دوماهنامهاجتماعی،اقتصادی،فرهنگی

تو در من زندهای،من در تو ،ما  هرگز منیمیریم
من و تو با هزاران دگر ،این راه را دنبال میگیریم
از آن ماست پیروزی

سال دوم،شماره یازدهم ،اردیبهشت ۱۴۰۱

از ِ
شادی و بهروزی
آن ماست فردا با همه
ّ

عزیزم ،کار دنیا رو به آبادیست...
هـ.ا .سایه

اول ماه مه

روز همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان علیه نئولیبرالیسم و فاشیسم خجستهباد!
آیا آزوف ،دستپرورده ناتو،
وارث فاشیسم هیتلری نیست؟

اول ماه مه  mپشتیبانی از مهاجران افغان  mچگونگی افزایش دستمزد  mگاهشمار انرژی هستهای
دروغگویی رسانهها  mافراشته ،طنزپرداز بیپیرایه  mرنگینکمان شالیزار  mشعر و داستان و کتابی نو
بینامللل فاشیسم در اوکراین « mکنگره آزادی فرهنگی» و چپ نو  mنقد نظرات «چپ»های با لباس مبدل
حربه حتریم ورزش  mاصل لنینی حتلیل مشخص از وضعیت مشخص  mآزمایشگاههای سالحهای بیولوژیک آمریکا
پروژه «نورداستریم m »۲حقیقت و قدرت سوسیالیسم  mزندانهای مخفی امپریالیسم  mکودتا در پاکستان

روز جهانی همبستگی کارگران و زحمتکشان

زیر نظر هیئت حتریریه
همکاران این شماره:

مسعود امیدی ،هوشمند انوشه ،خسرو باقری ،علی پورصفر (کامران)
کورش تیموری فر ،شبگیر حسنی ،طلیعه حسنی ،بابک رضایی
محمد سعادمتند ،امساعیل صادقی ،ناهید صفایی ،سیامک طاهری
مرتضی محسنی ،فرشید واحدیان  ،نیاز یعقوبشاهی
با نوشتههایی از
محمود اعتمادزاده (م.ا.بهآذین) و علیاشرف درویشیان
و اشعاری از:
هوشنگ ابتهاج ،محمدعلی افراشته ،برتولد برشت و جعفر کوشآبادی

پست الکترونیکdaneshvaomid@gmail.com :
آدرس تلگرامhttps://t.me/DaneshvaMardom :
هیئت تحریریه «دانش و امید» در ویراستاری و کوتاه کردن مطالب رسیده آزاد است.
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.
ص  ،2دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

روز جهانی همبستگی کارگران و زحمتکشان

برای مطالعه هر مقاله ،بدون ورق زدن مجله ،روی نام مقاله کلیک کنید .در پایان هر مقاله
برای بازگشت به فهرست ،در گوشه سمت چپ پایین صفحه روی «فهرست» کلیک کنید.

فهرست
ف .گیبوری  /خسرو باقری

اول ماه مه از راه میرسد

یادداشتی بر اوج گیری مبارزات خلق فلسطین

گفتارهایی درباره ایران

۵
		۸

همراهی با مهاجران افغان در ایران

علی پورصفر (کامران)

۱۰

درباره افزایش حقوق سالیانه کارگران

مسعود امیدی

۱۴

گاهشماری انرژی هستهای ایران

محمد سعادمتند	 ۴۶
سیامک طاهری

وقتی رسانهها دروغ میگویند

هنر و ادبیات

۶۶

افراشته ،طنزپرداز بیپیرایه زحمتکشان

م.ا .بهآذین

۷۹

شعر «کارگر و ارباب»

محمدعلی افراشته

۸۴

اول ماه مه

علیاشرف درویشیان

۸۵

ای فروافتاده ،برخیز!

برتولد برشت

۸۸

رنگین کمان شالیزار

ناهید صفایی

۸۹

برادرانه

جعفر کوشآبادی

۹۵
۹۶

		
کتاب :شبح کارل مارکس

نقد و بررسی مسئله اوکراین از زوایای گوناگون

بینامللل فاشیسم ،در اوکراین!

نیاز یعقوبشاهی

۹۸

داستان یک افول

کورش تیموریفر

۱۰۰

کنگره آزادی فرهنگی» و چپ دروغین

فرشید واحدیان

۱۰۴

موضع عجیب «بولنت دانشمندان امتی»

ر .هریس  /امساعیل صادقی	 ۱۱۷

چپ «دموکراسیخواه» در سنگر ناتو؟

شبگیر حسنی

۱۲۳

موافقت با دوام امپریالیسم در لباس عاریه

علی پورصفر (کامران)

۱۴۷

			
نبردی سخت
مترکز بر اصل لنینی حتلیل مشخص...

مسعود امیدی

نقشه تفکیک زبان روسی و اوکراینی در اوکراین
از فنالند تا اوکراین فاصلهای نیست

علی پورصفر (کامران)

ص  ،3دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۷۰
۱۷۱
۱۸۵
۱۸۶

روز جهانی همبستگی کارگران و زحمتکشان
طلیعه حسنی

اعتراف و انکار سیاهکاران

۱۹۶
۲۱۰

جودوی روسی پشت غرب را به خاک میمالد پ.اسکوبار  /فرشید واحدیان
سیاست و ورزش

بابک رضایی

۲۱۶

پروژه «نورداستریم»۲

هوشمند انوشه

۲۲۴

تهدید امتی پوتین

ا.ریتر  /ط .حسنی

۲۳۸

هشدار جورج کنان درباره گسترش ناتو

دیوید استاکمن

۲۴۳

کیسینجر و بحران اوکراین

برگردان :دانش و امید

۲۵۲

امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان

کورش تیموریفر

۲۵۶

درباره تایوان سکوت جایز  نیست

برگردان :خسرو باقری

۲۵۸

۳۰مین سالگرد پایان سوسیالیسم شوروی برگردان :ناهید صفایی

۲۶۸

شکنجهگاهها و قتلگاههای سیاه امپریالیسم	 مرتضی محسنی

۲۷۷

محمد سعادمتند

۲۸۸

حقیقت و قدرت سوسیالیسم

آمریکا  و برکناری عمران خان

نشریه «دانش و امید» به شکل رایگان در فضای مجازی در دسترس عالقمندان قرار میگیرد
و دستاندرکاران این نشریه ،مسئولیتی در قبال نسخه چاپی آن در بازار ندارند!

