شد. پان ترکیست ها نیز که مترصد فرصتی 

برای براندازی جمهوری سوسیالیستی آذربایجان بودند، از هر فرصتی برای تضعیف دولت و 

نشان دادن ناتوانی های آن استفاده کرده و حتی بر این ناتوانی ها دامن می زدند.

و   25( بود  خودشان  دست پخت  که  خوجالی  جنایتکارانه  و  خونین  حوادث  با  سراجنام 

26 فوریه 1992( ایاز مطلبوف رئیس جمهوری وقت را برانداختند و ابوالفضل ایلچی بیگ –

پان ترکیست کوتوله- را که بر خود لقب سرباز کوچک آتاتورک نهاده بود، به ریاست جمهوری 

جبهه  خیانت های  اما  رسانیدند. 

از  هیچیک  که  بود  عمیق  چنان  خلق 

هیچ  به  آذربایجان  نظامی  متهیدات 

پیروزی و توفیقی نرسید و ایلچی بیگ 

و  خطر  معرض  در  را  خود  که  بی وطن 

سرهنگ  طرفدار  شورشیان  مجازات 

باکو  از  می دید،  حسینوف  صورت 

حیدر  به  حکومت  اداره  و  گریخت 

علیوف و صورت حسینوف واگذار شد. 

این طرز حکومت دوامی نداشت و پس 
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از چندی میان حسینوف و علیوف نیز اختالف افتاد و قدرت به طور کامل در اختیار حیدر 

علیوف قرار گرفت.

امروز بیش از 26 سال از آن حوادث می گذرد و بار دیگر، دولت های نژادپرست آذربایجان 

را  تانک ها  و  توپ  و  مسلسل ها  و  تفنگ ها  دهان  خود،  توقعات  اجرای  برای  ارمنستان  و 

گشوده اند و خونریزی ها را دوباره آغاز کرده اند. با این تفاوت که این بار یکی از دولت های 

بدکاره نژادپرست و بنیادگرا یعنی دولت ترکیه، خود را در مقام حامی الهام علیوف قرار داده و 

درست همانند دولت هیتلر که خود را حامی آملانی های چکسلواکی و اتریش می دانست، متام 

قد سایه خود را بر سر جمهوری آذربایجان انداخته است. الهام علیوف نیز همچون یک طفیلی 

سیاسی در زیر سایه اردوغان احساس آرامش یافته، با سبک مغزی بر جنگی که تا کنون شاید 

نزدیک به هزار کشته داشته باشد، اصرار می ورزد. جتدید جنگ در مناقشه قراباغ، بر بنیاد 

تدابیر ناصواب بنا نهاده شده و توقعات ناصواب تر نیز آنها را تقویت می کند.

تزهای یک بحران

1

سایر  از  جدائی  مستلزم  ملت،  یک  عضو  مردم  از  گروه هائی  سیاسی  موجودیت  احراز   

ناسیونالیسم  جانب  از  تاریخ  خالف  و  ضداجتماعی  گرایش  این  اما  نیست.  هموطنان 

فاشیست مآب ترک و ارمنی در صدر مطالبات و توقعات شان قرار دارد. در این میان توقعات 

ارامنه بسیار محدود و اندک است، زیرا که از فضا و اجماع الزم برای چنین مقصودی برخوردار 

نیستند و آن توقعات را به ارمنستان امروزی و یک منطقه ارمنی نشین همجوار خود محدود 

کرده اند. اما پان ترکیست ها برخالف آنان از فضا و اجماع گسترده ای برخوردارند و بر همین پایه 

گروه های قومی ترک در کشورهای مختلف را به احتاد قومی خالف ملت و خالف دولت ملی به 

دولت های ترکیه و آذربایجان و طرفداران شان در داخل و خارج، بنیاد معنوی جنگ را بر تنبیه قوم 
و ملت ارمنی و دیانت آنان قرار داده اند. چنین انگیزه هائی جز جنایت و انهدام تمدن، هیچ دستاورد 

دیگری ندارد.
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معنای تاریخی آن تشویق می کنند. هم اینان هستند که از مغولستان تا شمال آفریقا، همه مردِم 

به گمان خود هم تبارشان را به خروج از ملیت شان فرا می خوانند و اگر از دست شان برآید، حتی از 

جتزیه کشورها و ایجاد کشور های کوچک ترک زبان خودداری ندارند. مگر همین رفتار کثیف 

را دولت ترکیه در قبرس مرتکب نشده است؟

2

ناسیونالیسم ارمنی به طور عمده از گذشته ارتزاق می کند و در آرزوی جبران گذشته است. 

این گرایش ضداجتماعی بر اثر ناتوانی های اقتصادی و اجتماعی به شبه فاشیسم نزدیک شده 

و از تعقیب روش های سالم برای حل و فصل معضالت و اختالفات فاصله گرفته است. به 

همین سبب ناگزیر برای ارضای امیالی که خود در این ۳0 سال گذشته در میان ارمنیان کاشته 

است، جز پیروی از نیروهای فاشیست مسلک تندرو -حتی بنیادگرا- تدبیر دیگری برای خود 

منی بیند. 

3

دولت آذربایجان به سبب سیاست های الیگارشی بی ریشه حاکم بر کشور و اختصاص بخش 

اعظم ثروت های معتنابه ملی به طبقه حاکمه کشور -که بیشتر از یک اقلیت فاسد نیستند- 

خود قادر به رفع و رجوع معضالت کشورش نیست و برای این منظور و همچنین برای تضمین 

دوام و بقای خود ناگزیر از جلب همراهی های دولت های بالنسبه قدرمتندی است که می توانند 

با نقض میثاق های جهانی و حقوق بین املللی، به نیابت از او، معضالت ملی را برای او حل 

و فصل کنند. این طفیلی گری ضدملی در عین حال ناگزیر از تبدیل تضادهای عینی جامعه به 

انواع تضادهای ساختگی غیرواقعی و اتالف نیروی مبارزه جوئی و مقاومت توده های مردم 

به ویژه زحمتکشان و انتقال این قدرت به مجاری غیرانسانی دخلواه شان است. از همین رو 

تضادهای قومی و مذهبی که مرده ریگ اعصار گذشته است، تصعید می یابند. 

4

به  بین املللی،  حقوق  و  میثاق ها  شده  شناخته  ناقضان  از  یکی  مثابه  به  ترکیه  دولت 

همین منظور وارد کارزار شده تا بتواند ناتوانی های ساختاری دولت آذربایجان را جبران کند. 

این دولت به ظاهر ترک ساالر از آغاز تا امروز در سطح ملی، کردان آناتولی را که تا پیدایش 
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جمهوری ترکیه، نزدیک ترین یاران و اتباع دولت عثمانی حتی پس از انقراض آن بودند، به 

بدترین دشمنان داخلی خود تبدیل کرده است؛ در سطح جهانی با شرکت در جنگ کره به طور 

مستقیم در نابودی بیش از ۳ میلیون انسان شرکت داشته است؛ و نزدیک 50 سال است که 

قسمتی از خاک و اتباع یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد یعنی قبرس را در اشغال 

خود دارد. از اعمال جنایت بار و ضد میثاق های بین املللی این دولت در عراق و سوریه و لیبی 

منی گوئیم، چرا که همه از آن باخبرند. 

۵

دولت های آذربایجان و ترکیه برای جبران بخشی از ناتوانی های ساختاری یادشده و کاهش 

از  نفر  چندهزار  سپس  و  نفر  صد ها  خنست  آذربایجان،  نظامیان  صفوف  در  احتمالی  تلفات 

بنیادگرایان بدنام مهاجم به سوریه را با دستمزدی بین هزار تا دوهزار دالر در ماه برای پیشبرد 

جنگ به خطوط جبهه انتقال داده اند و صحنه را بالقوه برای تکرار حوادث رسوا و خون باری 

نظیر صبرا و شتیال و سنجار آماده کرده اند. بخشی از این اقدام، تظاهر به حمایت مسلمانان و 

ترکان از جنگ ها علیه نامسلمانان و غیرترکان است. 

6

استخدام مزدور جنگی اگر چنانچه به توفیق بینجامد، می تواند مشوق تکرار چنین اعمالی 

در مناطق دیگری شود که از نظر پان ترکیست ها، بخشی از جهان ترک و فرهنگ و متدن ترک 

محسوب می شوند و این تصورات به طور مشخص در مورد میهن ما مصداق وسیعی دارد. 

7

دیده  جنگ  این  در  اسرائیلی  جدید  تسلیحات  و  اسرائیل  حضور  از  واضحی  نشانه های 

می شود. متأسفانه این جنگ به صحنه آزمایش عملی برخی سالح های اسرائیلی تبدیل شده 

است. این پدیده برای متامی ملت های خاورمیانه و به ویژه ایران خطرناک و زیان بار است. 

8

دولت های ترکیه و آذربایجان و طرفداران شان در داخل و خارج، بنیاد معنوی جنگ را بر 

تنبیه قوم و ملت ارمنی و دیانت آنان قرار داده اند. چنین انگیزه هائی جز جنایت و انهدام متدن، 

هیچ دستاورد دیگری ندارد. 
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9

حامیان ایرانی جنگ، از آغاز این روند خطرناک، با اعالم دشمنی با ایرانی و کرد و روس 

و ارمنی، وارد معرکه شدند و در کمتر از 5 روز آن را به شعار »روس، فارس، ارمنی؛ آذربایجان 

دشمنی« تبدیل کردند. ابراز چنین اوهام و خیاالت مالیخولیائی می تواند به راحتی صورت 

گیرد، اما فراموشی و تصفیه آن از برخی الیه های افکار عمومی به هیچ وجه ساده نیست. امروز 

که 75 سال از موضوع فرقه دموکرات و تشکیل دولت مستعجل آن فرقه می گذرد، با وجود 

برخی خدمات درخشان آن، هنوز عوارض عمده و ناخواسته آن، نه تنها برطرف نشده، بلکه 

بعضی از آنها با استحاله و تغییر در ماهیت، حتی تشدید و تقویت نیز شده اند. 

10

از  به ویژه  تاریخی  مسلم  حقایق  و  واقعیات  همه  باشد،  نیازی  بی آنکه  حادثه  این  در 

تا برای اکاذیب ضدتاریخی و  سوی طرفداران دولت های آذربایجان و ترکیه، انکار می شود 

نژادگرایانه شان، حقانیت بتراشند. هرگونه توفیقی در این کارزار شبه علمی خطرناک، می تواند 

دامنه انتشار این رؤیاهای مخرب را چنان وسعت دهد که منتهی به التزام عملی پیروان این 

گونه خیاالت و اقدام شان در همان راستا شود و باز هم ایران ما بالقوه از خنستین اهداف عینی 

چنین رویاهائی خواهد بود. 

11

کلیه احتماالتی که یاد شد، به هیچ ترتیبی از ناحیه ناسیونالیست های ارمنی متوجه ایران 

نیست و منی تواند باشد. اینان مطلقًا قادر به پیشبرد چنین احتماالتی نیستند وآرزوهایشان 

را منی توان در هیچ اندازه از خطرآفرینی برای مردم و کشور ایران تعریف کرد. سوای خطرات 

آشکاری که مستقیمًا از ناحیه امپریالیسم و ارجتاع منطقه متوجه ایران است، آنان می توانند 

آمادگی  سطح  به  دارند،  قرار  احتماالتی  چنین  سازندگان  صفوف  در  بالقوه  که  را  نیروهائی 

عملی برای چنین احتماالتی برسانند. همان گونه که در سطور باال عرض کردم، ارامنه در چنین 

اندازه هائی نیستند اما. . . 

12

ممانعت نظامیان ایران از پیشروی مسلحانه ارامنه به مناطق داخلی آذربایجان برای همه 
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به  به خاطر دارم که در سال 1۳75  مرزنشینان منطقه اصالندوز یک واقعیت بدیهی است. 

همراه خانواده چند ساعتی را در اصالندوز گذراندیم و با هرکسی که روبرو شدیم از این اقدام 

مؤثر ایران می گفت. اما تقریبًا هر شهروند جمهوری آذربایجان همچنان باور دارد که دولت ایران 

از جتاوزات ارمنستان به آذربایجان حمایت کرده و با آن همکاری داشته است. در روزهای 

اخیر امام جمعه اردبیل که خود یکی از امضاکنندگان آن بیانیه غیرضروری و نامفید است، 

اخبار متعددی از مداخله ایران به نفع آذربایجان در جنگ های میان آن دو کشور به اطالع 

کشور  آن  از  ایران  حمایت های  انکار  و  آذربایجان  کنونی  دولت  بدعهدی  از  و  رسانید  مردم 

به شدت انتقاد کرد. انگیزه های انکار حقایق به طور معمول، ناسالم و ناشایست است و مقاصد 

بدخواهانه ای را دنبال می کند و به گمان من انگیزه چنین انکارهائی افزایش بی اعتمادی مردم 

جمهوری آذربایجان نسبت به ایران و رعایت مصاحل دولت های ترکیه و اسرائیل است که در 

جنگ روزهای اخیر همدست دولت آذربایجان هستند.
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در روز 7 اکتبر 2020، پس از پنج و نیم سال، باالخره دادگاه سازمان فاشیست و جنایتکار 

»طلوع طالیی« به امتام رسید. تأخیری که با مسؤولیت دولت های سیریزا و دموکراسی نوین 

ایجاد شده بود.

 شواهد و مدارک فراوانی که در جریان دادرسی ارائه شد، هیچ شکی باقی منی گذارد که 

سازمان جنایتکار نئونازی »طلوع طالیی« مسؤول قتل موسیقیدان ضد فاشیست پاولوس 

فیاساس، حمله خونین به ماهیگیران مصری، حمله علیه کمونیست ها و احتادیه های صنفی 

PAME )جبهه کارگران رزمنده( و ده ها حمله دیگر بوده است.

 دادگاه، »طلوع طالیی« را »یک سازمان جنایتکار« توصیف، و رهبری آن را محکوم کرد. 

در مجموع 68 نفر از اعضای ارشد حزب نئونازی متهم شدند. انتظار می رود طی روزهای 

آینده  احکام مجازات آنان اعالم شود.

 ده ها هزار تن از کارگران و جوانان در اوایل صبح چهارشنبه 7 اکتبر )16 مهرماه 1۳99(، 

در پی فراخوان احتادیه های کارگری، دانشجویان و اجنمن های دانش آموزی، در بیرون دادگاه 

جتمع کردند و خواستار مجازات این منادهای جنایتکار نازی شدند. به ویژه حضور عظیم و 

ستیزه جویانه نیروهای جبهه کارگران رزمنده )PAME( چشمگیر بود. تظاهرات گسترده مشابهی 

عظیم ترین تظاهرات ضدفاشیستی در یونان

تقاضای حداكثر مجازات برای جنایتكاران نازی
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با رعایت مقررات الزم در شرایط شیوع کووید-19 در همه شهرهای بزرگ یونان برگزار شد.

 دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان، دیمیتریس کوتسومباس، در تظاهرات شرکت 

کرد و در جریان اعالم حکم دادگاه در سالن دادگاه، اظهارات زیر را بیان کرد:

»دادگاه با کشف حقیقت و با داشنت بسیاری از شواهد، امروز قاتالن وابسته 

به طلوع طالیی را محکوم کرد. این محکومیت باید همراه با مجازات عبرت آموز 

همچنین  دادگاه  باشد.  حبس  البته  و  مجازات  حداکثر  تعیین  یعنی  بزهکاران، 

»شاخک ها« و ارتباطات نازی ها را آشکار کرد؛ امری که خطر بیش از پیش آنان را 

آشکار می سازد. هیچ گونه اغماضی قابل بخشش نیست. مهمترین مسأله این 

است که مردم با ریشه این شر برخورد کنند یعنی سرنگونی نظامی که نطفه نازیسم 

و فاشیسم را می پرورد. و چه به هنگام است کلمات این شعر: »باید فاشیسم را 

عمیقًا درک کرد. او خود بخود خنواهد مرد؛ باید آن را له کرد«.

حزب کمونیست یونان که در خط مقدم مبارزات مردم برای محکومیت سازمان نازی ها و 

جنایات آن بوده است، پیشاپیش هزاران معترض قرار گرفت که در سراسر کشور با درخواست 

»نازی ها در زندان« تظاهرات کردند. این حزب همان زمان، تالش دولت و پلیس برای پراکندن 

تظاهرات گسترده مردمی در آتن را، به بهانه اقدامات حتریک آمیز یک گروه کوچک، محکوم 

کرد. علی رغم آشفتگی برخی ها از تظاهرات گسترده مردم و نتیجه دادگاه، تداوم منایش های 

مردم و راهپیمایی هزاران نفر از معترضین، که حاوی پیام خوش بینی و اعتالی سراسری در 

آتن بود، طرح عقیم سازی مبارزات به جایی نرسید. این تظاهرات در خارج از پارملان، در مرکز 

پایتخت یونان به پایان رسید. جایی که مراسم یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان فاشیسم 

برگزار شد. معترضین خواستار حداكثر مجازات برای جنایتكاران نازی و فرستادن آنها به 

زندان شدند و تأكید كردند كه با هرگونه تالش برای احیای اقدامات مسموم فاشیست ها مقابله 

خواهند كرد.

مهمترین مسأله این است که مردم با ریشه این شر برخورد کنند، یعنی سرنگونی نظامی که نطفه 
نازیسم و فاشیسم را می پرورد. »باید فاشیسم را عمیقاً درک کرد. او خود بخود نخواهد مرد؛ باید 

آن را له کرد«
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شدت  سرعت،  با  را  سوسیالیستی  چین  توسعه  با  مقابله  سیاست  ترامپ  دونالد  دولت 

می بخشد. اقدامات دستگاه دولتی ترامپ در شرایطی تشدید می شود که بحران های جهانی 

عمق یابنده، واگیری پرشتاب ویروس کرونا و انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا در جریان 

است. عملیات آمریکا با هدف تضعیف اقتصاد و ثبات سیاسی جمهوری خلق چین با سرعت 

ابعاد گوناگونی به خود می گیرد. ابزارهای »قدرت نرم« برای مقابله با پکن کارایی خود را از 

دست داده اند. اما واشنگنت نه تنها مسیر گفتگو و همکاری گسترده را در پیش منی گیرد؛ بلکه 

بر عکس سیاست جنگ طلبی علیه چین را تشدید می کند.

متامیت  کردن  متزلزل  بر  را  خود  تالش  متام  آمریکایی،  استرتژیست های  که  سال هاست 

ارضی و حتلیل بردن اقتصاد چین متمرکز کرده اند. اقدامات آمریکا در بی ثبات کردن شرایط 

در مناطق خود مختار »سین کیانگ« اویغور، تبت و در مناطق آزاد »آئومین« و »سیان گنگ« 

شکست خورده است. واشنگنت در اقدامات حتریک آمیز خود در هنگ کنگ با بی اعتنایی 

متام و کمال روبرو شده است. کوشش های آمریکا برای تضعیف قدرت چین از طریق حتمیل 

اهمیت بنیادین پیوند دوستانه
فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین

گنادی زوگانف                                                                                           ترجمه خسرو باقری
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تعرفه های گمرکی سنگین، که برخالف قوانین سازمان جتارت جهانی است؛ هیچ حاصلی به 

بار نیاورده است. اعمال تبعیض علیه شرکت هوآوی و دیگر شرکت های چینی نیز، کمکی به 

این سیاست ها نکرده است. بنابراین در این مرحله، سیاست جنگ طلبی آشکار با جمهوری 

خلق چین بر سیاست واشنگنت غلبه یافته است. در دولت آمریکا صداها باالتر و باالتر می روند 

و اظهارات جنگ طلبانه بیشتر و بیشتری مطرح می شوند. مقامات آمریکا، حزب کمونیست 

چین را »یکی از بزرگ ترین تهدیدها« برای موجودیت ایاالت متحده آمریکا اعالم می کنند.

رهبری آمریکا در تالش برای کشاندن جهان به جنگ جهانی نوین و حفظ هژمونی خود، به 

حتریکات و ماجراجویی های تازه ای دست می زند. مایک پمپئو، وزیرخارجه آمریکا و رئیس 

پیشین سازمان سیا، در 2۳ ژوئیه با گستاخی اعالم کرد که آمریکا عالقمند است که روسیه را 

به تقابل با چین بکشد. او گفت این امکان از »روابط طبیعی« بین پکن و مسکو ریشه می گیرد. 

با این اظهارات موذیانه باید با هشیاری برخورد کرد.

در  که  می کند  پیروی  منطقی  همان  از  آمریکا  متحده  ایاالت  سیاست  چین،  با  رابطه  در 

جریان نابودی احتاد شوروی دنبال می کرد. از چین دشمنی ساخته می شود که باید هم چون 

احتاد شوروی که »تهدید نابود کننده ای علیه جهان آزاد بود«، از شرش خالص شد. سخنرانی 

پمپئو در کتابخانه ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در واقع برگردان نعل به نعل سخنرانی 

چرچیل در فولتون است. تنها تفاوت در این است که اکنون ایاالت متحده آمریکا خواستار آغاز 

جنگ صلیبی علیه جمهوری خلق چین است.

رئیس دیپلماسی آمریکا اعالم کرد: »اگر جهان آزاد، چین کمونیستی را تغییر ندهد، چین 

کمونیستی ما را تغییر خواهد داد.« او در ادامه گفت: »جهان آزاد باید بر استبداد جدید پیروز 

شود.« در همین حال پمپئو خواستار تشکیل ائتالف »کشورهای دمکراتیک« و کشاندن روسیه 

به این ائتالف شد. بنابر اظهارات او، واشنگنت و مسکو در همکاری با یکدیگر می توانند به 

»چالش های اصلی استراتژیک« جهان پاسخ دهند و آن را »امن تر« کنند.

در رابطه با چین، سیاست ایاالت متحده آمریکا از همان منطقی پیروی می کند که در جریان نابودی 
اتحاد شوروی دنبال می کرد. از چین دشمنی ساخته می شود که باید هم چون اتحاد شوروی که 

»تهدید نابود کننده ای علیه جهان آزاد بود«، از شرش خالص شد.
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باید توجه کرد که این به اصطالح پیشنهاد مایک پمپئو بی نهایت خطرناک و ویرانگر است 

و می تواند به تشدید تنش بین املللی و تسریع مسابقه تسلیحاتی منجر شود. در عین حال هدف 

از این پیشنهاد سنگ اندازی و ختریب در دوستی و پیوند استرتژیک بین فدراسیون روسیه و 

جمهوری خلق چین است.

این ترفند آمریکا مبنی بر تشکیل ائتالفی جهانی علیه چین، بیانگر آن است که آمریکا 

دیگر به تنهایی قادر نیست به مقابله با جمهوری خلق چین برخیزد. در عین حال، ساختار 

لرزان و فاقد انسجام کنونی ناتو برای رسیدن به چنین آماجی کارایی الزم را ندارد. شماری از 

کشورهای اروپایی هم اکنون از نظر اقتصادی فعاالنه با جمهوری خلق چین همکاری می کنند 

و مقابله با پکن به نفع آنها نیست. افزون بر این، بدون همکاری فدراسیون روسیه، سیاست 

منزوی ساخنت چین عماًل ناممکن است.

اخیرًا مقامات آمریکا، آن روی سیاست پلید خود، مبتنی بر کمونیسم ستیزی، روسیه هراسی 

با  واشنگنت،  سفید  کاخ  کرده اند.  آشکار  روشنی  به  پیش  از  بیش  را  خود  ضدچینی  نفرت  و 

گستاخی موارد بیشتری از سیاست تهاجمی خود را اعالم می کند. خلق های جهان منی باید 

ماجراجویی های امپریالیسم آمریکا در کره و ویتنام، یوگسالوی و عراق، افغانستان و لیبی را 

فراموش کنند. تازه ترین قربانیان سیاست های امپریالیسم، مردم اوکراین هستند که در چنگال 

سیاه ترین نیروهای ارجتاعی اسیرند و نیز مردم دونتسک که از قتل عام وحشیانه و گرسنگی 

رجن می برند.

با  کمونیست  حزب  رهبری  حتت  چین  است.  درک  قابل  جهان خواران  روزافزون  خشم 

موفقیت به بنای ساختمان سوسیالیسم ادامه می دهد. این کشور با اعتماد به نفس کامل بر 

اقتصاد  بزرگ،  کشورهای  سایر  برخالف  است.  آمده  فائق  کرونا  ویروس  واگیری  پیامدهای 

جمهوری خلق چین تا پایان سال، روند مثبت را طی خواهد کرد. رهبران چین به مردم سیاره 

ما نشان می دهند که چگونه می توان فقر خامنان برانداز را ریشه کن کرد و تکنولوژی برتر را 

گسترش داد. پکن کامال از این امکان برخوردار است که رهبری اقتصاد، توسعه علمی ـ فنی و 

نوآوری های جهان را به دست گیرد.

جاذبه  جهان  خلق های  برای  روز  به  روز  نیز  چین  پیشنهادی  بین املللی  روابط  الگوی 
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بیشتری ایجاد می کند. در سیاست های بین املللی چین، جایی برای جهانی سازی و وحشت 

مردم جهان از رشد نابرابری، افزایش مناقشات جهانی و ظهور استعمارگران جدید جهان وجود 

ندارد. مضمون سخنان شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین مبنی بر این که »جامعه بشری 

سرنوشتی مشترک دارد« حاوی اصول بی نهایت نویدبخشی در جهت همکاری بین املللی و 

دفاع از منافع مشترک جهانی است.

با گام های استوار،  این حقیقت که روسیه و چین  از  حزب کمونیست فدراسیون روسیه 

رابطه دوستی و همکاری های نزدیک با یکدیگر را گسترش می دهند؛ استقبال می کند. گردش 

مشترک  دیدگاه های  مشترک،  عظیم  پروژه های  اجرای  جتاری،  امور  در  رشدیابنده  مالی 

درباره رویدادهای سرنوشت ساز در تاریخ بشر، از جمله درباره پیروزی بر فاشیسم آملان، و 

میلیتاریسم ژاپن و همسانی در ارزیابی از رویدادها و سیاست های جهانی، مسائلی هستند که 

پیوندهای بسیار نزدیک دو کشور را مستحکم می کنند.

حزب کمونیست چین نقشی بنیادین در پیشرفت سریع جمهوری خلق چین ایفا می کند. حزب 

کمونیست چین، پایبند به آرمان سوسیالیسم، چالش ها و تهدیدهای رویاروی خلق چین را با 

دقت ارزیابی می کند و برای آنها پاسخ هایی سزاوار و قانع کننده ارائه می دهد. حزب کمونیست 

چین همواره به تقویت روابط دو کشو روسیه و چین یاری رسانده است. آرمان روابط حزب 

کمونیست چین و حزب کمونیست فدراسیون روسیه، نزدیک تر کردن مردم دو کشور، استحکام 

و تقویت امنیت بین املللی و به سامان کردن روابط بین کشورهای جهان است. در ماه سپتامبر 

2019، روابط مشترک میان دو حزب، با امضای تفاهم نامه همکاری تقویت شد.

مسیر توسعه ای که جمهوری خلق چین برای جهان آینده پیشنهاد می کند؛ تهدیدی برای 

بشریت نیست؛ بلکه تهدیدی است برای امپریالیسم و اشتهای سیری ناپذیر آن برای استثمار 

از هیچ چیزی فروگذار  این کشور،  و جتاوز. دشمنان خلق چین، در حمالت گستاخانه علیه 

منی کنند. امپریالیست ها دست به افترا می زنند، جنگ جتاری راه می اندازند، جدایی طلبی را 

مسیر توسعه ای که جمهوری خلق چین برای جهان آینده پیشنهاد می کند؛ تهدیدی برای بشریت 
نیست؛ بلکه تهدیدی است برای امپریالیسم و اشتهای سیری ناپذیر آن برای استثمار و تجاوز.
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تشویق و حتریک می کنند و روابط با کشورهای همسایه را مختل می سازند. 

ایفای  برای  موذیانه،  طرح های  اجرای  با  آمریکایی  استراتژیست های  که  است  آشکار 

نقشی معین در حتوالت کشور ما آماده می شوند. آنها می کوشند میان مسکو و پکن تفرقه 

بیاندازند، و به همین دلیل به مسکو وعده می دهند که این کشور از تغییر در مست گیری های 

ژئوپلیتک خود بهره مند خواهد شد. حزب کمونیست روسیه برای اعالم نگرانی و هشدار در 

این باره دالیل کافی در دست دارد، زیرا اطمینان ندارد که محافل متزلزل الیگارشی روسیه به 

نفع غرب تغییر جهت خنواهند داد. موقعیت دست پروردگان بوریس یلتسین در باالترین مراکز 

قدرت و در قدرت مند ترین مراجع اقتصادی و مالی، در محافل سیاسی و رسانه های ارتباط 

جمعی هنوز هم بسیار نیرومند است. ارتباط نزدیک این دست پروردگان با »کمیته منطقه ای 

واشنگنت« را می توان از طریق سرازیر کردن حجم عظیمی از سرمایه، »رسوایی های برون مرزی« 

داد.  نشان  روشنی  به  خارج نشین،  روس های  میلیاردی  چندین  حساب های  و  سازمان یافته 

برای این الیگارش های دست پرورده دوران یلتسین، »سیاست چرخش به شرق« تنها یک مانور 

کوتاه مدت است. آنها آینده خود و فرزندان شان را در »بهشت غرب« جستجو می کنند.

حزب کمونیست روسیه خواستار تقویت روابط روسیه و چین است. ما اطمینان داریم که 

پشت وعده های چرب و شیرین واشنگنت، نقشه ها و طرح های خطرناک و خائنانه پنهان است. 

تفرقه میان مسکو و پکن، یعنی نابودی هر یک به نوبت. کشورهای چین و روسیه بزرگ ترین 

موانع فراروی سرکردگان جهانی سازی امپریالیستی هستند که رویای سلطه همیشگی بر جهان 

را در ذهن خود می پرورانند. آنها حریصانه می خواهند روسیه را با امکانات نظامی و منابع 

طبیعی عظیمش همچنان در اختیار خود بگیرند زیرا، سرمایه جهانی به این استیال، نیاز مبرم 

دارد. امپریالیست ها می خواهند تا چین را که رقیب نیرومندی است و گام های بلند و استوار 

برداشته و به موتور رشد اقتصادی جهان تبدیل شده است؛ نابود کنند. 

ما اطمینان داریم که پشت وعده های چرب و شیرین واشنگتن، نقشه ها و طرح های خطرناک و 
خائنانه پنهان است. تفرقه میان مسکو و پکن، یعنی نابودی هر یک به نوبت. کشورهای چین و 
امپریالیستی هستند که رویای سلطه  روسیه بزرگ ترین موانع فراروی سرکردگان جهانی سازی 

همیشگی بر جهان را در ذهن خود می پرورانند.
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در نظر واشنگنت جدایی کشورهای ما و تبدیل چین و روسیه به دو قطب متضاد، یعنی 

تضعیف هر دو کشور. هواداران جهانی سازی، تفرقه میان روسیه و چین را تسخیر خنستین 

سنگر در راه اجرای تبهکارانه ترین طرح های خود می دانند. اگر موفق شوند، آسیای مرکزی به 

آتش کشیده خواهد شد و خاورمیانه به منطقه ای آکنده از تنش های هولناک بدل خواهد شد. 

شرق دور به منطقه تضادهای وخیم تبدیل می شود. سرمایه برای حفظ حاکمیت و سود هرگز از 

هیچ تبهکاری  و جنایتی فروگذار خنواهد کرد. 

روسیه منافع ملی خود را دارد. حزب کمونیست فدراسیون روسیه اطمینان دارد که منافع 

ملی روسیه را منی توان از طریق به اصطالح »کمک های« مؤسسات مالی غرب برآورده کرد. 

این منافع را تنها با تقویت رابطه استرتژیک با کشورهایی می توان تأمین کرد که خواستار صلح 

و پیشرفت اجتماعی هستند. برای کشور ما، رابطه دوستی و همکاری با چین فرصتی برای 

توسعه هم زمان اقتصاد و تکنولوژی، تقویت صلح و امنیت و دفاع از حاکمیت ملی در برابر 

هرگونه تهدید است. 

این  شالوده  هستیم.  مطمئن  پکن  با  استراتژیک  همکاری های  درخشان  آینده  به  ما 

همکاری ها بر واقعیت های سیاسی و اقتصادی استوار است و بنیان و اساسی تاریخی دارد. 

تقویت روابط به ما این امکان را می بخشد که پای در مرحله جدید بی سابقه ای از روابط بین 

دو کشور بگذاریم و توسعه مؤثر و کارآمد دو کشور را تضمین کنیم. ما، هر دوکشور، در مبارزه 

موثر علیه آنتی کمونیسم، شوروی ستیزی، روسیه هراسی و هیستری ضدچینی منافع مشترک 

فراوان داریم.

ننگین  و  بدنام  ائتالف  به  روسیه  کشاندن  برای  آماده اند  واشنگنت  استراتژیست های 

»کشورهای دموکرات«، به هر اقدامی دست بزنند. برای رسیدن به این هدف به هر ترفندی دست 

می یازند، از لغو حتریم ها تا در پیش گرفنت به اصطالح امتیاز های ویژه برای روسیه از جمله 

لغو تعرفه های گمرکی. تصادفی نیست که سخنرانی ضدچینی پمپئو، با مکامله تلفنی پوتین و 

ترامپ هم زمان شد. ما امیدواریم که رئیس جمهور پوتین از ماهیت ماجراجویانه و مخاطره آمیز 

این پیشنهادها آگاه باشد.

جتربه تاریخی نابودی احتاد شوروی ثابت می کند که نباید به وعده و وعید های ماوراء 
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که  سنجید  ترازویی  همان  با  منی توان  را  غرب  بی بنیاد  وعده های  کرد.  اعتماد  اقیانوس 

تقویت  و  شانگهای  سازمان  و  بریکس  عضو  کشورهای  چین،  با  عمق یابنده  همکاری های 

همگرایی کشورهای اوراسیا را می سنجند. زانو زدن در مقابل خواسته های آمریکا به معنای 

میهن  در  امپریالیسم  پنجم  ستون  هدف  درست  این  و  است  روسیه  ملی  منافع  به  خیانت 

ماست. باید توجه داشت که نباید سیاست های غرب، از جمله اخراج گروهی دیپلمات های 

روسی، مصادره دارائی های روسیه در آمریکا، لیست بلند باالی ممنوعیت ورود مقامات 

سیاست  از  را  روسیه  حتریم ها،  اقسام  و  انواع  سراجنام  و  غرب  به  آنها  معاونان  و  روسی 

مستقل خود باز دارد.

روسیه نباید اشتباهات گذشته خود را تکرار کند و حق ندارد به ابزار چانه زنی آمریکا در 

بازی های ژئوپلتیکی اش تبدیل شود. روس ها، چینی ها و مردم سراسر جهان حق دارند تا مسیر 

توسعه ویژه خود را پی بگیرند، آرمان های نویدبخشی را طراحی کنند و با اطمینان خاطر در 

جهت دستیابی به آن ها بکوشند.

آینده بشریت را دوستی و همکاری های همگانی رقم می زند.

http://www.sovross.ru/articles
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شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشی از سوی هیأت مستقل برای بررسی حقایق در 

ونزوئال منتشر کرده است، که در آن ونزوئال را متهم به »ارتکاب اعمال خشن، غیرانسانی 

و حتقیرآمیز از سال 2014« می کند.  صحت وسقم مطالب، زمان انتشار، و هدف سیاسی این 

گزارش بر بستر کارزاری قابل فهم است که توسط ایاالت متحده برای سرنگونی رهبر منتخب 

دولت ونزوئال رئیس جمهور نیکوالس مادورو و پیش از او، هوگو چاوز رهبری می شود. 

ونزوئال که از نگاه تاریخی یک کشور صادرکننده نفت است، در نتیجه سقوط قیمت جهانی 

نفت از آغاز سال 2014 دچار مشکالت بسیاری شده است. از بهار گذشته نیز، ونزوئال مانند 

همه بشریت با فشار فوق العاده ناشی از همه گیری کووید-19 روبرو بوده است. با سوءاستفاده 

ایاالت متحده و متحدینش، در نتیجه  نرم  ، کارزار دو دهه ای جنگ  این آسیب پذیری ها  از 

عملیات جنگ چند جانبه »فشار حداکثری« پرزیدنت ترامپ، شدت بی سابقه ای یافته است.

گزارش انتقادی »هیأت  مستقل« که توسط ایاالت متحده و دیگر متحدینش  به تصویب 

رسید، از طرف دولت بولیواری ونزوئال رد شد.  این هیأت، دفتر کمیسیون عالی حقوق بشر 

سازمان ملل را که در ونزوئال دفتر دارد و با دولت قانونی ونزوئال کار می کند ، نادیده گرفته 

است. در حالی که هیأت مستقل در ونزوئال حضور ندارد و اساس حتقیقات آن، مصاحبه با 

افرادی است که در خارج از کشور زندگی می کنند واغلب از مخالفین دولت هستند.

استفاده  و  شده  تهیه  ونزوئال  دولت  از  مشروعیت  سلب  قصد  به  مستقل  هیأت  گزارش 

تدارک  در  ونزوئال  که  است  زمانی  در  درست  سپتامبر،   16 در  گزارش  این  انتشار  می شود. 