ص  ،4دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

روز جهانی همبستگی کارگران و زحمتکشان

اول ماه ِمه
از راه میرسد

فرد گِ یبوری

ترجمه :خسرو باقری

بهار زیبای دیگری از راه میرسد و اول ماه مه ( 11اردیبهشت) دیگری .اول ماه مه فرصت

مناسبی است برای ارزیابی مبارزات گذشته و هماندیشی دوباره و برنامهریزی برای نبردهای

آینده طبقه کارگر و زحمتکشان.

در اول ماه مه یک صد و سی و شش سال پیش ،یعنی در سال  ،1265/1886نیروی عظیم

کار در سراسر شهرهای ایاالت متحده آمریکا ،دست از کار کشید و به پا خاست.

غریو رعدآسای کارگران ،سراسر آمریکا را در هم نوردید 8 :ساعت کار 8 ،ساعت استراحت

و  8ساعت آزاد تا با خانواده بسر ببریم ،مطالعه و ورزش کنیم ،بیندیشیم ،در فعالیتهای
اجتماعی یا سیاسی مشارکت کنیم و به عالیق خود بپردازیم.

اول ماه مه  ،1886صدهاهزار تن از کارگران و زحمتکشان ،دست از کار کشیدند و در

یک همایش عظیم صلحآمیز شرکت کردند .این همایش عظیم تودهای در نوع خود ،در تاریخ
مبارزات کارگران جهان کم نظیر بود.

بزرگترین همایش کارگران ،در شیکاگو برگزار شد و در آن ۹۰هزار کارگر که ۴۰هزار تن از

آنان را کارگران زن تشکیل میدادند ،پس از اعتصاب ،در حالی که بازوان خود را به یکدیگر

گره زده بودند ،خیابانهای اصلی و پر ازدحام شهر را به لرزه درآوردند .در نیویورک  10،000تن و

در دیترویت  11،000تن از کارگران به سوی میدان «احتادیهها» راهپیمایی کردند .راهپیماییهای

عظیم اول ماه مه در دو شهر لوئیزویل و بالتیمور که در آنها هزاران تن از کارگران سفیدپوست و
ص  ،5دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

روز جهانی همبستگی کارگران و زحمتکشان

سیاه پوست ،شانه به شانه یکدیگر وارد عرصه مبارزه با سرمایهداران شدند ،از اهمیت ویژهای

برخوردار بود .به طور کلی در اول ماه مه  ،1886بیش از نیم میلیون کارگر آمریکایی از ِمین و

تگزاس تا نیوجرسی و آالباما ،در همایشهای عظیم ضد سرمایهداری شرکت کردند .زمین زیر
پای آنان به لرزه در آمده بود.

سرمایهداران و صاحبان صنایع ،در برابر این خیزش عظیم ،هراسان به تکاپو درآمدند و

برای دفاع از منافع خود و خرد کردن مبارزه کارگران دست یاری به سوی پلیس و آدمکشان

جالد ،دراز کردند.

در چهارم ماه مه ،هنگامی که کارگران شیکاگو در میدان ِهیمارکت این شهر گرد هم آمده

بودند ،پلیس و آدمکشان اجیر شده سرمایهداران ،به بهانه انفجار مبب در این همایش ،یورش
به کارگران را آغاز کردند .در جریان این یورش وحشیانه ،بسیاری از کارگران زخمی و بازداشت

شدند .هشت تن از رهبران «جنبش برای  8ساعت کار روزانه» هم در میان بازداشتشدگان

بودند .متام افراد دستگیر شده ،گناهکار شناخته شدند .هفت تن از رهبران کارگران به اعدام
و یک تن دیگر از آنان به زندان ابد محکوم شدند .یکی از کارگران پیش از اجرای حکم اعدام

هشت ساعت کار * هشت ساعت استراحت * هشت ساعت آزاد

ص  ،6دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

روز جهانی همبستگی کارگران و زحمتکشان

در زندان درگذشت ،دو تن مورد عفو قرار گرفتند و به زندان ابد محکوم شدند و چهار تن

دیگر به نامهای آلبرت پارسونز ،آگوست اسپایس ،جورج انگل و آدلف فیسچر در  11نوامبر

 1266/1887به دار آویخته شدند .دولت ایلینویز در سال  ،1272/1893محکومان به زندان
را آزاد کرد و از جان باختگان ،اعاده حیثیت به عمل آورد.

نیروی عظیم کار در مواجه با اژدهای سرمایه ،عقب نشست ،اما آن واژگان آتشینی که از

حنجره گلگون آگوست اسپایس ،جان باخته میدان ِهیمارکت برآمده بود ،از چوبه اعدام عبور

کرد و بر فراز نسلها به پرواز درآمد« :زمانی خواهد رسید که سکوت ما سهمناکتر از فریادی

خواهد بود که امروز خفهاش میکنید».

مبارزه و قهرمانی کارگران آمریکایی و شهامت جانباختگان میدان ِهیمارکت ،به نیروی

الهامبخش کارگران و زحمتکشان جهان تبدیل شد و به جنبش و حرکت در میان آنان دامن زد.

در سال  ،12۶8/18۸9کنگره بیناملللی سوسیالیستها که ریاست افتخاری آن به فردریش

انگلس داده شد ،در پاریس گشایش یافت .این کنگره در پاسخ به درخواست ساموئل گامپرز،

دبیر فدراسیون احتادیههای کارگری آمریکا ،قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس آن

از همه کارگران جهان درخواست شد اول ماه مه  ،1279/1890در حمایت از مبارزه کارگران

آمریکا و برای به رمسیت شناخته شدن و قانونی کردن  8ساعت کار روزانه ،دست از کار

بکشند و همایشهایی را سازمان دهند.

در نتیجه این اقدام کنگره سوسیالیستها ،روز اول ماه مه ،روز همبستگی کارگران

سراسر جهان متولد شد.

اکنون میدان ِهیمارکت و بنای یادبود جان باختگان کارگر که در والدهایم شیکاگو واقع

است ،به یادمانهای منادین جنبش کارگران و زحمتکشان جهان یعنی دیوار کمونارهای

پاریس ،میدان سرخ مسکو و آرامگاه کارل مارکس در لندن پیوسته و جاودان شدهاند.

آگوست اسپایس در پای چوبه دار:
زمانی خواهد رسید که سکوت ما سهمناکتر از فریادی خواهد بود که
امروز خفهاش میکنید.
ص  ،7دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

فهرست

مسایل ایران

یادداشتی پیرامون اوجگیری مبارزات خلق فلسطین
در حال تدوین و ویرایش آخرین صفحات مجله بودیم که اخبار تکان دهندهای از
فلسطین رسید .همان داستان کهن:
سرکوب خلق فلسطین بهجرم حقطلبی .رژیم نژادپرست و نسل کش اسرائیل،
تاریخی وانهاده شده توسط امپریالیسم است.
متعهد به اجرای مأموریت
ِ

دیروز غزه را بهخون کشید و امروز کرانۀ باختری را .نسل تازۀ فرزندان
فلسطین ،نقشههای جدا سازی این دو کانون مقاومت را عقیم میگذارد.
شک نیست که نقشههای امپریالیسم ،یکی بعد از دیگری ،نقش بر آب خواهد شد:
از کمپ دیوید تا صحرای َن َقب ،رد پای رهبران خائن کشورهای وابسته به
امپریالیسم زدوده خواهد شد
حتریک به دشمنی بین مذاهب و اقوام خنثی خواهد شد.
سرزمین غصب شده ،به صاحبانش بازخواهد گشت.
جنبش فلسطین ،نابود شدنی نیست.

ص  ،8دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

فهرست

مسایل ایران

گفتارهایی درباره ایران

وظیفه ملی و انقالبی همراهی با مهاجران ستمدیده و زحمتکش افغان در ایران

حتلیلی بر مسئلۀ افزایش حقوق سالیانۀ کارگران
گاهشماری انرژی هستهای ایران و «برجام» و سرنوشت آن تا امروز
وقتی رسانهها دروغ میگویند
ص  ،9دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

مسایل ایران

وظیفه ملی و انقالبی همراهی با مهاجران
ستمدیده و زحمتکش افغان مقیم ایران

هشدار نسبت به پیشبرد توطئه امپریالیسم و ارجتاع منطقه علیه ملتهای
ایران و افغانستان و احتاد آنان
علی پورصفر (کامران)

ایران ،بیشتر از  350سال است که مهبط مهاجرانی از قلمرو کنونی افغانستان است .شاید

بتوان گفت که قدیمترین کلنیهای افغاننشین ایران در خبیص (شهداد) و شهربابک کرمان و

شهر ساری و قراتپه بهشهر قرار داشته است .هنوز نیز برخی عالئم آن کلنیها ،به ویژه در قراتپه
پابرجاست .گروه دیگری از مهاجران افغان در ایران ،مردمی از بنگش بودند که بطور عمده در

خراسان و گرگان بسر میبردند و نشانههای حضورشان در مناطق یادشده هنوز دیده میشود.

هزارههای خراسان نیز مهاجرانی از افغانستان کنونی بودند که بعد از توقف عملیات جنگی
دولت ایران در سالهای  1272-1271هـ.ق علیه حکومت شورشی هرات ،همراه ارتش ایران به

خراسان عزیمت کردند .بربریهای خراسان که نام دیگرشان خاوری است و بربریهای گرگان و
ص  ،10دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

مسایل ایران

قائمشهر نیز گروهی دیگر از هزارهها هستند که خنست به قلمرو روسیه تزاری و پس از تشکیل
دولت شوروی به ایران مهاجرت کرده بودند.

اشاره به این مختصر تنها برای تأکید بر این واقعیت است که مناسبات این گروههای

چند هزارنفری با ایرانیان تفاوت چندانی با مناسبات دیگر گروههای قومی و قبیلهای ایران با

سایر مردم نداشت .اینان نیز همانند گروههای قبیلهای دیگر گهگاه متصدی حکومت منطقه
میشدند و طبق بنیچه بندی نظامی دوران قاجار ،چند صد سوار و پیاده در اختیار سازمان

نظامی کشور قرار میدادند و رفتارها و اعمال نابهنجارشان علیه همسایگانشان نه تنها

بیشتر از گروههای قومی قبیلهای دیگر نبوده بلکه حتی کمتر از آنان نیز بوده است.

این مختصر تنها برای آشنائیهای بیشتر با سابقه مهاجرت افغانها به ایران و تناسب

محسوس و معینی که در مجموع میان آنان با جامعه ایران وجود داشته به دست داده شد

تا زمینهای برای اثبات نادرستی سیل اتهامات و نسبتهائی باشد که در سالهای اخیر و

بهویژه در یکی دوماه گذشته علیه مهاجران افغان در جامعه ایران به راه افتاده است .ورود

مهاجران افغان که از دهه  40قرن گذشته آرام آرام به ایران وارد میشدند ،با سرعتی معتدل

و مناسب تا سالهای  1359 – 1358ادامه یافت .ما از میزان مهاجرت افغانها به ایران بعد

ازانقالب ثور 1357تا زمستان  1358اطالعی نداریم اما به دنبال افزایش تصاعدی مداخالت

بیپروای امپریالیسم آمریکا و پیمان ناتو و ارجتاع منطقه بهویژه عربستان سعودی و پاکستان در

افغانستان که منتهی به ورود ارتش سرخ به این کشور شد و تشدید عملیات گروههای جنایتکار

دستساز امپریالیسم و ارجتاع موسوم به مجاهدین افغان علیه دولت ملی ،نوجو و دموکراتیک
افغانستان و فشارهای خونبارهمانان بر مردم برای مهاجرت و فرار از کشور ،ورود مهاجران

افغان به ایران به صورتی سیلآسا درآمد که با فرازونشیبهائی همچنان ادامه دارد.