برای  ونزوئال  دولت  توسط  که  اروپا  احتادیه  است.  دسامبر   6 پارملانی  انتخابات  برگزاری 

نظارت بر این انتخابات دعوت شده بود، با استفاده از این گزارش از قبول این دعوت امتناع 

امور  در  آشکار  مداخله  یک  در  متحده  ایاالت  و  اروپا  احتادیه  دیگر،  سوی  از  است.  کرده 

انتخابات فراخوان داده اند. لوئیس آملاگرو، دبیرکل  داخلی یک کشور مستقل برای حتریم 

سازمان کشورهای آمریکایی مستقر در واشنگنت نیز، از این گزارش به عنوان بهانه ای برای رد 

گزارشی بی پایه برای  تغییر رژیم در ونزوئال

شورای صلح ایاالت متحده آمریکا، 29 سپتامبر 2020)8 مهر 1399(
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مشروعیت انتخابات حتی پیش از برگزاری آن استفاده کرده است.

متامی این اقدامات در هماهنگی با تالش درازمدت دولت ایاالت متحده برای تغییر رژیم 

در ونزوئال است؛ و در حالی که خوان گوایدو را که در انتخابات ریاست جمهوری رأی نیاورده، به 

عنوان رئیس جمهور برمی گزیند، برای سر مقامات عالیرتبه منتخب ونزوئال جایزه تعیین می کند. 

اخیرًا پمپئو، وزیر خارجه ایاالت متحده به کشورهای آمریکای التین سفر کرد تا موضوع مداخله 

نظامی در ونزوئال توسط کشورهای متخاصم را به بحث بگذارد. نیروهای نظامی جدیدی از 

ایاالت متحده به مرزهای غربی ونزوئال در کلمبیا اعزام شده اند. در مرزهای شرقی این کشور هم، 

ایاالت متحده همراه با گویان دست به اجنام  گشت های مشترک نظامی  زده  است.

در ماه ِمه در داخل ونزوئال، مزدوران مستقر در کلمبیا به سواحل ونزوئال حمله کردند. در 

سپتامبر گذشته ، ماتیو جان هلث، مزدور متام مسلح آمریکایی پیش از خرابکاری در تأسیسات 

برق ونزوئال دستگیر شد.

هم زمان، ناوگان چهارم ایاالت متحده در سواحل کارائیب گشت می زند و ونزوئال را تهدید 

می کند. ایاالت متحده با پایگاه های نظامی زمینی خود در آروبا و کوراکائو  واقع در کلمبیا، 

ونزوئال را محاصره کرده  است. این ها، عالوه بر نیروی دریایی چند ملیتی حتت فرماندهی ایاالت 

متحده است که در بهار گذشته به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر مستقر شده اند.

افزایش بیش از حد تهدیدات نظامی و حتریم های تنبیهی ایاالت متحده و احتادیه اروپا 

حتمیلی  یک جانبه  اقدامات  شده اند.  موجب  ونزوئال  مردم  زندگی  برای  را  بسیاری  مصائب 

همگی از نظر قوانین جهانی، ایاالت متحده و سازمان کشورهای آمریکایی غیرقانونی هستند. 

هم اکنون در ونزوئال بحرانی انسانی حاکم است، که دلیل آن نقض حقوق بشر توسط دولت منتخب 

عامدانه  محاصره  پیامدهای  قربانیاِن  مستقل،  هیأت  بشر  حقوق  گزارش  اما،  نیست.  مردم 

امپریالیستی ایاالت متحده و دیگر اشکال جنگ علیه مردم ونزوئال را مقصر می شمارد.

شورای صلح ایاالت متحده گزارش امپریالیستی، جانبدارانه و حتریک آمیز هیأت مستقل 

را قویًا محکوم می کند و خواهان پایان دادن به متامی اقدامات یک جانبه ی خصمانه توسط 

ایاالت متحده و متحدینش، متوقف کردن محاصره ایاالت متحده، و احترام به حق حاکمیت 

ملی جمهوری بولیواری ونزوئال است.
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تاریخچه روابط کشورهای عربی با اسرائیل

رمسیت  به  را  اسرائیل  کشور  اردن  و  مصر  دولت  دو  تنها  گذشته،  ساله  بیست وپنج  در 

شناخته بودند. دولت های دیگرعرب و از جمله شیخ نشین های خلیج فارس بعد از جنگ ژوئن 

1967، ظاهرًا با اسرائیل قطع رابطه کرده و همیشه برقراری روابط با این کشور را به پایان 

بخشیدن اشغال سرزمین فلسطین منوط کرده بودند. اما در دهه های اخیر امارات و تعدادی 

دیگر از کشورهای عرب روابط غیرعلنی با اسرائیل برقرار کردند. این روابط که از بدو شروع 

در دهه 1970 منحصر به مسایل امنیتی بود، بعد از توافق اسلو )1994( به زمینه های جتاری 

نیز گسترش یافت. بعد از وقایع یازده سپتامبر، دولت بوش شدیدًا مشوق توسعه ارتباطات 

توسط  امارات  در  حماس  سران  از  یکی  ترور  با  شد.  کشورها  این  میان  امنیتی  و  فن آوری 

عادی سازی روابط میان امارات متحده عربی و اسرائیل

فرشید واحدیان

چه کسی پاسخگوی شکواییه فلسطینیانی است که خانه اشان را اسرائیلی ها ویران کرده اند؟

در توافق فعلی میان اسرائیل  با امارات، حتی تظاهری هم به تالش برای ایجاد صلح و 

برقراری عدالت برای مردم مظلوم فلسطین نشده است.
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اما شروع جنبش خلق های  تیره شد.  برای مدت کوتاهی  با اسرائیل  روابط امارات  موساد، 

عرب در کل منطقه در 2011، موجب شد که سران خودکامه امارات شدیدًا به وحشت بیافتند و 

با عجله روابط غیرعلنی خود با اسرائیل را دوباره برقرار منایند. تنها با قولی از سوی اسرائیل 

مبنی بر عدم تکرار عملیات تروریستی در امارات، و مجاز شمردن این کشور به دستیابی به 

فن آوری سالح های نظامی، کدورت ها رفع شد و روابط نیمه علنی دوباره برقرار شد.

سیاست دولت ترامپ در خاورمیانه

ترامپ برخالف اسالف خود، ابایی نداشت که به سران کشور عرب خلیج فارس علنًا گوشزد 

مناید که تنها زیر سایه ایاالت متحده آمریکا است که سلطنت موروثی آنها برقرار می باشد. او 

در سفری که در اکتبر 2018، به عربستان داشت، بی پرده به ملک سلمان پادشاه سعودی گفت: 

»بدون حمایت ایاالت متحده حکومت شما دو هفته هم دوام خنواهد آورد...«.

خود  سودجویانه  اهداف  پیگیری  اول،  درجه  در  خاورمیانه،  در  ترامپ  سیاست  مبنای   

کارخانه های  به  سودرسانی  کوشنر(،  جرد  دامادش  منایندگی  با  خصوص  )به  خانواده اش  و 

از  ائتالفی  ایجاد  بعدی،  قدم  در  و  عرب؛  دولت های  به  اسلحه  فروش  طریق  از  تسلیحاتی 

کشورها علیه ایران است. هسته اصلی این ائتالف از اسرائیل، عربستان سعودی و امارات 

تشکیل می شود.

مساله فلسطین و سرزمین های اشغالی 

در  »صلح  عنوان  حتت  مادرید  در  کنفرانسی  برقراری  با  واشنگنت  پیش،  سال  سی  قریب 

خارمیانه«، کوشید تا برای راهبردی به نام »رویکرد از بیرون به درون«، پشتیبانی بین املللی 

توسعه  فلسطین،  اشغال  ضمن  اسرائیل  که  شد  آن  بر  قرار  راهبرد  این  مطابق  مناید.  جلب 

آبادی های مهاجرنشین، غصب زمین آنها و تبعیض علیه شان، کوشش مناید تا روابط خود با 

کشورهای عرب را عادی سازد. بدین ترتیب وقتی همه کشورهای عرب پشت آمریکا و اسرائیل 

گرد آیند، فلسطینی ها چاره ای جز تسلیم بالشرط خنواهند داشت. از همان ابتدا شکست این 

راهبرد منایان بود. در تالش بعدی، »رویکرد از درون به بیرون« به کار گرفته شد. یعنی ابتدا 
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کوشش شد تا اسرائیل و فلسطینی ها به توافقی دست یابند و نتیجه اش توافق اسلو در سال های 

مردم  حقوق  تأمین  چون  راهبردها  این  همه  اجنامید.  شکست  به  هم  آن  که  بود  میانی 1990 

فلسطین را، که حتت سلطه بالمنازع اسرائیل زندگی می کنند، نادیده می گرفتند، نتوانستند 

صلح در منطقه را محقق سازند.

اما مطابق توافق فعلی با امارات، حتی تظاهری هم به تالش برای ایجاد صلح و برقراری 

عدالت برای مردم مظلوم فلسطین نشده است. البته اسرائیل رمسًا اعالم کرد که به عنوان 

بخشی از توافق موقتًا احلاق رمسی ساحل غربی را متوقف می کند. اما در عمل توافق نامه 

احلاق بخش عظیمی از سرزمین فلسطین را، که اسرائیل طی ده ها سال است به اشغال در 

آورده، رمسیت می شناسد. به دلیل نگرانی ناشی از شیوع کرونا، فشار جناح دست راستی در 

اسرائیل به بنیامین نتانیاهو برای احلاق سرزمین های بیشتر کم شده است. حتی قبل از این 

توافق نامه نیز نتانیاهو احلاق زمین های جدید را متوقف کرده بود. جیالد ِارَدن، سفیر اسرائیل 

در سازمان ملل نیز تأکید کرد: »احلاق سرزمین ها از دستور کار اسرائیل کاماًل حذف نشده است 

و همیشه می تواند از سر گرفته شود.«

در اعالمیه کمیته مرکزی حزب کمونیست فلسطین در مورد این توافق گفته شده:

»....حزب کمونیست فلسطین، اقدامات اجنام شده توسط امارات متحده 

عربی و سپس بحرین برای عادی سازی روابط با اسرائیل را، به عنوان خیانت به 

خلق فلسطین و خلق های منطقه و خنجری از پشت به آرمان  آنها ارزیابی می کند. 

به نظر می رسد دولت های ارجتاعی عرب دیگری نیز در این راه اقدام خواهند کرد. 

با دشمن صهیونیستی  نیز روابط غیرعلنی  این کشورها در گذشته  از  بسیاری 

داشته اند. آشکار کردن این روابط در این موقعیت، تنها برای کمک به نتانیاهو و 

ترامپ در بحرانی است که هرکدام به حنوی درگیرش هستند. کمیته مرکزی تأکید 

دارد، دولت های ارجتاعی که درصدد عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی 

هستند، منایندگان مردم منطقه منی باشند. 

ترامپ به سعودی ها: بدون حمایت ایاالت متحده حکومت شما دو هفته هم دوام نخواهد آورد.
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در مورد مساله فلسطین، حزب کمونیست فلسطین معتقد است که در حالی 

که خلق فلسطین از سه جناح مورد حمله ارجتاع عرب، صهیونیسم و امپریالیسم 

قرار گرفته، مردم از نیروهای مبارز ملی خود انتظار دارند تا سیاست رویارویی 

سازمان های  منایند.  اختاذ  خود  دشمنان  همه  احتاد  علیه  مبارزه جویانه ای 

فلسطینی باید خود را از چارچوب تنگ و ذلت بار توافق اسلو رها سازند. تا وقتی 

محدود  ُاسلو  توافق  به  نهایت  در  فلسطینی  سازمان های  سیاسی  خط مشی  که 

باشد، و تنها فعالیت شان استدعا از مجامع بین املللی و ادامه تشبث به راه حل 

منسوخ دو دولت باشد که واقعیت موجود را کتمان می کند، و تا زمانی که متام 

گزینه های موجود برای شکل مبارزه، محدود به شیوه پرمشقت مقاومت مردمی 

شود، باید در انتظار نتایج بدتری بود..... بگذاریم که مردم فلسطین خود روش 

مبارزه ای را که مناسب می دانند انتخاب منایند و نه روش هایی که در جهت تأمین 

منافع گروهی خاص باشد.«

چه کسانی از توافق فعلی سود می برند

 به کار بردن واژه خوش آهنگ »صلح« برای اعالم عادی سازی )بخوان علنی ساخنت( روابط 

میان امارات متحده و اسرائیل، و پس از آن میان بحرین و اسرائیل، نشان دهنده تالش ترامپ 

برای بزرگ منایی دستاوردهای دوران ریاست جمهوری خود است. ترامپ با نزدیک کردن این 

دو قدرت نظامی – اقتصادی در منطقه به یکدیگر علیه ایران، به دنبال گرفنت امتیازات بیشتر 

از طرفداران افراطی اسرائیل و مسیحیان بنیادگرا برای انتخاب مجدد است. پیشقدم شدن 

با  خود  پنهان  روابط  تا  آورده  به وجود  عربی  رژیم های  دیگر  برای  سیاسی  پوششی  امارات، 

اسرائیل را علنی سازند.

فشار دولت ترامپ بر دولت های دیگر برای رسیدن به توافقی مشابه، تا قبل از انتخابات 

از فهرست  ماه نوامبر، بسیار شدت یافته است. مثاًل دولت ترامپ حذف نام کشور سودان 

کشورهای حامی تروریسم را مشروط به عادی سازی رابطه اش با اسرائیل منوده است.

انتخابات  به  مانده  هفته  چند  در  ترامپ  موقعیت  شدن  ضعیف  با  اخبار  آخرین  مطابق 
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آمریکا، دو دولت سودان و عمان تصمیم برای عادی سازی روابط خود با اسرائیل را به بعد از 

انتخابات نوامبر مؤکول منودند. 

می شود.  متحده  ایاالت  از  امتیازاتی  گرفنت  موجب  عادی سازی  این  امارات،  مورد  در 

بخصوص که ترامپ و دامادش جرد کوشنر رفاقت بسیار نزدیکی با ولیعهد امارات محمد بن 

زیاد دارند. این اقدام موقعیت امارات را در مدار ایاالت متحده در خاورمیانه، تقویت کرده و 

نقش ستیزه جویانه ای را که اخیرًا این دولت در منطقه به عهده گرفته بیشتر حتکیم می بخشد. 

امارات متحده عربی با داشنت ده میلیون نفر جمعیت، که تنها 12درصد آن تابعیت این 

کشور را دارند، نقش نظامی بزرگی در جنگ ویرانگر علیه مردم یمن، و تشدید بی ثباتی در 

لیبی به عهده گرفته است. به عالوه، با این توافق نقش مهم تری در ائتالف واشنگنت علیه ایران 

به عهده خواهد گرفت.

 امارات که از جنگ عربستان سعودی بر سر قیمت نفت، ضربه شدیدی متحمل شد، با این 

توافق می خواهد موقعیت خود را به عنوان مناسب ترین متحد آمریکا در منطقه تثبیت مناید. 

امارات در این نقش می تواند از قراردادهای جتاری و مالی آینده بیشترین بهره را برده و برای 

حفظ خود در مقابل ایران نیز در شبکه امنیتی–اطالعاتی آمریکا و اسرائیل قرار گیرد.

این توافق رمسی، تنها همکاری اسرائیل با امارات را علیه قدرت گرفنت ایران در منطقه 

که از چندی پیش آغاز شده بود، آشکار منود. بنا بر اظهارات یک مقام موثق در وبگاه »قیمت 

نفت« )Oilprice.com(، که در زمینه امنیت انرژی همکاری نزدیکی با احتادیه اروپا دارد، بخش 

کلیدی این اقدام مشترک امنیتی، افزایش شدید میزان خرید مستغالت جتاری و مسکونی در 

دو ساله اخیر در استان خوزستان توسط شرکت های ثبت شده در امارات و عمدتًا مستقر در 

ابوظبی و دوبی است. این منبع می گوید:

تا وقتی که خطمشی سیاسی سازمان های فلسطینی در نهایت به توافق اُسلو محدود باشد، و تنها 

فعالیت شان استدعا از مجامع بین المللی و ادامه تشبث به راه حل منسوخ دو دولت باشد که واقعیت 

موجود را کتمان می کند، و تا زمانی که تمام گزینه های موجود برای شکل مبارزه، محدود به شیوه 

پرمشقت مقاومت مردمی شود، باید در انتظار نتایج بدتری بود.
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»... حدود 500 هزار ایرانی بعد از انقالب 1979، ایران را ترک کرده و در دوبی 

و ابوظبی اقامت گزیده اند. نام بسیاری از این افراد که هرگز دوستدار جمهوری 

اسالمی ایران نبوده اند به عنوان صاحبان شرکت هایی که در زمینه مستغالت در 

دوبی و ابوظبی فعال اند، ثبت شده است. شرکت های این افراد به تازگی دست به کار 

فعالیت شدیدی در زمینه خرید مستغالت در خوزستان شده اند.... سرمایه این 

شرکت ها به واقع از طرف یک شرکت بزرگ مستغالت اسرائیلی که آن هم به نوبه 

مقصود  این  برای  که  اسرائیلی-آمریکایی  شرکت  یک  توسط  سرمایه اش  خود 

خاص با سرمایه 2/91 میلیارد دالر تأسیس شده است، تأمین می گردد.... حضور 

این شرکت ها و خرید انبوه مستغالت توسط افرادی که وابسته به این شرکت ها 

هستند، موجب افزایش نسبت جمعیت عرب غیرایرانی نسبت به جمعیت مردم 

بومی در خوزستان گردیده و امکان جمع آوری اطالعات در این استان را نیز برای 

این شرکت به مراتب آسان تر کرده است. و همه این ها در جواب افزایش حضور ایران 

در سوریه و لبنان است....«

اما در این میان موضع عربستان سعودی در مقابل این توافق چه خواهد بود؟

جان آلترمن، رئیس بخش خاورمیانه، مرکز مطالعات راهبردی و بین املللی در واشنگنت 

اما  کرد،  خواهد  حمایت  توافق  این  از  سکوت  در  به خصوص  سعودی،  »عربستان  می گوید: 

احتمااًل روابط خود با اسرائیل را عادی می کند. از قرن هجدهم به بعد روحانیون در عربستان 

از موقعیت ممتازی برخوردار بوده، و لقب پادشاه در آن کشور »خادم َحَرِمین َشِریِفین« است و 

هم چنین این کشور بنیان گذار »سازمان کنفرانس اسالمی« نیز می باشد.«

»در سکوت«، قید حالت مناسبی است برای بیان آنچه به قول یک منبع ایرانی، 62 درصد 

خوزستان  در  اماراتی  شهروندان  مستغالت  خرید  برای  که  سرمایه ای  دالر  میلیارد  از 2/19 

استفاده می شود، متعلق به سازمان های مرتبط با عربستان سعودی می باشد.