حاکمیت دوباره طالبان آمریکائی بر افغانستان ،وخامتهای بیمانندی برای مردم این

کشور به همراه داشته که تشدید بیکاری و فقر از جمله آنهاست و به همین سبب سیل مهاجرت

افغانها به ایران برای اشتغال و کاسنت از فقر همچنان برقرار مانده است .فراموشمان نشود

که این مردم مظلوم و بیپناه ،با کار و کوشش سختکوشانه خود خدمات ارزندهای به جامعه

ایران تقدیم کردهاند .آنچه را که امروزه در جامعه ایران به دست میآید ،بعضًا محصول کار

و کوشش این زحمتکشان بیادعاست .بیاعتنائی به این خدمات ارزنده ،پشت کردن به

حقیقت است.

بسیاری از مهاجران افغانی ،درست همانند چند میلیون ایرانی هستند که در یک قرن

ص  ،11دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

مسایل ایران

گذشته به گوشه و کنار عالم مهاجرت کردهاند .اگر خانوادههای مهاجران ایرانی ،از سوءنیات و
بدرفتاری برخی شهروندان آن مناطق علیه فرزندان و خویشاوندان خود خشمگین و متاثرند،

چرا نباید همین احساسات را نسبت به مهاجران افغان در ایران داشته باشند؟ اینان نیز

خانوادههائی دارند که چشم به راهشان نشستهاند .پدران و مادران ناتوان و برادران و خواهران
کوچک و همسران و فرزندان محرومی دارند که با دستمزدهای اینان روزگار میگذرانند .هر

اقدامی علیه این کارجویان زحمتکش ،اقدامی ستمگرانه علیه صدها هزار انسان بیپناه
دیگری است که در وطن خود براثر جتاوزات آمریکا و دستنشاندگان آن دچار گرسنگی و

بیماری و مرگ زودرس میشوند .بیتردید در میان میلیونها مهاجر افغان که به ایران آمدهاند

چونان میلیونها مهاجر ایرانی به سایر نقاط عالم ،کسانی هستند که اعمال ناشایستی
مرتکب میشوند و میزبانان خود را میآزارند .اینان منایندگان احساسات عمومی همه

کارجویان مهاجرافغان نیستند و منیتوان همه کارجویان افغان را شبیه آنان دید و منیتوان

از بابت بزهکاریهای آن عده اندک ،خواستار برخوردهای سختگیرانه غیر ضرور علیه همه
مهاجران افغانی شد که اگر اجرا شود میتواند صورت غیر انسانی به خود بگیرد .چنین گرایشی

انعکاس نژادپرستی و شووینیسم ارجتاعی است .گرایشی که در ایران همواره مغلوب تعلقات

انساندوستانه بوده است.

در یکی دوماه اخیر مضامین افغانستیزانه برخی گزارشها و اخبار منتشره در فضای

مجازی چنان باالگرفته که بیشتر شبیه پیشبرد توطئهای برای آیندهای نزدیک است .به

خاطر داشته باشیم که پیش از حوادث مربوط به انتخابات سال  88چه میزان روسهراسی و

چینستیزی در ایران به راه افتاده بود و چگونه بر همین اساس ،برخی شعارهای زننده علیه این

دو کشور که همان زمان از جمله معدود همراهان کشور ما بودند ،در فضای سیاسی اجتماعی

ایران پیچید .از فردای انتشار ویروس کرونا ،متام جهان امپریالیستی و ارجتاعی عالم همه

قدرت و توانشان را علیه دولتهای چین و روسیه به کار گرفتند و طرفداران و همفکران

ایرانیشان در این باره چنان استقامتی نشان دادند که توانستند بخش بزرگی از افکار عمومی

ایرانیان را با خود همراه کنند و چون داستان عملیات ارتش روسیه در اوکراین پیش آمد با

همان پشتوانه که ازضدیت با چین و روسیه در ایران نصیبش شده بود ،حمایتی حتی وسیعتر

از افکار عمومی اروپائیان و آمریکائیان علیه روسیه دریافت کردند.

آنچه که امروزه در فضای مجازی ایران علیه کارجویان ستمدیده و رجنکشیده افغان

میگذرد ،تناسب فراوانی با شکل عملیات دوساله گذشته امپریالیسم و طرفداران ایرانی
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آن علیه چین و روسیه دارد و پر بیراه نیست اگر گمان رود که آنچه علیه کارجویان افغان در

ایران جریان دارد ،یک پروژه اندیشیده و حاوی مضامینی ازآنگونه باشد که در پروژههای

چینستیزی و روسهراسی اندیشیده شده بود .فضای مجازی قدرمتند ایران ،افزایش مهاجرت

از افغانستان به ایران را برنامه هدفمند دولت طالبان و یا داعش برای پیشبرد تروریسم در ایران

میمنایاند و برخی کشفیات از قاچاق ادوات نظامی در مرزهای شرقی کشور را مستند این
توطئه میگیرد .گیرم که طالبان و یا داعش نیز برخی وابستگان خود را در این موج مهاجرت

به ایران گنجانیده باشند ،اما کثرت مهاجران و قلت کشفیات مورد نظر توطئهاندیشان هیچ

تناسبی با فضاسازیهای جاری علیه مهاجران ندارد و بیشتر بزرگمنائی برخی احتماالت
ناچیز است.

همزمانی این حتریکات ،با جریان پیگیری مصوبات کنفرانس اخیر کشورهای همسایه

برای کمک به خروج افغانستان از بحرانهای بزرگ و خطرناک انسانی و اجتماعی که دامنگیر

خلقهای این کشور شده و نیز شبه کودتای سازمانیافته ارتش بیمرام پاکستان و طبقات

حاکمه همدست آن علیه عمران خان و نیروهایی که بهدنبال استقالل سیاسی و نظامی بیشتر از
آمریکا هستند ،احتمال صحت این تلقی را تقویت می کند.