62درصد از 2/19 میلیارد دالر سرمایه ای که برای خرید مستغالت شهروندان اماراتی در خوزستان 
استفاده می شود، متعلق به سازمان های مرتبط با عربستان سعودی می باشد.
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همگان از انفجار 14 مرداد بیروت خبر دارند. انفجار ظاهرًا ناشی از پرتاب جرقه های 

که  بود  عظیم  چنان  آمونیوم،  نیترات  ُتن   2750 ذخیره  مخازن  از  یکی  روی  بر  جوشکاری 

به منازل و  تا 15 میلیارد دالر   10 بین  نفر، خسارتی   6500 و جراحت  َتن   200 بر قتل  عالوه 

تأسیسات شهر بیروت وارد کرد. گزارش قطعی از عمدی یا غیر عمدی بودن انفجار، منتشر 

نشد. ضمنًا برخی کارشناسان اعتقاد دارند که اگر متامی مقدار اعالم شده نیترات منفجر 

نیترات  تن   ۳00 حدود  تنها  انفجار،  این  و  می شد  یکسان  خاک  با  بیروت  شهر  بود،  شده 

آمونیوم را شامل می شده است. گویا مابه التفاوت این دو رقم، از راه قاچاق در طول شش 

برای  فرصتی  است.  شده  فروخته  شیمیایی  کود  به صورت  و  خارج  گمرک  از  به تدریج  سال 

لبنان: توافقی از جنس نیترات آمونیوم
کورش تیموری فر

نئولیبرالیسم، آخرین میخ بر تابوت حاکمیت ملی برخی کشورهای جهان سوم را،

تنها با انفجار قوی می تواند بکوبد.
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غارتگران، تا نیترات شویی کنند!

تا قبل از این انفجار، افتخار بزرگ ترین انفجار غیر امتی قرن بیست و یکم، متعلق به 

انفجار روز 11 ژوئیه 2011 در تأسیسات نظامی پایگاه »ِاوان ِجلیس فلوراکیس« واقع در بندر 

الرناکای قبرس بود. به دالیلی که خواهیم دید، بدون درک تشابه این دو رویداد و پیامدهای آن، 

سرنوشت لبنان را خنواهیم فهمید. ظاهرًا نئولیبرالیسم، آخرین میخ را بر تابوت حاکمیت ملی 

برخی کشورهای جهان سوم، تنها با انفجار قوی می تواند بکوبد.

انفجار سال 2011، برای اقتصاد 25 میلیارد دالری قبرس، 2.۳ میلیارد دالر هزینه داشت. 

بازسازی بزرگ ترین نیروگاه برق قبرس که در این انفجار از بین رفت، به تنهایی یک میلیارد 

دالر هزینه برد. در آن زمان قبرس بشدت درگیر بحران مالی ناشی از سقوط بازار سهام جهان 

بود. تراز عملیاتی بانک ها به چهار برابر تولید ناخالص داخلی کشور رسیده بود.

به منظور تأمین هزینه ی بازسازی، بالفاصله برنامه ریاضتی 750 میلیون یورویی بوسیله 

احتادیه اروپا به قبرس حتمیل شد. طبق این برنامه –و بر حسب روال معمول همه برنامه ای 

رفاه  خدمات  شد؛  منجمد  عمومی  خدمات  بخش  در  دستمزدها  افزایش  ابتدا  ریاضتی- 

اجتماعی بشدت کاهش یافت؛ مالیات ارزش افزوده 2درصد دیگر باال رفت و برخی تدابیر 

دیگر که همگی، امنیت اقتصادی زندگی زحمت کشان را نشانه رفته بود. البته بدیهی است که 

مقاومت مردم هم اوج گرفت و کشمکشی دو ساله بین مردم و دولت آغاز شد. نهایتًا با فشارها 

و تهدیدهای ترویکا )سه گانه: بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا، صندوق بین املللی پول(، 

پیروزی برای نهادهای حامی ثروت مندان و صاحبان سرمایه های مالی جهانی بدست آمد و در 

مقابل وام های اعطایی  از طرف آن نهادها،  حاکمیت ملی آن کشور از دست رفت. پس از دریافت 

حقوق  یافت،  کاهش  12.5درصد  تا   6.5 همگانی  بخش  در  دستمزدها  وام،  دالر  میلیارد   10

بازنشستگی ۳درصد پایین رفت، مالیات جدید بر مسکن وضع شد، مالیات جدید بر تنباکو، 

الکل و بنزین بطور خاص وضع شد، مالیات بر ارزش افزوده تا 19 درصد باال رفت، مالیات بر 

درآمد از 15درصد به ۳0درصد رسید. فروش مؤسسات دولتی به بخش خصوصی آغاز شد. دو 

مؤسسه ی بزرگ برق و مخابرات، بعالوه دو بندر الرناکا و لیماسول، به بخش خصوصی واگذار 

شد. همچنین حقوق استخراج نفت و گاز موجود در دریای اژه هم به کنسرن های غربی واگذار 
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شد. اعطای این حقوق به خارجی ها در چهارچوب واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی، 

باعث می شود که در دراز مدت، حتی یک سنت از درآمد 600 میلیارد یورویی ناشی از منابع 

موجود در دریای مدیترانه به جیب جمعیت کارگر فقیر شده بر اثر بحران قبرس وارد منی شود، 
بلکه سود فراوان آن، باز هم جیب میلیاردرهای بین املللی را می انباید.*

قبرس آزمایشگاه فرمول جدید غارت از سوی صندوق بین املللی پول بود، که اکنون قرار 

است در لبنان هم عملی شود. همه ما با اصطالح Bail Out )بسته جنات مالی، تأمین شده از 

بیرون مؤسسات مالی( از زمان بحران 2008 آمریکا آشناییم. طبق این طرح، دولت از محل 

مالیات پرداختی مردم، بدهی مؤسسات مالی بزرگ را می خرد و بطور غیر مستقیم بدهی 

را به دوش وسیع ترین اقشار مردم -که هیچ نقشی در سوداگری های مالی و ورشکستگی آن 

مؤسسات نداشتند- می افکند. در بحبوحه بحران قبرس، طرحی به نام Bail In )جنات مالی با 

تأمین عمده منابع از درون مؤسسات( از دل اندیش کده های مالی بیرون آمد. ظاهر این طرح، 

مشارکت ذی نفعان و سرمایه گذاران را در ضررهای بانکی وامنود می کند. اما در واقع، دستبرد 

مستقیم به اموال و سپرده های سهام داران کوچک است. به این صورت که سپرده ها، بدون 

از  به سهام جدید شرکت ها و مؤسسات ورشکسته می شوند.  تبدیل  آنها،  موافقت صاحبان 

این رو عبارت Bail In را می توان به »تبدیل سپرده« ترجمه کرد. معموال بیشترین حجم سپرده ها، 

به معدودی ابر ثرومتند تعلق دارد. بنابراین، اگر این طرح به مصادره اموال این گروه غارت گران 

شهروندان،  از  معدودی  تعداد  هزینه  به  اجتماعی  مالی  مشکل  حل  ضمن  می شد،  محدود 

دسترجن مردم کوچه و خیابان از دستبرد مصون می ماند. اما عماًل در قبرس، درست در طول 12 

روزی که کلیه بانک ها تعطیل بودند و حق هیچ گونه برداشتی وجود نداشت، درشت ترین ارقام 

متعلق به بزرگ ترین سپرده گذاران، مخفیانه به خارج منتقل شد. رئیس بانک مرکزی بعدًا 

اعتراف کرد که بیش از 10 میلیارد یورو از جزیره قبرس خارج شده است. بازندگان اصلی طرح 

»تبدیل سپرده« که ضرری معادل 40درصد در آغاز، و 80درصد در پایان متحمل شدند، 60 هزار 

سپرده گذار کوچک بودند که پس اندازهای خود را در دو بانک بزرگ قبرس سرمایه گذاری کرده 

لبنان پا جای پای قبرس می گذارد. پس منتظر حراج حقوق زحمتکشان، و حاکمیت ملی آن باشیم.
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بودند و در نتیجه تقریبًا کل سرمایه خود را از دست دادند.

سناریوی لبنان تکرار دقیق آن چیزی است که در قبرس رخ داد. بهای لیره لبنان که برای 

و  دولت  است.  رسیده  دالر  یک  برابر  در   11000 به  اکنون  بود،  دالر  هر  برابر  در   1500 دهه ها، 

بانک مرکزی که در یک سوی بحران مالی ایستاده اند )در مقابل پارملان و بانک ها که در 

سوی دیگرند( مدعی رقم بیش از 90 میلیارد دالر بدهی بانک ها هستند، تا ضرورت دریافت 

وام فوری را توجیه کنند. در حالی که طرف مقابل، ادعا می کند تنها نیمی از این رقم واقعیت 

دارد. تالش برای دریافت 10 تا 15 میلیارد دالر وام از صندوق بین املللی پول به شدت ادامه 

دارد. صندوق و حامیان سرسختش نیز هر روز شرایط سخت تری را برای اعطای وام پیشنهاد 

می کنند. بدانید که تا زمان تسلیم کامل سیاسی و اقتصادی لبنان وامی در کار خنواهد بود.

را  سیاسی  جریان های  اکثریت  حمایت  که  ادیب،  مصطفی  سلفش  چه  و  دیاب  حسن  چه 

با خود داشتند، آمادگی پذیرش شرایط انقیاد آور را نداشتند. علت استعفای عاشقان سینه 

و  دیاب  حسن  فشار  حتت  شائول-  هانری  مشاورش  و  تیفانی  -آلن  لبنان  در  صندوق  چاک 

که  شدم  متوجه  »من  نوشت:  استعفایش  منت  در  شائول  بود؟  چه  پارملان،  رئیس  بری،  نبیه 

اراده ای برای سامان دهی مجدد بخش بانکی وجود ندارد. بدون اصالحات عمیق و دردآوری 

که سیاست مداران شکست خورده را کنار بگذارد، بسوی هرج و مرج پیش خواهیم رفت«. چه 

طنین آشنایی دارد این عبارت »اصالحات عمیق و دردآور«!

کاشف به عمل آمد که یکی از این اصالحات پیشنهادی ایشان، طرح »تبدیل سپرده« در 

بانک هاست. هم اکنون 125 میلیارد دالر سپرده در بانک ها موجود است. 80درصد آن، متعلق 

به 2 درصدبورژوازی انگل لبنان است. هیچ اراده ملی و جرأتی برای مصادره این ارقام که 

صاحبانش ملت را به گروگان گرفته اند، وجود ندارد. اگر این طرح به مرحله عمل درآید، مطمئن 

باشید که بازندگان اصلی، همان سپرده گذاران کوچک خواهند بود.

سودای  در  که  ماکرون  سخنان  به یاد  را  ما  عمیق«  »اصالحات  عبارت  حال،  عین  در 

2درصد  به  متعلق  آن  درصد   80 است.  موجود  بانک ها  در  سپرده  دالر  میلیارد   125 اکنون  هم 
بورژوازی انگل لبنان است.  هیچ اراده ملی و جرأتی برای مصادره این ارقام که صاحبانش ملت را 

به گروگان گرفته اند، وجود ندارد.
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احیای روزگار خوش استعمار لبنان پس از انفجار به بیروت سفر کرده بود، می اندازد. او نیز 

عنوان  اقتصادی«  و  سیاسی  عمیق  اصالحات  »اجرای  را  لبنان  دولت  از  خود  حمایت  شرط 

کرد. همزمان، دولت ایاالت متحده نیز بیانیه ای به این مضمون صادر کرد: »ایاالت متحده 

مدت هاست که از مردم لبنان برای دست یابی به شکوفایی اقتصادی و حکم رانی مسؤوالنه، 

عاری از فساد و فشار خارجی حمایت کرده است«. شکوفایی اقتصادی، اسم شب بازار رها 

الیه  باالترین  توسط  مردم  دسترجن  غارت  امکان پذیری  به  آغشته  و  مقررات،  و  نظارت  از 

بورژوازی انگلی است. حکم رانی مسؤوالنه، نام دیگر حاکمیتی است که بی چون و چرا، دنباله 

منظور  مطمئنًا  متحده.  ایاالت  سروری  پذیرش  و  است  امپریالیستی  احنصارات  مطامع  رو 

آمریکا از »فشار خارجی«، فشارهای امپریالیست ها -به ویژه آمریکا و فرانسه- یا صهیونیسم 

افسار گسیخته، یا حتی عربستان سعودی که همین سه سال پیش خنست وزیر لبنان را گروگان 

گرفت، مورد ضرب و شتم قرار داد و وادار به استعفایش کرد، نیست.

منظور آنان از مبارزه با فساد، فساد ناشی از جاری شدن اصول نئولیبرالی در کشور هم 

و  پایدار  و  قطعی  بطور  را  کشور  سرنوشت  مشروط،  وام  اعطای  با  دارند  قصد  آنان  نیست. 

کامل، به نظم نئولیبرالی گره بزنند که مدعی است راه برون رفت از بحران را نشان خواهد داد. 

بحرانی که خود نئولیبرالیسم منشأ آن است. تنها عاملی که تا کنون مانع سقوط لبنان به ورطه 

سرنوشت دردناک کشورهای چون ایرلند و یونان و دیگر کشورهای بدهکار در طول دهه های 

آینده بوده است، مقاومت مردم است.

روز اول اکتبر شنیدیم که لبنان آماده گفتگو با اسرائیل در مورد توافق مرزهای دریایی 

است. در غیاب خنست وزیر و دولت با ثبات، آیا این پیامی خواهد بود برای آمادگی واگذاری 

حق حاکمیت ملی، در مقابل سراب صلح؟ توافقی از جنس نیترات آمونیوم؟

* ُولف، ارنست؛ وام برای ویرانی: اجرای برنامه های صندوق بین املللی پول؛ مرجانه فشاهی، نشر افکار؛ در دست انتشار.

منظور فرانسه و آمریکا از »نیاز به اصالحات عمیق« در لبنان، تسلیم کامل به دستورالعمل های 

صندوق بین المللی پول، و حراج کشور است.
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75 سال از روزهایی می گذرد که استالین، پس از پیروزی ارتش سرخ در مه 1945، همراه با 

روزولت و چرچیل، رئوس مسایل آینده جهان و ساختار دولت را تعیین کرد. ایجاد سازمان ملل 

متحد پدیده ای فوق العاده مهم بود که برای دهه های طوالنی امکان جنات جهان، در درجه 

اول از یک فاجعه هسته ای را فراهم کرد.

اما من می خواهم نکته اصلی را در سخنرانی پوتین و همه سخنرانانی که از این جایگاه 

بلند نظرات خود را بیان می کنند، بشنوم. دنیا دارد به دوره ای از هرج و مرج کشانده می شود! 

حتی آخرین گزارش دویچه بانک، نیز اشاره دارد که برای محافظت همه ما در برابر این هرج و 

گنادی زوگانوف:

جهان در خطر هرج و مرج

در 22 سپتامبر، قبل از جلسه عمومی دومای دولتی گنادی زیوگانف، دبیرکل کمیته مرکزی حزب 

به  خطاب  دولتی،  دومای  در  کمونیست  حزب  فراکسیون  رئیس  روسیه،  فدراسیون  کمونیست 

خبرنگاران سخنرانی کرد. »خط قرمز RedLine« متن سخنرانی او را منتشر می کند.

سخنان زیوگانف هم زمان بود با هفتاد و پنجمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 

نیویورک که با شرکت سران حدود 120 کشوراز 22 سپتامبر آغاز شد.
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مرج باید کارهای زیادی اجنام شود.

سرمایه داری و جهانی سازی آمریکایی دنیا را جنات خنواهد داد. سه سناریو برای سیاست 

این سناریوها در کتاب »جهانی سازی و سرنوشت بشریت« من  از  دارد. یکی  جهانی وجود 

منتشر شده، که هدف آن متعادل سازی منافع است.

آکادمیسین کوپتیوگ( در ژوئن  )از جمله  از دانشمندان برجسته ما  و تعدادی  حزب ما 

1992 در کنفرانسی در ریودوژانیرو شرکت کردند. ما قطعنامه ای در مورد تعادل در روابط بین 

کشورها را معرفی کردیم. اما آمریکایی ها تنها کسانی بودند که از حمایت از این قطعنامه که 

توازن منافع را تضمین می کند، امتناع کردند. آنها گفتند: »ما میزبان اصلی هستیم.« و تصمیم 

گرفتند که برنامه جهانی سازی به سبک آمریکایی را اجرا کنند.

آمریکایی ها معتقد بودند که ترور احتاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شوروی و فرصتی 

که برای تغذیه از منابع عظیم و بازارهای ما به دست  آورده اند، به آنها این حق را می دهد که 

شرایط خود را به همه دیکته کنند. اما سرمایه داری آمریکاییزه شده در روسیه فقط 17 سال 

دوام آورد. ایاالت متحده با نابودی یک کشور و تغذیه از منابع عظیم آن، برای مدتی بحران 

شدید خود را به تأخیر انداخت. اما در سال 2008 بحران اقتصادی این کشور آغاز شد و پس از 

آن بحران تقریبًا 200 کشور دیگر جهان را گرفتار کرد.

بار دیگر، این بحران در سال 2014-2015 تکرار شد. و در نتیجه آن، اکنون جهان با خطر 

جنگ مواجه شده که عماًل نشانه هایش را در اطراف مرزهای مان می بینیم. این واقعیت که 

انگلیسی ها 28 هواپیما را در مرزهای ما دائما در حال پرواز دارند و مانع زندگی و خواب آرام 

ما می شوند، این موضوع را نشان می دهد.

هستند.  اوکراین  ریدینو  آمسان  در  گشت و گذار  حال  در  ناتو  آمریکایی  مبب افکن های 

نازی ها، باندرا ها، مرجتعین لهستانی در کشور برادر ما بالروس به اغتشاش دست زده اند. 

آمریکایی ها معتقد بودند که ترور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شوروی و فرصتی که برای 
تغذیه از منابع عظیم و بازارهای ما به دست  آورده اند، به آنها این حق را می دهد که شرایط خود را به 

همه دیکته کنند. اما سرمایه داری آمریکاییزه شده در روسیه فقط 17 سال دوام آورد.
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من می خواهم پوتین سخنرانی خود را در مونیخ به یاد بیاورد که صریحًا گفته بود كه ما در پی 

منافع ملی خویش هستیم و امنیت خود را تضمین خواهیم كرد. ما قانونی تصویب خواهیم کرد 

که طبق آن حتی درخواست شفاهی برای جتزیه خاک روسیه مجازات کیفری خواهد داشت. در 

واقع، این قانون باید مدت ها پیش تصویب می شد.

که  می شود  بزرگ  جنگی  به  منجر  آمریکایی  جهانی سازی  که  شود  درک  کاماًل  باید  اما 

تهدیدی برای همه و از جمله خود آمریکایی ها خواهد بود.

اگر به حنوه سازماندهی مبارزات انتخاباتی در ایاالت متحده نگاهی بیندازید، می بینید 

که برای اولین بار در 200 سال تاریخ آمریکا، دو حزب قادر به توافق در مورد برنده انتخابات 

نیستند. دموکرات ها پیش از این گفته بودند که پیروزی ترامپ را به رمسیت منی شناسند. 

بدان  این  و  نیست.  مؤثر  چندان  زمینه  این  در  نیز  کشور  عالی  دیوان  رای  گفته  هم  ترامپ  و 

معناست که در کشوری که ۳۳0 میلیون نفر در آن زندگی می کنند و تقریبًا 400 میلیون تفنگ در 

دست مردم است، ممکن است پس از انتخابات نوامبر، با یک  بحران جدی روبرو شود. اما این 

بحران به ناچار به بسیاری از کشورهای دیگر گسترش خواهد یافت.

هم زمان، آمریکایی ها دشمن شماره یک خود را حزب کمونیست چین اعالم کرده اند. آنها 

قادر به کنار آمدن با چین به عنوان یک کشور نیستند. و آنها می دانند که این حزب کمونیست 

چین بود که کشور را به اوج رشد و ترقی رسانده است. چین 20 درصد از تولید جهان را تولید 

می کند. چین به قدرتی قابل مقایسه با احتاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تبدیل شده است.

توانایی های فدراسیون روسیه قابل مقایسه با چین نیست. هر چند در روسیه، اختراعات 

و مجتمع های نظامی- صنعتی از احتاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باقی مانده اند که پوتین 

هم به ویژه در روز ارتش از آن یاد کرد؛ اما همه اینها محصوالت دوران شوروی است: طرح همه 

من می خواهم پوتین سخنرانی خود را در مونیخ به یاد بیاورد که صریحاً گفته بود که ما در پی 
منافع ملی خویش هستیم و امنیت خود را تضمین خواهیم کرد. ما قانونی تصویب خواهیم کرد 
که طبق آن حتی درخواست شفاهی برای تجزیه خاک روسیه مجازات کیفری خواهد داشت. در 

واقع، این قانون باید مدت ها پیش تصویب می شد.
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این سالح های مدرن قبال توسط متخصصین احتاد شوروی اجنام شده بود.

ماسلیوکوف و پریماکف موفق شدند همه اسناد و مدارک حتقیقات علمی دوران شوروی 

را در دهه 90 حفظ منایند. ما از این صنعت حمایت کردیم، به طور منظم به بودجه آن رأی 

دادیم، که به کشور ما اجازه می داد سپر دفاعی نسبتًا قابل اعتمادی داشته باشد. اما این 

سپر اکنون کافی نیست. یک بار دیگر، من می خواهم به رئیس جمهور و شورای امنیت ملی، 

اهمیت »هسته قدرت روسیه« را یاد آوری کنم. روس ها از سال 1991، 20 میلیون نفر و اوکراین 

11 میلیون نفر را از دست داده است. ما همچنان می میریم و زمین هایمان بایر و خشک می شود. 

در اکثر مناطق روسیه امسال نیز با کاهش جمعیت مواجهیم، با تقلیل جمعیت متامیت کشور 

منی تواند حفظ شود.

حمله شدیدی که به بالروس صورت گرفته است، به معنای تضعیف ثبات همه ما است. نه 

کریمه، نه پل ارتباطی و نه هیچ چیز دیگری به حل این معضل عظیم کمک منی کند. بنابراین، 

اکنون عزم ما باید مقدم بر هر چیز، حمایت از جهان روس -روسیه بزرگ، روسیه کوچک، 

و بالروس- باشد. باید به بحث و جدال در کانال های تلویزیونی که از صبح تا شب به حتقیر 

برادران تاریخی ما مشغولند، خامته دهیم.

یک روز پیش، 640 سال از نبرد افسانه ای کولیکوو گذشت. پایه های دولت روسیه در 

زمین کولیکوو گذاشته شد. من حتی یک کلمه در مورد این موضوع در هیچ یک از کانال های 

تلویزیونی نشنیده ام. اگرچه این یک واقعه مهم در تاریخ ما است. هفت جنگ بزرگ بقای ما 

را تضمین کرد.

در  سخت  می دهد،  اهمیت  روسیه  دولت  یکپارچگی  به  الیگارشی  معتقدند  که  کسانی 

اشتباه اند. صدوچهار میلیاردر روس حتی منی خواهند مالیات عادی بپردازند. در حالی که 

بخش اعظم ثروت آنها از غارت بودجه مردم ما حاصل شده است. آنها تقریبًا 100میلیارد دالر 

را از طریق کانال های غیرقانونی در دوران شیوع کرونا از کشور خارج کردند. رقمی معادل هفت 

و نیم تریلیون روبل.

این  همه  كه  می كنم  جلب  نکته  این  به  را  امنیت  شورای  هم  ،و  پوتین  توجه  هم  من،  اما 

شوراهای لیبرال و بازماندگان دوران یلتسین - در حال حاضر در مقابل اوضاع وخیم بحران، 

ج
ج و مر

ن در خطر هر
جها



۱۳
۹۹

ن 
آبا

 ،۲
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا

د، 
می

و ا
ش 

دان
215

پیشنهاد حفاری در میدان سرخ، را می دهند. به عنوان مثال سیلوانوف )وزیر دارایی و معاون 

کرد  پیشنهاد  کامل،  بودجه  تهیه  جای  به  وی  می دهد؟  اجنام  کاری  چه  وزیر(،  خنست  اول 

بودجه های عمومی کاهش یابند. این غیر قابل قبول است! اول از همه، کاهش بودجه بهداشت 

غیر قابل قبول است. کاهش 25۳ میلیاردی! آن هم در کشوری که در خطر مرگ قرار دارد.

آنها پیشنهاد می کنند که بیماران داروی مورد نیاز خود را به قیمت 12 هزار روبل برای هر 

بسته خریداری کنند. و برای درمان، حداقل به سه بسته نیاز است، یعنی جمعا ۳6 هزار روبل. 

چند نفر در کشور توانایی پرداخت این مبلغ را دارد؟

آنها به مردم توصیه می کنند تا فرق سر در وام غرق شوند. اما اگر 1۳ تریلیون روبل در 

صندوق رفاه داریم، چرا باید قرض بگیریم؟ در حالیکه 600 میلیارد دالر هم در صندوق ذخیره 

ارزی وجود دارد. یعنی ۳8 تریلیون روبل دیگر. شما سه بودجه زیر میزی دارید، اما منی توانید 

پولی برای حمایت از روستا و تأمین هزینه تولید ماشین آالت کشاورزان پیدا کنید. نیازی به 

ذکر صنایع الکترونیک نیست که بدون آن هواپیما های نظامی پیشرفته ما به زودی قادر به 

پرواز خنواهند بود.

دیگر چه فرمایشی دارند؟ سیلوانف پیشنهاد وام از خارج را می دهد. وام چیست؟ یعنی 

نسل های آینده را در دریایی از قرض فرو بردن. چقدر؟ 20درصد تولید ناخالص داخلی! این 

یعنی چی؟ این بدان معناست که امسال همه شما 900 میلیارد روبل قسط وام پرداخت خواهید 

کرد. و طی دو سال نیز یک تریلیون 600 میلیارد دیگر باید قسط آنها را پرداخت کنید. فرزندان 

شما در این بدهی ها غرق خواهند شد.

من همچنین میشوستین )خنست وزیر( را یادآوری می کنم. آنها به راحتی با چنین سیاست 

مالی و اقتصادی پوسیدگی را گسترش می دهند. این کامال غیر قابل قبول است.

آقای کودرین )رئیس کمیسیون حسابداری( چه می کند؟ دیروز او پیشنهاد فروش صنایع 

بیشتری را داد. آقای کودرین، شما قباًل با چوبایس )رئیس سازمان خصوصی سازی در زمان 

دیگر چه فرمایشی دارند؟ سیلوانف پیشنهاد وام از خارج را می دهد. وام چیست؟ فرزندان شما 
در بدهی غرق خواهند شد.
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یلتسین( کلی از صنایع را فروختید، اما از این فروش ها چه بدست آوردید؟ شما میلیاردرهایی 

دارید که منی خواهند مالیات عادی بپردازند. شما 80 هزار صنعت و بنگاه اقتصادی را نابود 

کرده اید، اکنون هیچ چیز به درد بخوری ندارید. شما طی این سالها حتی تلفن خود را تولید 

نکرده اید. همه شما یک جاسوس آمریکایی در جیب خود دارید. پس شما چه پیشنهادی دارید؟ 

چه چیز دیگری را می خواهید بفروشید؟

شما قباًل تقریبًا متام شبه جزیره تایمیر در سیبری را زیر آب غرق کردید. ضرر و زیان این 

حادثه 180 میلیارد روبل بود. 50 سال طول می کشد تا این خسارت جبران شود. با پیشنهاد شما 

جنگل ها به حراج رفت، و اکنون آنها از ولگا تا شرق دور، بطور شبانه روزی در حال سوخنت 

هستند. امسال جنگل هایی با مساحت برابر اتریش در آتش سوختند.

و فردا چگونه خنبگان خود را »پرورش« می دهید، که همین حاال نیز چشم دیدن هیچ چیز 

روسی را ندارند؟

آقای ژیرینوفسکی )سیاستمدار راستگرا و رهبر حزب لیبرال دموکرات( چه پیشنهادی 

می دهد؟ وی پیشنهاد حفاری میدان سرخ و بنای یادبود کرملین را می دهد، محل دفن سی 

مارشال و ژنرالی که پیروزی ما در جنگ کبیر مهینی را رقم زدند. او این پیشنهاد را در 75مین 

سالگرد پیروزی ما می دهد؛ سال بزرگداشت لنین که کل کره زمین آن را گرامی می دارد.

با چنین پیش زمینه ای، ما در حال حذف به وسیله یک سیستم سیاسی جدید هستیم. 

بازی گرانی که در دفاتر کرملین نشسته اند. آن احزابی که در سی سال گذشته به سیاست شکل 

داده اند، دیگر مورد توجه آنها نیست. پس به چه چیزی عالقه دارند؟ مالیه و کاهش بودجه 

مسایل مورد توجه آنها است. آنها چقدر پول در این مبارزات انتخاباتی کثیف ریخته اند تا 

آن را به گند بکشانند؟ بگذارید حاال حساب کنند.

آقای پوتین؛ این اوضاع موجب تضعیف ثبات کشور است. زیرا تعادلی که بین نیروهای 

میهن دوست مردمی و لیبرال ها به وجود آورده اید، اکنون در مقابل چشمان ما در حال فروپاشی 

است. این وضعیت باید توسط شورای امنیت و دولت ارزیابی شود. در این صورت می توان 

داخلی،  جنگ  از  پس  حتی  بگیرید!  نظر  در  را  شوروی  جتربه  داد.  اجنام  جامعی  اقدامات 

نوسازی لنینیست استالینیست کشور را به اوج رساند. پس از جنگ داخلی، آنها با قزاق ها 
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آشتی کردند، در دهه 19۳4-19۳5، هنگ های قزاق دوباره احیا شدند. با کسانی که سلب 

مالکیت شده بودند و کشیش ها آشتی کردند. با کسانی که به خارج از کشور رفتند نیز صلح 

کردیم. و در ماه مه سال 1945 درها به روی همه باز شد.به آنها گفته شد »بیایید! کار کنید 

و کشور را آباد کنید!« امروز وضعیت از سال 1941 بدتر است. زیرا در آن زمان ما همه متحد 

بودیم. لذا پیروزی را کسب کردیم. بنابراین ما باید بر اساس این پیروزی ها کار کنیم. آنگاه نوبت 

پیروزی های جدید فرا می رسد. برای ما جهانی سازی آمریکایی و سرمایه داری جنایتکار  چاره 

کار نیست. ما به آن سیاست میهن دوستانه مردمی نیاز داریم که حزب ما پیشنهاد می دهد.

دیروز ما نتایج را در یک مجمع مهم حزبی جمع بندی کردیم. هزار نفر در آن شرکت کردند. ما 

اظهارات و ارزیابی های خود را برای همه اعضای شورای امنیت، فرمانداران و رؤسای مجامع 

قانون گذاری ارسال کردیم.

اکنون زمان عمل در مقابل این حقایق است. ما باید با هم یک تصمیم مسؤوالنه اختاذ کنیم. 

اگر بودجه سیلوانوف را تصویب کنیم، وضعیت کشور غیر قابل کنترل خواهد شد. همین اآلن 

هم کنترل بسیار مشکل است. نیمی از جمعیت با 7 دالر در روز زندگی می کند. و نیمی دیگر 

منی دانند چگونه زندگی خود را تأمین کنند. تقریبًا در حال حاضر هر شرکت در حال اخراج نیروی 

کار است. در سال های اخیر بیکاری 5 برابر شده است. ما باید به اقداماتی فوری دست بزنیم«. 

آقای پوتین؛ این اوضاع موجب تضعیف ثبات کشور است. زیرا تعادلی که بین نیروهای میهن 

پرست مردمی و لیبرال ها به وجود آورده اید، اکنون در مقابل چشمان ما در حال فروپاشی است... 

تجربه شوروی را در نظر بگیرید!  پس از جنگ داخلی... آنها با قزاق ها آشتی کردند، در دهه 

1934-1935... با کسانی که سلب مالکیت شده بودند و با کشیش ها آشتی کردند. با کسانی 

که به خارج از کشور رفتند نیز صلح کردیم. و در ماه مه سال 1945 درها به روی همه باز شد. 

به آنها گفته شد »بیایید! کار کنید و کشور را آباد کنید!« امروز وضعیت از سال 1941 بدتر است. 

زیرا در آن زمان ما همه متحد بودیم. لذا پیروزی را کسب کردیم. بنابراین ما باید بر اساس این 

پیروزی ها کار کنیم. ... برای ما جهانی سازی آمریکایی و سرمایه داری جنایتکار چاره کار نیست. 

ما به آن سیاست میهن پرستانه مردمی نیاز داریم که حزب ما پیشنهاد می دهد.
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ادبیات و  هنر 

مبین کاین شاخه بشکسته خشک است

است مشک  بید  پر  بنگری،  فردا  چو 

است شوره زار  سرزمینی  کاین  مگو 

است بهار  رشک  رسد،  در  فردا  چو 

»کار را باید از راه سختش آموخت«، گفتاری به یاد نجف دریابندری

گرامی داشت شانزدهم آذر

شعرها: تاریخ و ترانه ای دیگر بخوان

سه ترانه از پیت سیگر

همراه با لینک سرود 16 آذر و ترانه ها
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به یاد بی بدیل پدر، علی پاشا باقری

کار را باید از راه سختش آموخت
گفتاری درباره زندگی و آفریده های استاد جنف دریابندری

بخش دوم و پایانی

خسرو باقری

این مقاله، چگونگی شکل گیری شخصیت نجف دریابندری، مترجم فرهنگ ساز  در بخش نخست 
برجسته و پایبند به دفاع از حقوق مردم زحمتکش و ستمدیده مورد بحث قرار گرفت و نشان داده 
شد که اعتالی جنبش مترقی ایران در دهه 1320چه نقش مهمی در تکوین شخصیت مترقی و انسان 
دوست او ایفا کرد. کودتای سیاه 28 مرداد 1332 به مبارزات مسالمت آمیز سیاسی پایان داد و نجف 
را روانه زندان کرد. پایان زندان، پایان مبارزه این بهبودخواه اجتماعی نبود. او با قلم سیاه خود به 
روشن کردن اندیشه های مردمان میهنش روی آورد. اما با انقالب بهمن 1357، نجف به طور کامل به 
نویسندگی و مترجمی روی آورد و زندگی خود را وقف ترجمه آثار فلسفی، تاریخی و به ویژه ادبیات کرد. 

در بخش دوم مقاله به بررسی آثار و آفریده های او می پردازیم
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زبان ترجمه جنف، زبانی غنی، پخته و روان

 امروز زبان ترجمه رمان، که جنف یکی از بهترین ها در این عرصه بود، زبانی غنی، پخته، 

روان، زیبا و شیواست با گرایش به سوی زبان محاوره و به دور از تصنع. این را علی خزاعی فر 

می گوید، یکی از بزرگ ترین نظریه پردازان ترجمه در ایران و بنیانگذار مجله مهم »مترجم«. او 

در ادامه می افزاید:

»پنجاه سال پیش چنین زبانی در اختیار مترجمان نبود، چون شعر و رمان مدرن فارسی 

هنوز در مراحل آغازین خود بود. رمان از ترجمه متاثر شد و با رشد رمان، زبان ترجمه نیز به 

تدریج از زبان رمان تاثیر پذیرفت. نتیجه این تاثیر متقابل پیدایش زبان روایی قدرمتندی است 

که امروزه در منونه های خوب رمان و ترجمه به کار گرفته می شود. پنجاه سال پیش قابلیت های 

زبان فارسی در عرصه روایت و رمان هنوز جتربه نشده و فعلیت نیافته بود. برای رسیدن به 

زبانی که امروز برای ترجمه در اختیار داریم، باید جتربه می کردیم، باید راه را باز می کردیم. 

دریابندری از جمله جتربه گران زبان بود که راه را برای نسل های بعدی نویسندگان و مترجمان 

باز و هموار کرد. زبان از همان ابتدای کار برای جنف دریابندری اهمیت داشت و دغدغه فکری 

مستوفی  هوشنگ  نوشته  من«  »خاطرات  زبان  ستایش  در  مقاله ای  در  دریابندری  بود.  او 

می گوید که ارزش این اثر از ارزش شمس العماره کمتر نیست.« )ر.ک.۳ ص24( 

در  را  گوناگونی  کتاب های  که  دریابندری،  جنف 

زمینه های ادبیات، فلسفه و تاریخ به فارسی ترجمه کرده 

است، همانطور که خودش می گوید نه زبان انگلیسی و 

نه زبان فارسی را در مدرسه و دانشگاه نیاموخته است: 

نیاموخته ام.  جایی  را  فارسی  زبان  من  که  »می دانید 

یعنی در مدرسه حتصیل نکرده ام. اما در خارج از مدرسه 

هستم.«  هم  االن  بوده ام.  فارسی  زبان  مشغول  همیشه 

)ر.ک.1 ص241(

جنف  می داند ترجمه اتفاقی است که در زبان مقصد 

و در اینجا زبان فارسی می افتد. او با تأکید بر سه گونه ی 
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نوشتاری زبان فارسی، یعنی شعر و نظم و نثر 

صیقل یافته  و  پاکیزه  زبان  می شود،  یادآور 

خودش را بیشتر از زبان شعر و نظم و کم تر، از نثر 

فارسی آموخته است: »البته شعر خیلی بیشتر 

که  زبانی  کیفیت  و  بیان  سبک  این  می خوامن. 

بیشتر  می کنید،  مالحظه  من  کارهای  در  شما 

انعکاس کیفیت شعر فارسی است تا نثر فارسی. من این به قول شما زبان »صیقل یافته« را از 

زبان شعر فارسی، یعنی از قصاید و مثنوی ها و غزل ها و دیگر قالب های فارسی گرفته ام. ...« 

او در ادامه می گوید، شعر حافظ شعر ناب است، اما آثاری چون شاهنامه فردوسی و بوستان 

سعدی و مثنوی موالنا نظم اند که گاه رگه های قوی شعری هم دارند و محشور شدن با آنها برای 

هر نویسنده و مترجمی که می خواهد در زبان فارسی اتفاقی را به اجنام برساند، ضروری است. 