گرایشی که ورود کارجویان افغان را به ایران ،توطئهای علیه مردم و دولت ایران تعبیر

میکند ،اهداف ناساملی در خود دارد زیرا به قول معروف :به خاطر یک بیمناز که در مسجد
را منیبندند .اما اینان میکوشند که برای جلوگیری از ورود یک بیمناز ،مسجد را از دسترس

همه خارج کنند .چنین گرایشی یا بیماری مهاجرستیزی است که با وجود برخی ریشههای بومی

و نگرانیهای اجتماعی – اقتصادی واقعی الیههای معینی از مردمان جامعه ایران ،بهطور

عمده از امپریالیسم و فاشیسم امریکائی و اروپائی الهام میگیرد و یا توطئهای خطرناک علیه
ملتهای ایران و افغانستان است که آن نیز بیتردید از همان مراکز هدایت میشود.

هموطنان ،یا به درمان این بیماری بکوشیم و یا از همدستی با این توطئه احتمالی

بپرهیزیم و عملیات طراحان و مجریان آن را خنثی کنیم.

همزمانی این تحریکات  ،با جریان پیگیری مصوبات کنفرانس اخیر کشورهای همسایه برای کمک به خروج
افغانستان از بحرانهای بزرگ و خطرناک انسانی و اجتماعی که دامنگیر خلقهای این کشور شده و نیز شبه
کودتای سازمانیافته ارتش بیمرام پاکستان و طبقات حاکمه همدست آن علیه عمران خان و نیروهایی
که بهدنبال استقالل سیاسی و نظامی بیشتر از آمریکا هستند ،احتمال صحت این تلقی را تقویت می کند.
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حتلیلی بر مسئلۀ افزایش حقوق سالیانۀ کارگران

آیا در دولت سیزدهم،

نقد نظرات کارشناسان و نظریهپردازان مدافع بورژوازی و نئولیبرالیسم
حقوق
مسئلۀ افزایش
بود؟
خواهد
پیرامونآینده
گذشته چراغ راه
مسعود امیدی

سیامک طاهری
پس از کش و قوسهای متعارف در اسفند ماه هر سال در شورای عالی کار ،سرانجام اعالم
شد که حداقل مزد روزانه از  ۸۸۵،۱۶۵ریال با  ۵۷/۴درصد افزایش به  ۱،۳۹۳،۲۵۰ریال
افزایش یافته و بدین ترتیب حقوق ماهانه از  ۲۶،۵۵۴،۹۵۰ریال به  ۴۱،۷۹۷،۵۰۰ریال
افزایش یافت و با توجه به اعالم  ۴۵۰هزار تومان به عنوان حق مسکن و  ۸۵۰هزار تومان
برای بن کارگری ،مجموع دریافتی یک کارگر حداقلبگیر بدون سابقه و بدون اوالد ،با پایه
حقوق ماهیانۀ  ۴،۱۷۹،۷۵۰تومان به  ۵،۶۷۹،۵۰۰تومان رسید .سایر سطوح مزدی نیز به
نسبت  ۳۸درصد به اضافۀ  ۵،۱۵۵،۶۶۰ریال ماهانه افزایش یافت.
همراه با اعالم این افزایش دستمزد ،مسئوالن حکومتی آن را اقدامی در راستای عدالتگستری
معرفی کردند .نمایندگان کارفرمایی دغدغۀ خود را برای افزایش بیکاری در سال آینده ابراز
کردند و نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار نیزدر مقایسه با سالهای قبل ،آن
را دستاورد نسبتاً موفقی دانستند .مانند هر سال پس از اعالم این رقم ،موضعگیریها و
بحثهای فراوانی پیرامون آن نیز در فضای عمومی و در سطح جنبش و فعاالن کارگری به راه
افتاد که از زوایای متفاوت ،موضوع را مورد توجه قرار دادند .هدف این نوشته آن است که ضمن
مرور برخی از این مواضع و تحلیلها ،از منظر طبقاتی (منافع طبقۀ کارگر) برخی از آنها را مورد
ارزیابی و تحلیل قرار دهد.
مادۀ  ۴۱قانون کار به مثابۀ یک دستاورد مبارزاتی

پیش از هر چیز الزم به ذکر است که اقدام به اعالم حداقل حقوق کارگری در پایان هر سال

به یکی از مهمترین دستاوردهای مبارزاتی طبقۀ کارگر ایران برمیگردد که در مادۀ  ۴۱قانون کار

مصوب سال  ۱۳۶۹مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت زیر آمده است:

«ماده  :41شورای عالی کار همه ساله موظف است ،میزان حداقل مزد کارگران را برای

نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین مناید .۱ :حداقل
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مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم

میشود؛  .۲حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول
شده را مورد توجه قرار دهد ،باید به اندازهای باشد ت ا زندگی یک خانواده ،که تعداد متوسط آن

توسط مراجع رمسی اعالم میشود را تأمین مناید.

تبصره :کارفرمایان موظفند که در ازای اجنام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ

کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایندو در صورت ختلف ضامن تأدیه

مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد».

آنگونه که از منت این مادۀ قانونی استنباط میشود ،حداقل حقوق قانونی بر اساس چند

فاکتور تعیین میشود:

 نرخ رمسی تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی (در اینجا تصریح نشده است که رقم حداقلحقوق سالیانه باید دقیقًا برابر نرخ تورم رمسی یا نسبتی از آن باشد .اما بدیهی است که
هدف از اشاره به این نرخ در اینجا این است که از این نسبت باید برای محاسبۀ حداقل حقوق

استفاده شود).

 این رقم تعیینشده در هر سال باید بتواند زندگی یک خانوادۀ با بعد متوسط (بر اساسسرشماری سال  ۱۳۹۵برابر  ۳/۳نفر برای بعد خانوار) را تأمین کند.

 نکتۀ مهم در تبصره این قانون است که تأکید میکند حداقل دستمزد برای ساعات قانونیکار بوده و کارفرمایان را موظف کرده که این حداقل را به متام کارگران پرداختکنند و به هیچ
کارگری نباید کمتر از این مبلغ حداقل حقوق پرداخت شود .در همین ارتباط از سوی شورای

عالی کار نیز اعالم شده است «با این حساب ،در سال آینده هیچ کارگر مشمول قانون کاری

کمتر از پنج میلیون و  ۶۷۹هزار تومان دریافتی خنواهد داشت».