جنف ضمن آنکه بخش زیادی از نثر فارسی کهن ایران را کسالت بار می خواند، اما تأکید دارد 

که در تاریخ زبان فارسی نثرهای درخشانی هم هستند که سخت راهگشا و آموزنده اند و از زمره 

آنها می توان از تاریخ بیهقی و سفرنامه ناصر خسرو یاد کرد که »آثار بسیار شایان توجهی در نثر 

فارسی هستند.« ) ر.ک.1 صص242-244( در رابطه با زبان انگلیسی هم می گوید که مطالعات 

او تقریبًا متامًا به زبان انگلیسی است، یعنی او به متامی در زبان انگلیسی غوطه ور است.

کار دشوار خودآموزی و نظریه های ترجمه

دریابندری منونه درخشانی است از کار دشوار و طاقت سوز خودآموزی. او که به دانشگاه 

نرفته، و حتی دبیرستانش را متام نکرده، در جایگاهی قرار می گیرد که به عنوان سردبیر موسسه 

فرانکلین انتخاب می شود؛ مدیریت ترجمه فیلم های شبکه 2 تلویزیون را به عهده می گیرد و 

نامش در پایان یک عمر کار و زحمت، همراه چند مترجم دیگر، به عنوان مترجمان ادبی کم نظیر 

زبان فارسی معاصر قاب می شود. او در اثر عرق ریزی مدام در کار ترجمه و مطالعات گسترده، 

نه تنها به عنوان مترجمی بزرگ، بلکه به عنوان یک ترجمه شناس و زبان شناس کارکشته سخن 

می گوید. تئوری های ترجمه شناسی و زبان شناسی در کالم او مفهومی عینی و کاربردی به خود 

این  می خوانم.  بیش تر  خیلی  شعر  البته 

در  شما  که  زبانی  کیفیت  و  بیان  سبک 

بیشتر  می کنید،  مالحظه  من  کارهای 

انعکاس کیفیت شعر فارسی است تا نثر 

فارسی.

ت
خ

ش آمو
خت

س
کار را باید از راه 



۱۳
۹۹

ن 
آبا

 ،۲
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا

د، 
می

و ا
ش 

دان
222

می گیرند. »اگر کسی بخواهد از کار من سر در بیاورد، باید بنشیند این ها را بخواند. این که 

من بخواهم ویژگی های این ها را به شما بگویم، کار من نیست. خواندن ترجمه یک کار است و 

کشیدن جوهر کار و بحث درباره آن یک کار دیگر.« )ر.ک.1 ص1۳8(

معنی این سخن آن است که تئوری، محصول پراتیک است. نظریه های ترجمه باید از میان 

آثار بزرگان ترجمه، کشف و ثبت شود، نه این که تئوری های ذهنی بر ترجمه، که جریانی عینی 

و واقعی است، حتمیل و دیکته شود. او به جتربه و با خودآموزی می داند که مترجم باید زبان 

مبدأ و زبان مقصد را به خوبی بداند، آن هم نه با درس دانشگاه – که البته الزم است و او خود آن 

را از مسیر مطالعه آزاد به دست آورده است-، بلکه به ویژه از طریق ممارست طوالنی و ژرف و 

غور در زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی.

در همان حال مترجم باید با موضوع ترجمه آشنا و از اصول و روش ترجمه هم آگاه باشد. او به 

روشنی توضیح می دهد که شیوه ترجمه منت های علمی یا فلسفی یا تاریخی که در آنها مهم ترین 

مسئله، انتقال اطالعات است با ترجمه متون ادبی2 که در آنها انتقال اطالعات همانقدر مهم 

است که سبک نویسنده، یکی نیست و به قول جنف »دو چیز متفاوت اند.« )ر.ک.1 ص1۳4( 

بنابراین »وقتی مترجم اثری را برای ترجمه انتخاب می کند، نوع ترجمه آن بستگی به نوع کار 

دارد. ممکن است کاری باشد که نیاز به ترجمه حتت اللفظی داشته باشد. ممکن است کار آزاد 

باشد. همه این ها ممکن است. مثال من در ترجمه کتاب »معنی هنر« )هربرت رید، 1۳51(، تا آجنا 

که می توانستم منت اصلی را بی کم و کاست، به اصطالح کلمه به کلمه دنبال کردم. یعنی خودم 

را آزاد نگذاشتم. از طرف دیگر، در »چنین کنند بزرگان« )ویل کاپی، 1۳51(، بنده خودم را کامال 

آزاد گذاشتم. اتفاقًا این کتاب خیلی هم گرفت. این دلیل منی شود که چون مترجم خودش را 

آزاد گذاشت، کار خراب می شود. در واقع منت به مترجم می گوید که چه کار باید بکند.« )ر.ک.1 

یعنی  جنف،  گران سنگ  سخنان  این  و  ص127( 

اصول و روش ترجمه در بیان عینی و واقعی آن.

حاال که مشخص شد که ترجمه ادبی، که جنف 

بیشترین کارش در این زمینه است، چیزی جدا 

از ترجمه های علمی و تاریخی و فلسفی است، 

باید  می کنید  ترجمه  را  اثری  شما  وقتی 

که  باشد  صورتی  به  شما  ترجمه  کیفیت 

خواننده احساس کند که با اصل یک اثر 

روبروست نه با ترجمه آن.
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باید دانست که هر اثر ادبی زبان ویژه خودش را دارد که 

مترجم باید آن را در منت اصلی کشف و در زبان مقصد که 

فارسی است با خالقیت بازسازی کند. این است که جنف 

درباره ترجمه کتاب »پیامبر و دیوانه« )جبران خلیل جبران، 

1۳78( می گوید: »بله یک رگه قدیمی دارد. این بستگی 

ترجمه  »در  ص129(و...  )ر.ک.  دارد.«  کار  اقتضای  به 

آنتیگونه اثر سوفوکلس )1۳55( فکر کردم که سبک این 

اثر باید ساده باشد، باید روشن و سرراست باشد ، نباید 

هیچ اثری از تصنع و تکلف در آن باشد، چون خود نوشته 

دوره ای  به  مربوط  است،  ابتدایی  خیلی  نوشته  یک 

است که هیچ کدام از این زر و زیورها و صنایع لفظی و نثر مصنوع و متکلف و این جور چیزها 

معمول و متداول نبوده است. اما در عین حال فکر کردم که این زبان یک نوع بلندی یا به 

اصطالح کیفیت واالیی هم باید داشته باشد، یعنی آن کیفیتی که هم با کهنگی نثر بخواند 

و هم با مضمون آن، که مربوط به تعارض های اساسی و نهایی زندگی بشری است، یعنی با 

تراژدی به طور کلی.« )ر.ک.۳ ص۳8(... »من کتاب »گور به گور« اثر فاکنر )1۳71( را به زبان 

عامیانه ترجمه کردم. وقتی این کتاب را می خواندم، متوجه شدم که زبان این کتاب، زبان 

عامیانه است. )ر.ک.1 ص1۳1( من این کتاب را خیلی دوست دارم برای این که آدم را به زبان 

جاری مردم طبقه پایین می برد و این خیلی مهم است که شما در ترجمه دنبال زبانی معادل 

مردم آمریکای مثال قبل از جنگ بگردید و هم تراز آن را پیدا کنید. اگر کسی اهل زبان باشد 

می داند که این کار به آسانی صورت نگرفته و در واقع با نوعی خالقیت و آفرینش زبانی 

سروکار دارد.« )ر.ک.1 ص152(

دریابندری به صراحت می گوید که بعضی آثار را منی توانسته ترجمه کند و این بیان واقعی 

نظریه  ی است که در دنیای ترجمه مطرح است که هر کس، منی تواند هر اثری را ترجمه کند و 

را که در زبانی نوشته شده منی توان به زبان دیگر ترجمه کرد، زیرا گاه هنوز  اثری  اصواًل هر 

زبان مقصد به آن توانایی دست نیافته است: »من تا به حال شکسپیر ترجمه نکرده ام. ترجمه 
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شکسپیر که زبانش انگلیسی میانه است، کار سخت و مشکلی است. یعنی باید برای آن آماده 

بود، بنده این آمادگی را نداشتم.« )ر.ک.1 ص 1۳7(

ترجمه، آفرینش اثری نو؛ و اهمیت پیش گفتار 

دریابندری مانند یک زبان شناس واقعی می داند که هر زبانی توانایی ها و البته محدویت ها 

و کمبودهای خود را دارد، و نه تنها هیچ زبان زنده ای از وام گرفنت از زبان های دیگر بی نیاز 

نیست، بلکه وام گیری درست، زبان مقصد را تواناتر می کند . این است که با روشن بینی درباره 

زبان عربی می گوید: »زبان عربی چه عیبی دارد؟ ما در عربی منبعی داریم که اصطالحات و 

کلمه های اغلب فلسفی را از آن می گیریم. این منبع تقریبًا بی انتهاست. ما از عربی معاصر 

از عربی کالسیک یا گذشته می گیریم و به نظر من کوشش برای قطع این  چیزی منی گیریم. 

رابطه به کلی کار باطلی است. البته این غیر از کوشش برای آراسنت زبان با کلمات فارسی 

است.« )ر.ک.1 ص 1۳9(

او نتیجه این وام گیری صحیح و کاوش در زبان فارسی را »زبان فارسی گویا«ی امروز 

اعالم می کند.« )ر. ک. 1 ص14۳(

سراجنام او بر این نظریه درخشان در دنیای ترجمه مهر تایید می زند که هدف ترجمه، به ویژه 

در ترجمه ادبی ایجاد »تاثیر برابر« است. یعنی ترجمه باید همان اثری را بر خواننده زبان مقصد 

بگذارد که نویسنده می خواسته بر مخاطب خودش در زبان مبدأ بگذارد. یعنی »وقتی شما 

اثری را ترجمه می کنید باید کیفیت ترجمه شما 

با  که  کند  احساس  خواننده  که  باشد  به صورتی 

اصل یک اثر روبروست، نه با ترجمه آن.« )ر.ک. 

ص209( و خالقیت را این گونه معنا می کند که »به 

با اصل  انطباق  در  آفرینش  یا  نظر من خالقیت 

اتفاق می افتد. یعنی اگر شما در ترجمه توانستید 

به زبانی برسید که منعکس کننده کیفیت اصل 

بود، و در عین حال فارسی بود، به نوعی آفرینش 

و  مهم  آنقدر  دریابندری  مقدمه های 

را  آنها  کارنامه  نشر  که  ارزشمندند 

»از  نام  به  کتابی  صورتی  به  و  گردآوری 

این لحاظ« منتشر کرد. کاری که باید در 

مورد مقدمه هایی که به آذین هم بر پیشانی 

ترجمه های بسیار مهمش نگاشته، انجام 

شود که تا کنون نشده است.
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رسیده اید.« )ر.ک.1 ص1۳۳(

چکیده سخن جنف را می توان در این جمله بنیادین یافت که گابریل گارسیا مارکز به مترجم 

انگلیسی خودش می گوید: »لطفًا چیزی را که نوشته ام ترجمه نکنید. آنچه را می خواستم بگویم 

ترجمه کنید.«

نکته بسیار مهمی دیگری که جنف در ترجمه های درخشان خود همیشه رعایت می کند، 

آن چیزی است که در نظریه »گفتمان« در دنیای ترجمه، رکن بسیار مهمی محسوب می شود. 

می دانیم که هر نویسنده ای که در زبان مبدأ می نویسد، مخاطب یا مخاطبانی را در همان زبان 

در مد نظر دارد. او چون مخاطبان خود و شرایط اجتماعی فرهنگی و سیاسی آنها را می شناسد، 

که  می داند  درستی  به  زیرا  منی دهد،  خود  مخاطبان  به  را  اطالعات  همه  می نویسد،  وقتی 

مخاطب، بخشی از آنها را می داند، یا باید بداند. اگر این کار را بکند، حوصله مخاطب سر 

می رود. در صورتی که، آنچه نویسنده فرض می کند که خواننده می داند- و ما به آن پیش فرض 

می گوییم- با آنچه خواننده می داند و نیازی به توضیح نویسنده نیست- که ما آن را پس زمینه 

می خوانیم-، یکی شود، ارتباط زنده و خالق میان نویسنده و مخاطب برقرار می شود. در غیر 

این صورت خواننده یا از زیاده گویی نویسنده کالفه می شود، یا به خاطر کمبود اطالعات، گیج 

و منگ می ماند.

جای  به  مترجم  می گیرد،  صورت  مقصد  زبان  به  ترجمه  وقتی  که  است  آن  مشکل  حاال 

نویسنده می نشیند. یعنی نویسنده، اینجا مترجم است، کس دیگری است، در کشوری دیگر 

با زمینه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دیگر. او ترجمه می کند، اما در واقع می نویسد و 

مخاطب هم کس دیگری است با پس زمینه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی متفاوت. اکنون 

با  منت،  جدید  نویسنده  عنوان  به  خودش  پیش فرض های  بین  که  است  این  مترجم  شاق  کار 

پس زمینه های مخاطب جدید هماهنگی ایجاد کند. برای این کار مترجم گاه در خود منت چیزی 

اضافه می کند، یا از پانوشت بهره می گیرد و گاه هم مجبور می شود مقدمه ای کوتاه یا بلند پیش 

از آغاز منت اصلی، به کتاب بیفزاید.

دریابندری در این مورد، هشیارانه و مسؤوالنه برخورد می کند. کم تر کتابی از ترجمه های 

جنف هست که پانوشت های ضروری نداشته باشد یا پیش گفتارهای کوتاه و بلند بر پیشانی 
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برای  را  راه  که  مقدمه هایی  باشد.  نبسته  نقش  کتابش 

ورود خواننده به دنیای نویسنده، در اینجا مترجم است،  

که  ارزشمندند  و  مهم  آنقدر  مقدمه ها  این  می کند.  باز 

نشر کارنامه آنها را گردآوری و به صورت کتابی به نام 

»از این حلاظ« منتشر کرده است. کاری که باید در مورد 

مقدمه هایی که به آذین هم بر پیشانی ترجمه های بسیار 

مهمش نگاشته، اجنام شود، که تا کنون نشده است. 

به عنوان منونه، به کوتاهی اشاره ای بکنیم به مقدمه 

)1۳6۳( اثر ارنست  دریابندری بر کتاب »پیرمرد و دریا« 

ارمغان  به  نویسنده  برای  را  نوبل  جایزه  که  همینگوی 

آورد. او در پیشگفتاری که بر آن عنوان »ارنست همینگوی: یک دور متام« گذاشته و نزدیک 

چگونگی   - است  صفحه  سی  و  صد  فارسی  در  همینگوی  رمان  خود   - است  صفحه  نود  به 

شکل گیری شخصیت همینگوی، مضمون و سبک وی را به شکل همه جانبه ای حتلیل کرده و به 

خواننده نشان داده است که همینگوی از چه فراز و نشیب ها گذشته و اکنون در کجا قرار دارد. 

دریابندری به ویژه نشان می دهد که مضمون آثار و سبک خاص نویسنده چیزی نیست جز جتلی 

»روح زمانه«. به نظر نگارنده هر کس بخواهد همینگوی و آثارش را بشناسد، هنوز هم یکی از 

بهترین منابع، همین مقدمه دریابندری، با وجود قدمتی سی و شش ساله از نگارش آن است. او 

درباره جان مایه رمان »پیر مرد و دریا« با روشن بینی فوق العاده ای می نویسد:

»با آفرینش سانتیاگو، قهرمان پیرمرد و دریا، همینگوی به مرتبه تازه ای از آگاهی می رسد. 

سرسختی  از  اکنون  می گفت،  سخن  سرسخت  آدم های  زخم پذیری  و  ضعف  از  او  این  از  پیش 

یک پیرمرد ضعیف سخن می گوید؛ پیش از این قهرمان او روشنفکر حساسی بود که از جنگ 

می گریخت، اکنون قهرمانش ماهیگیر ساده ای است که هر روز به جنگ طبیعت می رود؛ پیش 

از این قهرمان او می کوشید »فکرش را نکند« و احساسات خود را بروز ندهد، اکنون سانتیاگو 

همه  کمابیش  ترتیب  این  به  می زند.  حرف  ماهی  و  پرنده  و  دریا  با  حتی  و  می کند  فکر  مدام 

مشخصات »قهرمان همینگوی« وارونه می گردد. مرتبه تازه آگاهی نویسنده نفی کامل مراتب 
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پیشین است.« )ر.ک.4 ص88(

در  می خواهد  »او  می نویسد:  و  می کاود  هم  را  همینگوی  سبک  دریابندری،  جنف 

نوشته اش هیچ »حیله ای« به کار نرفته باشد، کلماتی که بار عاطفی قراردادی دارند، نیامده 

باشد، صفت و قید به حداقل رسیده باشد، هر آنچه خود خواننده می داند یا باید بداند حذف 

شده باشد. بدین ترتیب می خواهد نوشته اش، باز به گفته خودش، مانند کوه یخی باشد که در 

دریا شناور است. وقار حرکت کوه یخ به این دلیل است که فقط یک هشتم آن روی آب دیده 

می شود.« )ر. ک.4 ص12(

نوبل ادبیات به »بازمانده روز« بیست سال بعد از ترجمه فارسی آن

روز«  »بازمانده  برگردان  ترجمه شناسان،  بیشتر  نظر  به  دریابندری،  جنف  آثار  میان  در 

)1۳75( اثر ایشی گورو، که دو سال پیش جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرد، جایگاه ویژه ای 

دارد. خود او هم به این ترجمه، در گفت و گوهایش اشاره کرده است. در عین حال این تیزبینی 

مترجم هم حائز اهمیت است که بیست سال پیش اثری را ترجمه و به زبان فارسی هدیه کرده 

است که پس از این همه سال، تازه قدر و ارزش آن در جهان شناخته شده است. جنف کتابی را 

برگزیده است که هم از نظر مضمون و هم از نظر زبان شاخص و درخشان است.

ایشی گورو، در رمانی که حتی یک بار هم واژه سرمایه داری یا امپریالیسم در آن نیامده 

است، این نظام هرمی شکل اجتماعی را مورد نقد هشیارانه و موشکافانه قرار داده و نتایج 

انگلستان  در  رمان  گرچه  است.  داده  بازتاب  داستان  شخصیت های  در  را  آن  روان شناختی 

می گذرد، اما حتلیل و بررسی عمیق نویسنده برای متام آگاه گران اجتماعی بسیار مفید است.

مثل همیشه، »بازمانده روز« از پیش گفتار بسیار ارزشمند مترجم برخوردار است. در این 

پیش گفتار دوازده صفحه ای جنف به خواننده کتاب کمک می کند تا اثر را بهتر دریابد و زبان 

ترجمه را درک کند.

او در پیش گفتار درخشانش در باره مضمون اثر یادآور می شود که بازمانده روز داستان 

پیچیده ای است با چند الیه که هر کدام در تراز و زمان خاص خودشان جریان دارند و خواننده 

برای درک بهتر داستان باید آنها را در مد نظر قرار دهد. الیه خنست، سرگذشت مردی است به 
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نام استیونز که بیش از سی سال )تا تقریبًا چند سال پس 

از جنگ جهانی دوم( در خانه یکی از اشراف انگلستان 

به نام لرد دارلینگنت پیش خدمت بوده است و اکنون که 

دوران حاکمیت این لرد در انگلستان پس از جنگ خامته 

فارادی  آقای  حاکمیت  دوران  و  شده  تضعیف  یا  یافته 

)آمریکای پس از جنگ( آغاز شده، خاطرات خود را به 

صورت یادداشت هایی از یک سفر شش روزه به بخش های 

غربی انگلستان بازگو می کند. الیه دیگر رمان بازمانده 

روز، به رویدادهای سیاسی بزرگ و مهمی باز می گردد 

که در سرای دارلینگنت اتفاق می افتد. از البالی رمان می توان دریافت که سیاست های اصلی 

نه در پارملان ها و دولت ها، بلکه در محافل  انگلستان،  از جمله  کشورهای سرمایه محور، 

اشراف تعیین می شود. الیه سوم به رابطه عاشقانه ای میان استیونز و میس ِکننِت باز می گردد، 

که استیونز آن را علیرغم میل سرکش خود و شجاعت کم نظیر میس ِکننِت در ابراز عشق، سرکوب 

می کند. الیه چهارم داستان هم بیانگر از میان رفنت طبقه ای )محافل اشراف انگلستان ( است 

که استیونز متام عمرش را در خدمت آنها گذرانده و معنای زندگی اش را در کیفیت اعالی این 

خدمت می دیده است. زندگی استیونز چیزی جز تکرار یک مشت کلیشه فرسوده نیست. او در 

زندانی است که آن را عین زندگی تصور می کند و شرط »بزرگی« خود را در آن می بیند که بتواند 

از حدود آن – یعنی آنچه او تشخص و متانت می نامد و در واقع چیزی جز نوکرمآبی نهادینه شده 

نیست- بیرون نرود. حاصل این تالش کمیک و در عین حال تراژیک همان چیزی است که در 

پایان روز برای استیونز باقی می ماند. استیونز پایان امپراتوری و برچیده شدن سراهایی چون 

سرای دارلینگنت را پایان عمر خویش می داند و برخالف مرد تنومندی که در پایان کتاب با او 

سخن می گوید، بهترین راهی که به نظرش می رسد این است که همان روش همیشگی را ادامه 

دهد و خود را این بار برای خدمت به ارباب جدیدش آماده کند. )ر.ک.5 ص22-10(

اما در باره زبان ترجمه این اثر- که آن را واقعًا شاخص کرده و به مرتبه یک درس نامه 

عینی و واقعی ترجمه ارتقا داده است - جنف دریابندری در همان پیش گفتار یادآور می شود 
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زبان  و  است  استیونز  راوی  چون  اثر  این  در  که 

او بخش اعظم کتاب را تشکیل می دهد، یافنت 

از اهمیت بسزایی برخوردار  او در فارسی  زبان 

مضحک  و  رمسی  زبان  استیونز،  »زبان  است. 

پیش خدمتی است که یک عمر ناچار بوده است 

در دایره خشک و بی جایی که بیرون رفنت از آن 

در حد او نیست، حرف بزند. می توان گفت که 

از  است  بی پایانی  سلسله  داستان  این  سراسر 

کلیشه های فرسوده زبان نوکرمآب و اداری انگلیسی.« )ر.ک.5 ص12(

بنابراین، مشکل این بوده است که مترجم بتواندصدایی بیابد که جانشین صدای راوی 

داستان شود: »چیزی نزدیک به این صدا از البه الی سفرنامه ها و خاطرات و مکاتبات دوره 

قاجار به گوش می رسد.« یعنی از خالل »آنچه از زبان ارباب ها و نوکرها و پیش خدمت های آن 

دوره در خاطره ها مانده است. همین که این صدا پیدا شد، روند ترجمه در عمل نه تنها به آسانی 

پیش رفت، بلکه... بسیار لذتبخش شد.« )ر.ک.5 ص18(

بنابراین ، این اثر به ویژه در بیش از نیمی از آن، انباشته از این گونه واژه هاست: ابتیاع، 

تلون، فطانت، معیت، استبعادی، رای العین، مضمر، دیارالبشری، انتهاز فرصت و.... در 

واقع این واژگان مهجور که به نظر برخی از زبان شناسان باید از زبان فارسی بیرون رانده شوند، 

گاه به کار مترجم می آیند تا او بتواند »صدای« خاص اثر یا شخصیت را بازآفرینی کند.

با این وجود جنف با فروتنی واقعی، اذعان می کند که محمد قاضی »در زبان فارسی آدم 

خیلی با سوادی بود... البته »بازمانده روز« قابل مقایسه با »دن کیشوت« نیست.« )ر.ک.1 

ص207(. جنف درست می گوید، قاضی در دهه چهل به این جتربه بزرگ در ترجمه اثر سروانتس 

دست زد و سرافراز بیرون آمد و مجله سخن به سردبیری دکتر ناتل خانلری جایزه بهترین ترجمه 

سال را به آن اختصاص داد. ترجمه محمد قاضی از دن کیشوت اثر نامیرای سروانتس هنوز هم 

یک شاهکار و مکتب آموزش ترجمه است.

روز«  »بازمانده  رمان  در  گورو  ایشی 

یا  سرمایه داری  واژه  بار  یک  حتی  که 

هرمی  نظام  این  نیامده،  امپریالیسم 

و  هشیارانه  نقد  مورد  را  اجتماعی  شکل 

موشکافانه قرار داده و نتایج روانشناختی 

بازتاب  داستان  شخصیت های  در  را  آن 

داده است.

ت
خ

ش آمو
خت

س
کار را باید از راه 



۱۳
۹۹

ن 
آبا

 ،۲
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا

د، 
می

و ا
ش 

دان
230

زبان طنز در آثار جنف

جنف دریابندری در بعضی از آثار خود از زبان طنز و گزنده ای استفاده می کند که به ویژه 

در نقد اجتماعی سخت کارساز است. او می گوید که این زبان را از حافظ شیراز - که او را 

بزرگ ترین شاعر جهان می داند، و طنزش »آنقدر دیریاب و باریک است که معمواًل خواننده 

متوجه آن منی شود«- )ر.ک.1 ص۳18(، عبید زاکانی، عالمه دهخدا و از کتاب »ولنگاری« 

صادق هدایت و صد البته دن کیشوت اثر سروانتس و ترجمه محمد قاضی، آموخته است. او در 

بسیاری از آثار خود از این زبان بهره برده، اما بدون تردید شاخص ترین آنها کتاب »چنین کنند 

بزرگان« است به قلم ویل کاپی. این کتاب گرچه سرگذشت طنزآمیز بعضی »سروران« جهان، 

چون اسکندر و نرون و هانیبال و آتیال و فردریک و کاترین و پطر و البته همه »کبیر« ...را روایت 

می کند اما کارکرد امروزی آن هم تعجب برانگیز و تکان دهنده است:

»پریکلس بزرگ ترین سیاستمدار یونان باستان بود و در درخشان ترین دوره متدن آتن مدت 

سی سال-از 461 تا 429 پیش از میالد- )پیش از میالد تاریخ در جهت عکس حرکت می کرد( 

بر این شهر حکومت کرد. البته این نکته اشتباهًا در تاریخ به این صورت ثبت شده است، چون 

که آتن دموکراسی بود و بنابراین مردم بر آتن حکومت می کردند. الاقل خود پریکلس این طور 

می گفت. تنها کاری که پریکلس می کرد این بود که به مردم می گفت چه کاری باید بکنند و چه 

کاری نباید بکنند... پریکلس دوست مردم بود. فقیرترین افراد شهر هم حق داشتند به ریاست 

جمهوری انتخاب شوند، ولی منی دامن به چه علت هیچ کدام از فقرا انتخاب منی شدند. ممکن 

است بر حسب تصادف این طور پیش آمده باشد. پریکلس آنقدر مردم را دوست می داشت که 

در مقابل رأیی که به او می دادند، به آنها پول می داد و حال آنکه می توانست ندهد... اینکه 

بعضی ها گفته اند پریکلس رأی مردم را می خرید، قابل اعتنا نیست، چون همه می دانند رأی 

چیز مقدسی است و ابدًا قابل خرید و فروش نیست. رأی مثل ناموس مردم است، چطور ممکن 

است آن را در معرض خرید و فروش بگذارند... چون دموکراسی به معنی حکومت مردم است، 

مردم آتن برای اینکه حرف تاریخ نویس ها راست دربیاید، می رفتند روی تپه پنیکس و حکومت 

می کردند، به این ترتیب که پریکلس نطق خیلی خوبی می کرد و مردم هم می گفتند »صحیح 

است«، و قراردادهای الزم را می بستند و اعالن جنگ می دادند.«  )ر.ک.6 ص18(
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جنف دریابندری در اثر مهم و ماندگارش، دانشنامه »کتاب مستطاب آشپزی« )1۳79( که 

آن را با دستیاری همسر هنرمندش بانو فهیمه راستکار_ بازیگر تأتر، سینما و دوبلور برجسته- 

تهیه کرد، از این زبان طنز بهره می برد؛ هم آشپز را می خنداند و هم ضعف های فرهنگی او را به 

نقد می کشد.

»نکته ای که اینجا باید با عرض معذرت اضافه کنیم این است که، بعضی از ما اصواًل 

در هنگام جست و جوی مطلب خود در کتاب-آشپزی و غیرآشپزی- به کاربرد فهرست عادت 

یا اعتقاد نداریم و ورق زدن صفحات کتاب را ترجیح می دهیم. ولی ای خواننده گرامی، این 

کتاب مستطاب نزدیک به 2000 صفحه دارد، و حال آن که شمار صفحات فهرست های ویژه 

زیاد نیست. بنابراین نگارنده از شما خواهش می کند حرف حساب را گوش کنید و به جای ورق 

زدن بیهوده، که دیر یا زود کتاب مستطاب را از ریخت می اندازد، فن شریف مراجعه به فهرست 

و دنبال کردن ارجاعات را از روی دستورهای باال یاد بگیرید و به کار ببندید.« )ر.ک.7 ص24(

»بلند نظری،  جنف،  بیان  به  وام دار،  هم  را  استثنایی  پژوهشی-کاربردی  کتاب  این  ما 

پافشاری و حسن سلیقه محمد زهرایی- مدیر نشر کارنامه- هستیم و هم باز مدیون دوران زندان 

او." زمان، اسفند ماه سال 1۳۳6است و مکان، اتاق شماره 12 در زندان شماره ۳ در مجتمع 

زندان های قصر قجر. در آن هنگام من به مناسبت فعالیت های سیاسی به زندان درازمدتی 

عالقه  همان  واسطه  به  ضمنا،  می گذراندم.  نقاشی  و  ترجمه  با  را  خود  وقت  و  بودم  محکوم 

معروف، آشپزی برای زندانیان هم اتاق را هم بر عهده گرفته بودم.« او از این سلول و وسایل 

آشپزی آن، یک اثر نقاشی آفریده که در همین کتاب به چاپ رسیده است: »آنچه در مست چپ 

تابلو در کنار دیوار می بینید دیگ آبگوشتی است که تقریبا هر روز روی یک چراغ سه فتیله بار 

گذاشته می شد، و من در جایی که دیدگاه شماست می نشستم و به کار نقاشی یا ترجمه مشغول 

می شدم. این تابلو البته روز نقاشی را نشان می دهد. ظرف ها و ادویه آشپزی روی یک جعبه 

چوبی که آشپز به دیوار کوبیده و با یک پارچه زردرنگ پوشانده است، چیده شده اند. کتری 

آب جوش روی بخاری هیزمی قرار دارد. فرشی هم که در گوشه دست راست تابلو دیده می شود، 

یک قالیچه فرسوده قشقایی است که به نقاش تعلق داشت و نقاش، هرگاه که از جایی به جای 
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دیگر منتقل می شد، رخت خواب خود 

را در آن می پیچید.« )ر.ک.7 ص27(

اینک  که  دریابندری  جنف   

سخن  ما  با  آثارش  با  فقط  دیگر 

بزرگ  مترجمان  زمره  از  می گوید، 

و  آگاهی  آثارشان  با  که  ماست  میهن 

شناخت فارسی زبانان را ارتقا دادند، 

برابری طلبانه،  احساسات  و  عواطف 

انسان دوستانه  و  آزادی خواهانه 

هم زبانان خود را تربیت و تقویت کردند، 

ظرفیت ها و توانایی های زبان فارسی 

را افزودند و به بالندگی آن کمک کردند و خمیر شناخت استتیکی و زیباشناختی مردمان را 

در کوره رمان های درخشانی که ترجمه کردند، ورز دادند و از آن پیکری زیبا و دلربا آفریدند و 

بدین سان عنوان واال و زیبنده »معمار جان ها« را از آن خود کردند. 
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7. کتاب مستطاب آشپزی، از سیر تا پیاز، جنف دریابندری با همکاری فهیمه راستکار، نشر کارنامه، 1۳79

8. ترجمه متون ادبی، علی خزاعی فر، انتشارات مست، 1۳82

ت
خ

ش آمو
خت

س
کار را باید از راه 

فهرست



۱۳
۹۹

ن 
آبا

 ،۲
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا

د، 
می

و ا
ش 

دان
233

گرامی داشت  شانزدهم آذر
 سالروز شهادت سه رزمنده عاشق استقالل  و شکوفایی میهن

آذر شریعت رضوی، مصطفی بزرگ نیا و احمد قندچی

حمید مصدق

بار دگر  شانزدهم  آذر،

 آمد  و سر به سر

در قلوب مردم شعله افکند

جنبش دانشجویی ایران،

به خوِن شهیدان

در رِه خلق مان، خورده سوگند

که تا آخرین نفر،

آخرین نفس

کوشیم و بشکنیم،

دیوار این قفس در رِه آزادِی ایران

شریعت رضوی، قندچی، بزرگ نیا

گشتند شهید،

در رِه ستیزه با ارجتاع

خوِن آنها نهاِل همبستگی ما را

محکم کرد و استوار،

با جنبش توده  ها

یک دل و یک جان متحد، 

در رِه آنها نهیم گام

تا انقالب ایران،

پیش رود تا سراجنام

سرود شانزده آذر را در لینک زیر گوش کنید

https://soundcloud.com/amir2b/azar-16-16

ت
عکس بازسازی شده از راهروهای دانشکده فنی دانشگاه تهران، اثر هنرمند آزاده اخالقیهنر و ادبیا

فهرست

https://soundcloud.com/amir2b/azar-16-16
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شعری به یاد

استاد یگانه آواز

محمدرضا شجریان

محمدرضا طاهریان

تو با مایی، تو با مایی

کنار ما، به بزم و رزم در میدان

همه جای جهان، هر جا نشانی هست از ایران.

تو می مانی، تو می مانی

که تو از ساغر آواز

شرابی آنچنان گیرا

به جان شعر افکندی 

که خیل واژگان تا صبح صادق

تا سحرگاه ابد

مستانه می رقصند.

دِر این میکده هرگز

به قفل خامشی تن در خنواهد داد.

صدای شاعر
https://soundcloud.com/danesh-omid/baraye-siavash

درسوگ محمدرضا شجریان

در آن زالل بیکران

محمدرضا شفیعی کدکنی

بخوان که از صدای تو سپیده سر برآورد

    وطن، ِز نو، جوان شود دمی دگر برآورد

به روی نقشه وطن، صدات چون کند سفر

  کویر سبز گردد و سر از خزر برآورد

برون ِز ترس و لرزها گذر کند ز مرزها

    بهار بیکرانه ای به زیب و فر برآورد

چو موِج آن ترانه ها برآید از کرانه ها

    جوانه های ارغوان ِز بیشه سر برآورد

بهار جاودانه ای که شیوه و شمیم آن

    ز صبِر سبِز باِغ ما ُگِل ظفر برآورد

سیاهی از وطن رود، سپیده ای جوان دمد

    چو آذرخِش نغمه ات ِز شب شرر برآورد

شب ارچه  های و هو کند، ِز خویش شست وشو کند

    در این زالل بیکران دمی اگر برآورد

صدای توست جاده ای که می رود که می رود

    به باغ اشتیاق جان وزان سحر برآورد

بخوان که از صدای تو در آمساِن باغ ما

    هزار قمرِی جوان دوباره َپر برآورد

سفیِر شادی وطن صفیر نغمه های توست

    بخوان که از صدای تو سپیده سر برآورد

ت
هنر و ادبیا

فهرست

https://soundcloud.com/danesh-omid/baraye-siavash
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چراغی بر سر راهی

چراغی بر سر بیراهه می سوزد

گلی نورس نشان راه مان،

بر پهنه های حول و حیرانی

روان بودیم با هم

تا یقین سرخ عصیانی.

یکی از همرهان در قعر تاریکی

دلش را در میان کوچه آتش زد

و آن را بر بلند نیزه سربین به دار آویخت.

کسی بر ساز جنوا زد:

سحر، از رخنه تردید می تابد.

کسی از پشت خنجر زد

یکی فریاد زد

هیهات! برگردید!

و قلبش

مشعلی در قعر چاهی بود.

در این وادی

در این راهی که بی پایان

بگو تفسیر ماندن، غیر مردن چیست؟

چراغی بر سر راهی

چراغی بر سر بیراهه

می سوزد.

تاریخ
محمد رضا طاهریان

برای دوست دانشمندم کامران پورصفر و دغدعه های تاریخی اش

ت
هنر و ادبیا

فهرست
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ترانه ای دیگر بخوان

دستی در یک کجای جهان

دیو ظلمت را

گهواره می جنباند.

دستی در یک کجای جهان

تازیانه ظلم را

بر گرده محرومی فرو می نشاند.

دستی در یک کجای جهان 

به اندام تازه عروسی،

رخت عزا می پوشاند.

ترانه ای دیگر بخوان

دستی در یک کجای جهان

خرمن امیدی را بر باد می دهد.

دستی در یک کجای جهان

افق را با گزند صاعقه ها می آزارد.

خارا! ترانه ای دیگر بخوان

پیش از آنکه ناقوس ها،

شروع شکفنت شب را شیون کنند.

پیش از آنکه گزمگان،

زنگوله صدایت را،

از گردن نسیم بر کنند.

ترانه ای دیگر بخوان

تا مردمان بدانند،

که آفتاب،

از نای زخمی خروسی،

 می تابد.