با در نظر گرفنت محتوی بند  ۱و  ۲این مادۀ قانونی به هیچ وجه این مفهوم قابل برداشت

نیست که باید برابر نرخ تورم به پایۀ حقوق سال قبل اضافه و حقوق سال جدید را اعالم کرد.

به همین دلیل مفهوم هزینۀ سبد معیشت طی سالهای مذاکره در شورای عالی کار پیرامون

افزایش حقوق سالیانۀ حقوق شکل گرفت .بدین معنی که بر اساس این مفهوم و آنالیز هزینههای
زندگی یک خانوادۀ کارگری با بعد  ۳/۳نفر شامل هزینههای مسکن ،خوراک ،پوشاک،

انرژی  ،حمل و نقل (ایاب و ذهاب) ،بهداشت و درمان و سالمت ،ارتباطات (تلفن و اینترنت)،

فرهنگی (آموزش) و تفریحی (سفر ،کتاب ،سینما ،تئاتر ،کنسرت )...،باید تعیین شود .این

نوشته قصد ورود به آنالیز این هزینهها و اینکه شورای عالی کار کدامیک از آنها را در آنالیز
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خود مد نظر قرار میدهد و تا چه اندازه واقعبینانه هزینههای آن را محاسبه میکند ،ندارد .اگر
چه این موضوع خود میتواند یکی از جدیترین چالشها بوده و اعتبار و کفایت ارقام اعالم

شده بهعنوان هزینۀ سبد معیشت خانوار را به چالش بکشد .بر همین اساس است که در حالی
که برمبنای تورم دی ماه سال  ۱۴۰۰هزینۀ سبد معیشت یک خانوار با بعد  ۳/۳نفر از سوی

شورای عالی کار برابر با  ۸،۹۷۹،۸۲۱تومان تعیین میشود ،اقتصاددانان مستقل آن را  ۱۱تا

 ۱۲میلیون تومان برآورد میکنند.

نکتۀ بعد اینکه بر اساس قانون ،قرار بر این نیست که درصد تورم یک سال در ماه پایانی

را بگیرند و آن را ضرب در حقوق پایۀ کارگران بکنند و حقوق سال جدید آنها را تعیین کنند،

بلکه میزان حقوق باید هزینۀ سبد معیشت خانوار با بعد متوسط را با توجه به نرخ تورم پوشش
دهد .اختالف بین رقم اعالم شده بهعنوان حقوق برای یک خانواده با بعد ۳/۳نفر در جدول

مربوطه که برابر با  ۶،۴۳۳،۱۱۸تومان برای سال  ،۱۴۰۱با رقم اعالم شده برای هزینۀ سبد

معیشت خانوار یعنی  ۸،۹۷۹،۸۲۱تومان از سوی همین شورا ،برابر با  ۲،۵۶۴،۷۰۳تومان
است .معنای این سخن آن است که بر اساس حقوق اعالم شده از سوی شورای عالی کار و طبق

محاسبات همین شورا ،خانوارهای متوسط کارگری برای تأمین هزینههای معیشتی خود در هر

ماه با کمبودی برابر با  ۲،۵۶۰،۰۰۰تومان مواجه خواهند بود .این البته مشروط بر آن است که از

یک سو محاسبات شورای عالی کار مبنی بر رقم حدود  ۹میلیون تومان برای تأمین هزینۀ سبد
معیشت را درست فرض کنیم و از سوی دیگر نیز تورم برای سال پیش رو را صفر فرض کنیم.

(چرا که افزایش اعالم شده برای پوشش تورم اتفاق افتاده در سال  ۱۴۰۰بوده است نه پیشبینی

تورم سال  ۱۴۰۱که البته با توجه به ساختار بودجه و سیاست گذاری جهت حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی در آن ،میتوان پیشبینی کرد که در بهترین حالت منیتواند کمتر از سال  ۱۴۰۰باشد).

اما اگر برآورد اقتصاددانان مستقل در این مورد یعنی رقم ۱۲میلیون تومان برای خط

فقر یا حداقل هزینۀ سبد معیشت خانوار را مبنا قرار دهیم ،این کمبود درآمدی خانوار متوسط

کارگری برابر با  ۵،۵۷۰،۰۰۰تومان در ماه خواهد بود .از آجنا که بر اساس اعالم مرکز پژوهشهای

مجلس شورای اسالمی رقم واقعی بیکاری ،حداقل  ۲/۵برابر رقم رمسی اعالم شده برای

این منظور است ،۱بر همین اساس میتوان نرخ رمسی تورم را نیز بسیار کمتر از نرخ واقعی آن

دانست و در این صورت ارقام اعالم شده از سوی اقتصاددانان مستقل به مراتب واقعیتر و

باورپذیرتر خواهد بود.

1. https://www.mehrnews.com/news/5076951/
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علت اساسی این تفاوت را باید در فرایندی جستجو کرد که طی آن بر اساس شاخص بهای

کاالها و خدمات مصرفی به محاسبۀ تورم سالیانه در پایان اسفند اقدام میشود .از یک سو

این پردازش برای محاسبۀ نرخ تورم اجتنابناپذیر است و از سوی دیگر چنانچه این پردازش به

شیوۀ علمی و روشمندی اجنام نشود ،میتواند به نتایجی بیاجنامد که مرکز پژوهشهای مجلس
در مورد نرخ بیکاری به آن اشاره میکند .بر همین اساس خانوارهای کارگری اساسًا نرخهای

تورم اعالمی را بسیار پایینتر از آنچه در زندگی واقعی خود احساس میکنند ،میدانند .یک
مقایسه بین نرخ تورم و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ،دلیل این احساس را بیشتر

روشن میکند.

نرخ تورم و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی

شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ( )CPIبه عنوان معیار سنجش تغییرات و

ت کاالها و خدمات مورد مصرف خانوارها،
وسیلهای برای اندازهگیری سطح عمومی قیم 

یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار میرود .نرخ

تورم منتهی به هر ماه از محاسبۀ درصد تغییر متوسط شاخص  CPIدر دوازده ماه منتهی به
ماه مورد نظر نسبت به دورۀ مشابه قبل به دست میآید .بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر

اسفندماه باشد ،به آن نرخ تورم سال مورد نظر میگویند.

در طرح «درآمد هزینه خانوار» که بهصورت ماهیانه محاسبه میشود ،به  19هزار خانوار

شهری و  20هزار خانوار روستایی مراجعه میشود و میزان مصرف هزار قلم کاال ،پرسش میشود.
این آمار براساس یک طبقهبندی مصرفی استاندارد 2است که  12گروه شامل خوراکیها و

آشامیدنیها ،دخانیات ،پوشاک و کفش ،مسکن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوختها ،مبلمان
و لوازم خانگی ،بهداشت و درمان ،حملونقل ،ارتباطات ،تفریح و فرهنگ ،آموزش ،هتل و
رستوران و کاالها و خدمات متفرقه را در برمیگیرد .درواقع این هزار قلم متام کاالها و خدماتی

را دربرمیگیرد که در طول یک سال توسط متام خانوارها مصرف شده است.

از میان هزار قلم کاالیی که در طرح هزینۀ خانوار ،از مجموع  39هزار خانوار شهری و

روستایی مورد پرسش قرار میگیرد ،درمجموع  475قلم کاال و خدمات که سهم بیشتری را دارند،

گزینش شده و بهعنوان محتوی سبد اصلی معیشت و محاسبۀ تورم مورد استفاده قرارمیگیرد.
این محاسبه طی فرایندی اجنام میشود که در آن از جمله اقداماتی زیر اجنام میشود:

)2. Classification of individual consumption by purpose (COICOP
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 -تعیین گروههای کاالها و مصرفی خانوارها

 -تعیین سهم هر گروه از کاالها و خدمات در هزینۀ سبد مصرفی خانوار

 شناسایی کاالهای منتخب و منونه در هر گروه برای منظور منودن در گروه به عنوان کاالها وخدمات پرمصرف

 تعیین سهم هر کاال در سبد هزینۀ ماهانۀ خانوار بر اساس یک طبقهبندی بیناملللی -استخراج قیمت کاالها و خدمات منتخب از بازار

 بررسی تغییرات قیمتهای کاالها و خدمات منتخب و مورد بررسی طی یک بازۀ زمانییک ساله و ماه به ماه

 -بررسی تغییر ترکیب محتویات کاالها و خدمات سبد هزینۀ خانوارها

 بررسی تغییرات درآمدی (هر دو حالت افزایشی و کاهشی) بر تغییرات ترکیب کاالها وخدمات مصرفی خانوارها

 -بررسی تأثیر تغییرات قیمتها (شاخص هزینۀ زندگی) بر سبد و میزان مصرف خانوارها

بر این اساس ،مشاهده میشود که استخراج نرخ تورم از دادههای مربوط به شاخص

بهای کاالها و خدمات مصرفی عم ً
ال درگیر با رویهها و سازوکارهای بوروکراتیکی میشود

که این فرایند در قالب آنها طی میشود و از آجنا که این شاخصهای اقتصادی برای دولتها

و در مفهوم عامتر حکومتها از اهمیت برخوردار هستند ،به نوعی ارادۀ آنها میتواند این

ساختارها ،جمعآوری دادهها و پردازش آنها را حتت تأثیر قرار دهد.

چنین است که اینگونه آمارهای ملی بهویژه در کشورهای کمتوسعه و فاقد نهادهای

دموکراتیک ،چندان قابل اعتماد نیستند .دلیل اختالف بین کارشناسان اقتصادی مستقل
و نهادهای منتسب به دولت مانند شورای عالی کار را در مورد هزینۀ سبد معیشت خانوار که

اقتصاددانان مستقل آن را بین  ۱۱تا ۱۲میلیون تومان و شورای عالی کار آن را در حدود ۹

میلیون تومان اعالم میکنند ،باید در همین فرایند محاسبۀ نرخ تورم جستجو کرد.

با توجه به آنچه در مورد تفاوت بین نرخ تورم و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی

مطرح شد ،در منودار زیر که برای چهار دهه در اقتصاد ایران این دو شاخص بهای کاالها و

خدمات مصرفی و دستمزد ماهیانه را مورد مقایسه قرار داده است ،مشخص میشود که اگر

چه دولتها بر اساس قانون موظف به افزایش سالیانۀ حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم جهت

تامین هزینۀ سبد معیشت خانوار بودهاند ،نتیجۀ آن در عمل هیچگاه چنین هدفی را محقق

نکرده است و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی همواره در باالی شاخص دستمزد نرخ رشد
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صعودی داشته و نسبت به آن واگرا بوده و این فاصله دائمًا نیز افزایش یافته است.

بر همین اساس افزایشهای سالیانۀ حقوق و دستمزد هیچگاه به اندازهای نبوده است که

بتواند هزینۀ سبد معیشت خانوار را به صورت واقعی پوشش دهد و قدرت خرید مزدبگیران را

حفظ کند .بیشک این در مورد دستمزد سال  ۱۴۰۱نیز صدق میکند .آنچه برای کارگران مهم

است ،حفظ قدرت خرید آنها در بازار آزاد افسارگسیختهایست که همواره سریعتر و پرشتابتر

و با شیبی تندتر از حقوقهای آنها افزایش مییابد و مبارزۀ آنها برای افزایش دستمزد بر سر

قدرمطلق دریافتیهای ماهیانۀ آنها نیست ،بلکه معطوف به حفظ قدرت خرید آنهاست که به

صورت دائم در حال افول بوده است.

۳

افزایش حقوق چه بخشی از طبقۀ کارگر را پوشش میدهد؟

حال باید دید چه بخشی از طبقۀ کارگر ایران در عمل حتت پوشش قانون کار قرار دارند! بر

اساس گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار ،در پایان سال ۱۳۹۹تعداد بیمهشدگان

اصلی این سازمان  ۱۴میلیون و  ۵۲۱هزار و  ۸۴۳نفر بوده است که با احتساب بیمهشدگان
تبعی ،تعداد مشمولین سازمان تأمین اجتماعی در این تاریخ به  ۴۳میلیون و  ۳۱۷هزار و ۳۸۶

نفر میرسد ۴.مشاهده میشود که این رقم نزدیک به نیمیاز جمعیت کشور را شامل میشود.