ترانه ای دیگر بخوان

ترانه ای دیگر بخوان

ت، تربت

ت
هنر و ادبیا

فهرست
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اگر من پتکی داشتم

سراینده: لی ِهیز

خواننده و آهنگ ساز: پیت سیگر
If I had a hammer
https://www.youtube.com/watch?v=VO39e5Uznu4

پیت سیگر، خواننده قدیمی و مردمی آمریکایی، هنرمندی تا به آخر صلح دوست و غمخوار 

زخم های  و  دردها  به  پاسخ  در  او  آوازهای  متامی  و  است  آمریکا  ستمدیدگان  و  زحمتکشان 

ناشی از ستم طبقاتی و نژادی در ایاالت متحده آمریکا و سراسر جهان است. اشعار و همچنین 

آهنگ های بسیاری از آوازهای پیت سیگر توسط خود او و یا با همکاری دوستانش از جمله 

لی ِهیز نوشته شده است. آوازهای او که انعکاسی از اعتراضات اجتماعی است، اغلب در 

مردم  توسط  زبان  انگلیسی  کشورهای  از  بسیاری  و  کانادا  آمریکا،  مردم  عمومی  مبارزات 

خوانده می شود. فقط تا سال 1995بازخوانی ترانه »اگر من پتکی داشتم« توسط هنرمندان 

دیگر و نقاط مختلف دنیا 161 بار ضبط شد.

سه ترانه از
پیت سیگر
برگردان: مریم سینایی

ت
هنر و ادبیا

https://www.youtube.com/watch?v=VO39e5Uznu4
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این ترانه، در سال های 1940و 1950 در اوج سرکوب سیاه پوستان در آمریکا، زمانی که 

چند سیاه پوست به شیوه »لینچ« به دست سفیدپوستان شکنجه و کشته شدند، ساخته شد. 

لینچ کردن یعنی کشنت تدریجی فردی در حضور عامه مردم، از طریق آویزان کردن به درخت 

یا یک بلندی و گاه روشن کردن آتش زیر پای جسم نیمه جان و درهم کوفته و خونین فرد برای 

سوزاندنش.

پیت سیگر این آهنگ را در همین ایام در تظاهرات و گردهمایی های ضدنژادپرستی خواند. 

اگر من پتکی داشتم

در صبح می کوبیدم

در عصر می کوبیدم

درسراسر این سرزمین

بر خطر می کوبیدم

برای هشدار می کوبیدم

بر عشِق میان برادرامن و خواهرامن می کوبیدم

در سراسر این سرزمین

اگر من زنگی داشتم

در صبح به صدا درمی آوردم

در عصر به صدا درمی آوردم

در سراسر این سرزمین

خطر را خبر می دادم

هشدار می دادم

عشق را میان برادرامن و خواهرامن

به طنین درمی آوردم   

در سراسر این سرزمین 

اگر من آوایی داشتم

در صبح می خواندم

در عصر می خواندم

در سراسراین سرزمین

خطر را آواز می کردم

هشدار را آواز می دادم

آواز عشق میان برادرامن و خواهرامن سر می دادم

در سراسر این سرزمین

اکنون من پتکی دارم

و زنگی دارم

و آوایی دارم

در سراسر این سرزمین

این، پتک عدالت است

این، زنگ آزادی است

]و[ این آوای عشق است

میان برادران من و خواهران من.

ت
هنر و ادبیا
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دیشب خواب عجیبی دیدم

سراینده و خواننده اول: اِد مک کوردی )اهل کانادا(

خواننده: پیت سیگر
Last night I had the strangest dream
https://www.youtube.com/watch?v=xukU0yslbk8

»دیشب خواب عجیبی دیدم« روایت کسی است که در رویا سیاستمدارانی را می بیند که 

به توافق رسیده اند تا دیگر با یکدیگر جننگند و نقطه پایانی بر جنگ بگذارند. مردم از شادی، 

تفنگ و همه ی جنگ افزار خود را به کناری پرتاب کرده اند و دست در دست هم حلقه در حلقه 

می رقصند و شادی می کنند. 

پیت سیگر خواننده این ترانه می گوید: چیزی که این ترانه را فوق العاده می کند، از یک 

منظر، کلمات پرمعنا و شگفت انگیز آن است؛ از منظری دیگر ایهام و اشاره ای است که با خود 

دارد؛ و باز از منظر دیگری گرمای عشق و زندگی آن. گاه خواننده دوست دارد یک تصویر و 

آرمان را درخشان تر از قطعه ای املاس تراش دهد. اما اگر محتاط نباشد، تناسب و هماهنگی 

آن را برهم می زند و این، بخشی از تأثیرگذاری اثر هنری را نابود می کند.

دیشب خواب عجیبی دیدم 

هرگز پیش از این خواب ندیده بودم

خواب دیدم که همه جهانیان موافقت کردند

تا بر جنگ نقطه پایان نهند

تاالر بزرگی در خواب دیدم

تاالری پر از مردم

و روی نامه ای که همه امضا می کردند آمده بود:

آنها دیگر دوباره جنگ خنواهند کرد 

وقتی نامه را همه امضا کردند

و میلیون ها نسخه ي آن تهیه شد

همه دست هایشان را به هم دادند

و سرهایشان را خم کردند

و برای شکرگزاری نیایش کردند

و مردم، پایین در خیابان

حلقه در حلقه می رقصیدند

و شمشیرها و تفنگ ها و اونیفورم ها

بر زمین پراکنده بودند

ت
هنر و ادبیا

https://www.youtube.com/watch?v=xukU0yslbk8
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هی، بچه ها طرف کی هستید؟

خواننده: پیت سیگر

Which side are you on boys?
https://www.youtube.com/watch?v=5iAIM02kv0g

]هی[ بچه ها طرف کی هستید؟

شما طرف کی هستید؟

آنها می گویند که در شهر »هرالن« 

بی طرفی وجود ندارد

شما یا یک عضو سندیکا هستید

یا اوباشی برای »ِجی اچ بلر«

بچه ها شما طرف کی هستید؟

شما طرف کی هستید؟

پدر من یک کارگر معدن بود

و من پسر یک معدنکارم

تا این مبارزه به پیروزی برسد،

او با شما کارگران خواهد بود

بچه ها شما طرف کی هستید؟

شما طرف کی هستید؟

آه، کارگران می توانید این را حتمل کنید؟

آه، به من بگویید چطور می توانید؟

آیا شما

یک اعتصاب شکن ذلیل خواهید بود،

یا یک مرد؟    

بچه ها شما طرف کی هستید؟

شما طرف کی هستید؟

شما، همه کارگرهای خوب بیایید

من خبر خوبی به شما خواهم داد

خبر این است که یک سندیکای قدیمی خوب

برای ماندن به اینجا آمده است.

بچه ها شما طرف کی هستید؟

شما طرف کی هستید؟

ت
هنر و ادبیا

فهرست
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ن
جنونیا

ک م
ن دکتر هنری

یادما

هنریک مجنونیان را دوستان و دانشجویانش آموزگار عشق می خوانند. خودش عاشق بود 

و محضرش هم مشق عشق بود. عشق به سرزمین، به مردم، به علم، تاریخ، ادبیات و هنر. او 

عشق به انسان بودن را با رفتار و گفتار و نوشتارش به آنان که از دور و نزدیک می شناختندش 

آموخت و خود نیز همواره براین عشق پایدار بود. 

هنریک مجنونیان را بی هیچ اغراقی می توان یکی از تأثیرگذارترین کارشناسان و اساتید 

و نویسندگان و مترجمان حوزه محیط زیست در ایران دانست. او از آغاز شکل گیری سازمان 

حفاظت محیط زیست و ایجاد رشته های حتصیلی مرتبط با محیط زیست بی هیچ چشمداشت 

به کسب نام وثروت و مقام، به دور از هرگونه هیاهو، برای حفاظت از محیط زیست این سرزمین 

 دکتر زهرا قلیچی پور 

دکتر روشنا بهباش

به یاد دکتر هنریک مجنونیان
 دکتر زهرا قلیچی پور و دکتر روشنا بهباش

به صحرا شدم، عشق باریده بود و زمین تر شده بود؛ چنانکه پای به برف فرو 
شود، به عشق فرو شدم.          )بایزید بسطامی(
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ن
جنونیا

ک م
ن دکتر هنری

یادما

کوشید . ایرانی میهن دوستی بود که با آن همه بی مهری که در وطن محبوبش بر او روا داشته 

شد و با آن که امکان ترک آن برایش مهیا بود، حتی یک بار به رفنت نیندیشید. عاشقانه ایران 

را دوست داشت و وجب به وجب طبیعت آن را با دشواری گشته بود و می شناخت. از این رو هر 

طرح و نظری که برای حفاظت از جای جای کشور ارائه می کرد، واقعی و بر مبنای شرایط موجود 

بود. او به حق پایه گذار علم حفاظت نوین و مدیریت مناطق حفاظت شده در ایران است. تا یک 

دهه گذشته بیشتر مناطق حتت حفاظت ایران به همت او و همکارانش طراحی شده اند و شکل 

گرفته اند. اندیشه هنریک مجنونیان همچنان در بنیان حفاظت از طبیعت ایران جاری است.

اولین دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق حتت مدیریت در کتابچه ای حتت عنوان نشریه 

257 از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال 1۳81 توسط هنریک مجنونیان و تیم همکارش 

با نظارت دکتر مجید مخدوم تدوین شد و از آن تاریخ تا به امروز متام دستورالعمل های مربوط 

به مدیریت مناطق حتت حفاظت در سازمان محیط زیست توسط او، یا با راهنمایی و همکاری 

او، و یا بر مبنای اسناد تهیه شده توسط او تدوین شده است.

حتت  مناطق  در  امن  محدوده های  پی ریزی  ایده  مجنونیان  هنریک  ابتکارات  از  یکی 

حفاظت شده بود که با توجه به موقعیت تضعیف شده سازمان محیط زیست در دهه 60، یکی 

از راهکارهای اجرایی مناسب برای حفظ زیست گاه های حساس و بکر بود. در پیوسنت مناطق 

ایران به شبکه جهانی ذخیره گاه های زیست کره نقش اساسی داشت و برای اولین بار مفهوم 

ذخیره گاه زیست کره را در ایران معرفی منود و برای ذخیره گاه های انتخاب شده در ایران برنامه 

مدیریت تدوین کرد. کتاب ذخیره گاه های زیست کره را نوشت تا اصول انتخاب و مدیریت این 

مناطق را ارائه مناید. 

که  است  نوشته  متفاوت  موضوعات  با  ارزشمند  کتاب  عنوان   57 مجنونیان  هنریک 

را  کاربردی ترین دستورالعمل ها  تا  بنیادی ترین مفاهیم  از  و  آنها حفاظت است  محور اصلی 

در بر می گیرند. در تدوین هر کتاب همواره هدف اصلی پاسخگویی به نیاز علمی و عملیاتی 

علمی  اگرچه  کتاب هایش  است.  بوده  اجرایی  دست اندرکاران  و  پژوهشگران  و  دانشجویان 

هستند، ولی پیوند عمیقش با ادبیات، ذوق و ظرافت طبع و بینش هنری و همچنین اندیشه 

نوآفرینش، باعث شده است از محتوا تا طرح جلد و آرایش صفحه ها به حنوی شکل بگیرند 
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برای خواننده غیرمتخصص جذاب  و هم  باشند  نیاز مخاطب اختصاصی  که هم پاسخگوی 

و  دانشجویان  برای  دانشگاهی اش  درسی  کتاب های  مطالعه  که  آنچنان  باشند.  کشش  ُپر  و 

مدرسان، جالب و خواندن کتاب های کمک درسی اش عالوه بر دانشجویان، برای هر دوست دار 

مطالعه ای لذت بخش است. 

و  کارشناسان  استفاده  مورد  ختصصی  منابع  معتبرترین  زمره  در  هم  هنوز  کتاب ها  این 

با  را  کتاب هایش  از  هرکدام  موضوع  می آیند.  شمار  به  زیست  محیط  فعاالن  و  دانشجویان 

وسواس و دقت و بر مبنای نیاز روز جامعه درگیر با حفاظت انتخاب می کرد.

از آجنا که جغرافیای زیستی را از ابزارهای الزم در حفاظت از تنوع زیستی می دانست، در 

مورد جغرافیای گیاهی و جغرافیای جانوری ایران و جهان که ارکان اصلی جغرافیای زیستی 

هستند چند کتاب نوشت )برای مثال می توان به دوره سه جلدی جغرافیای جانوری ایران و 

به نقش درختان در سالمت محیط  اشاره منود(. در کتاب درختان و محیط زیست،  جهان 

زیست و تأثیرات متقابل درختان و محیط پیرامون پرداخت. زمانی که نقش اکوسیستم هایی 

همچون تاالب ها، کوهستان و رودخانه ها در حفاظت نادیده گرفته یا کمرنگ شناخته می شدند، 

در کتاب های متعدد به این اکوسیستم ها و نقش مخرب برخی فعالیت ها در آنها پرداخت و 

در کوششی موفق به برجسته کردن نقش آنها در محیط زندگی پرداخت. مقدمه ای بر حفاظت 

و مدیریت تاالب ها، زیست گاه های آبهای جاری، فواید تاالب ها و نیز دوره سه جلدی کتاب 

راهنمای زیست محیطی توسعه ی پایدار کوهستان، مدیریت زیست محیطی کوهستان و محیط 

زیست کوهستان از آن جمله اند.  راهبردها و معاهدات حفاظت در جهان را به خوبی می شناخت 

بر مبنای آنها راهبردهای حفاظت در ایران را طراحی می کرد و برای معرفی آنها کتاب نوشت. 

از گردشگری در مناطق حفاظت شده هم غافل نشد و با هدف مدیریت گردشگری در این مناطق 

کتاب های راهنمای آماده سازی پارک های ملی و مناطق حفاظت شده برای توریسم و مناطق 

حفاظت شده و بوم گردشگری را نگاشت. بخش دستورالعمل های کتاب مناطق حفاظت شده 

ایران، یکی از مفیدترین و کاربردی ترین دستورالعمل های گردآوری و تدوین شده در ارتباط با 

مناطق حفاظت شده است و برای سال ها می تواند مورد استفاده کارشناسان حفاظت قرار گیرد. 

با 450  است  جلد  دانشنامه 6  این  بود.  محبوبش  کتاب  زیست  محیط  دانشنامه  کتاب 
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مدخل که در سال 1۳81 آغاز شد و در سال 1۳97 اولین جلد آن، و در سال 1۳99 زمانی که 

خودش نبود دومین جلدش منتشر شد. چهار جلد دیگر آن آماده چاپ و انتشار است. استاد 

مجنونیان در مقدمه ی این اثر آورده است: »شیوه ی کار تهیه مطالب دانشنامه این گونه بوده 

است که برحسب موضوع در هر مدخل متخصصان منابع، مقاالت و اطالعات مکتوب خود 

را در اختیار وی قرار داده تا ساده نویسی و بازنویسی کند. سپس مقاله تهیه شده دوباره در 

اختیار متخصصان موضوع مربوطه قرار داده می شد تا در چارچوب عالیق و نیاز های افراد 

بین  مقاله  تبادل  بار  چندین  گاهی  دهند.  قرار  بازنگری  و  بررسی  مورد  را  آن  غیرمتخصص 

تهیه کننده و متخصصان مربوطه تکرار شده تا مقاله، مورد تأیید هر دو طرف قرار گیرد«. 

در تهیه این کتاب عالوه بر پدیدآورندگان، دو سر ویراستار علمی، جمعی از ویراستاران 

علمی و جمعی از بازخوان ها مشارکت کرده اند. در مقدمه ی اثر به ارزش عکس های ارائه شده 

از سوی بیش از 45 عکاس ایرانی اشاره شده و از آنها که آثارخود را در اختیار این دانشنامه 

قرار داده اند، تقدیر شده است. 

در کنار سال ها تدریس و پرورش دانشجویان، محیط بانان و کارشناسان، تدوین کتاب ها و 

نگارش مقاله ها، بی هیچ چشمداشت و منتی همواره و حتی پس از بازنشستگی پاسخگوی 

دانشجویان و استادان و کارشناسان بود. پس از باز نشستگی، خانه اش را بدل به دفتر کار منود. 

دفتر کاری که ساعت آغاز و پایان کارش را مراجعه دانشجویان تعیین می کرد. تا آخرین روز 

زندگی پربار و ارزشمندش بی وقفه، مشتاق و خستگی ناپذیر کوشید تا اصول و دستاوردهای 

علم حفاظت در دنیا را به شرایط سرزمین ایران ترجمه و در اختیار دست اندرکاران اجرایی و 

علمی کشور قرار دهد. 

 هرکس که در ایران محیط زیست خوانده؛ يا به صورت مستقیم دانشجوی استاد هنریک 

مجنونیان بوده است، یا به طور غیرمستقیم بخشی از علم خود در زمینه حفاظت را از کتاب ها 

است.  گرفته  فرا  آموخته اند  او  محضر  در  را  حفاظت  الفبای  که  اساتیدی  و  او  نوشته های  و 

بنا بر اعتقاد راسخش به کار مشارکتی، در تولیدات علمی خود سخاومتندانه دانشجویان و 

کارشناسان را سهیم می کرد و همواره سهم خود از نام و امتیاز را کمتر از همکارانش می خواست. 

اگر چه بسیاری هنریک مجنونیان را برای تأثیر عمیق و غیر قابل انکارش بر حفظ محیط 
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زیست این سرزمین می شناسند، اما متام این ها در برابر انسانیت عمیق و شرافت بی نظیرش 

کمتر اهمیت دارند. 

او گنجینه بی بدیلی از دانسته ها در باره شعر و ادبیات و موسیقی و نقاشی و تاریخ و فرهنگ 

بود که دیگران را در آنچه می دانست شریک می ساخت. آموزگار اخالق و آداب انسانی و ایرانی 

بود. اصول اخالقی خط قرمزش بودند. هر بار هم کالم شدن با او، به نشسنت در یک کالس درس 

می مانست. درس شیرین اصول حفاظت از محیط زیست، با چاشنی آموزه هایی از موسیقی و 

ادبیات و تاریخ و اسطوره های باستانی وتئاتر و نقاشی و ... بیشتر به دل می نشست.

شخصیت علمی بی نظیر و انسانیت بی همتای استاد هنریک مجنونیان را در یک نوشتار 

کوتاه به دشواری بتوان توصیف کرد. او به راستی آموزگار عشق بود. گویی خداوند او را برای 

بی دریغ مهر ورزیدن، برای خوبی و زیبایی خلق کردن، و برای معلم بودن آفرید. او یک فرد نبود 

یک مکتب بود. مکتبی که در آن دوگانه ی عشق و اندیشه هم وزِن هم به کار گرفته می شوند تا 

دنیا به جایی زیباتر برای زندگی انسان و دیگر مخلوقات خداوند بدل شود.

فهرست



دوماه نامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

سال اول،شماره دوم، آبان ۱۳۹۹

سالروز ۱۶ آذر، مناد مبارزه ضدامپریالیستی و ضد استبدادی جوانان میهن مان گرامی باد!

پاک جان  با  گذدنتش  آتش  از 
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