مهمترین نکتهای که در اینجا مطرح است این است که این سازمان با پوشش نیمیاز جمعیت کشور
ی برای
که صاحبان اصلی آن هستند ،فاقد هیچگونه سازوکار و نظارت دموکراتیک و سیستم 
مشارکت این صاحبان اصلی در نظام مدیریتی خود بوده و با رویکردهایی آشکارا بوروکراتیک،
3. https://karkhane.org/1806/
4. https://www.isna.ir/news/1400081007318/
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الیگارشیک و کلپتوکراتیک اداره میشود .از سوی دیگر پس از آغاز و رواج قراردادهای موقت
کار از سال  ۱۳۷۵در راستای اجرای مقرراتزدایی از مجموعه دستورکارهای نئولیبرالی توصیه

شده از سوی نهادهای مالی بیناملللی چون بانک جهانی و صندوق بین املللی پول ،اینک بیش

از ۹۵درصد از کارگران کشور با قرارداد موقت مشغول به کار هستند( ۵که غالبًا غیر مکتوبند).
بیش از  ۷۰درصد کل کارگران بیمه شده ،حداقل بگیر و همۀ آنها نیز قراردادی هستند.

براساس گزارشهای رمسی« ،در سال گذشته از  ۲۳میلیون و  ۲۶۳هزار شاغل در اقتصاد

ی و  ۸میلیون و  ۹۹۲هزار نفر در
ایران۱۳ ،میلیون و  ۹۳۹هزار نفر از شاغالن در بخش رمس 

بخش غیررمسیو  ۳۳۲هزار نفر نیز در بخش خانوار اشتغال داشتهاند .طبق گزارش مرکز آمار

ایران ،در سال  ۱۳۹۹از  ۲۳میلیون و  ۲۶۳هزار شاغل در اقتصاد ایران۹ ،میلیون و ۷۶۷
ی و ۱۳میلیون و  ۴۹۶هزار نفر نیز شاغل غیررمسیبودهاند» .بهعبارتی،
هزار نفر شاغل رمس 

ی هستند .معنی این دو دسته اعداد چیست ،باید
حدود  ۵۸درصد از شاغالن ایران غیررمس 

بگوییم ممکن است فردی در بخش رمسیاقتصاد شاغل باشد مث ً
ال در شرکت بیمهای که

فعالیت ثبتشده دارد ،حسابداری دارد ،اما این شرکت ،شاغل را بیمه منیکند یا برعکس این
وضعیت ،در بخش غیررمسیممکن است فرد خودش بهصورت خویشفرمایی بیمه بپردازد،

بیمهای که مزایای بازنشستگی و ازکارافتادگی و ...را دارد.

براساس گزارش مرکز آمار ،در همان بخش رمسیکه ۱۳میلیون و ۹۳۹هزار شاغل دارد۹ ،

ی دارند .همچنین
ی و  ۴میلیون و  ۲۶۳هزار نفر اشتغال غیررمس 
میلیون و  ۶۷۶هزار نفر رمس 
ی و  ۸میلیون و
ی از  ۸میلیون و  ۹۹۲هزار شاغل ۸۸ ،هزار و  ۴۵۰نفر رمس 
در بخش غیررمس 

ی دارند .بنابراین برای اینکه دو مبحث از یکدیگر تفکیک شود،
 ۹۰۳هزار نفر اشتغال غیررمس 

ی اقتصاد (فعالیت ثبتشده ،دارای مجوز است ،غیرقانونی نیست،
باید بگوییم در بخش رمس 

ی وجود
قاچاق نیست و حسابداری دارد) ،حدود  ۴میلیون و  ۲۶۳هزار نفر شاغل غیررمس 

ی اقتصاد (ثبتشده نیست،
دارد که فاقد بیمه و سایر مزایای شغلی هستند و در بخش غیررمس 

مجوز ندارد ،قانونی نیست ،حسابداری ندارد و )...تنها یکدرصد شاغالن دارای مزایایی

همچون بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای حداقل حقوق هستند».

۶

ی دهند که میلیونها نفر از کارگران
این نقل قول طوالنی با این آمارها به روشنی نشان م 

کشور حتت پوشش بیمه و حداقل حقوق قرار ندارند و بخش قابلتوجهی از کارگران شاغل در
5. https://www.isna.ir/news/1400072820196/
6. https://www.irna.ir/news/84681725/
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کارگاههای زیر  ۱۰نفر شاغل نیز رمسًا و قانونًا از شمول بسیاری از مفاد قانون کار خارج شدهاند

که اگرچه مادۀ  ۴۱این قانون جزء موارد معافیت نیست ،با این وجود شواهد گسترده و میدانی

ی شود و
فراوان حاکی از آن هستند که در بسیاری از این کارگاهها نه لیست بیمۀ کارگران رد م 

ی شود و وزارت کار نیز با توجه به برنامهها ،اهداف ،ساختار
نه حداقل حقوق به آنها پرداخت م 

و تشکیالت خود ،قادر به اعمال نظارت و کنترل بر آنها نیست .بنابر این بخش قابل توجهی از

نیروی کار کشور عم ً
ال حتت پوشش قانون کار قرار ندارند و به طریق اولی مشمول دریافت حداقل

حقوق اعالم شده نیز خنواهند بود .علت آن نیز روشن است و به اجرای مقرراتزدایی نئولیبرالی
ی گردد.
و تهاجم به دستاوردهای مبارزاتی طبقۀ کارگر طی دهههای گذشته در کشور برم 

بررسی ادعاهای تکراری مدافعان نئولیبرالیسم در ارتباط با افزایش حقوق سالیانه کارگران

برای بررسی ادعاهای مدافعان اقتصاد نئولیبرالی که در پایان هر سال ادعا میکنند که

افزایش حقوق میتواند باعث افزایش بیکاری و تورم در سال آتی شود و تالش میکنند تا از

این منظر جلوی افزایش حقوق برابر مادۀ  ۴۱قانون کار را بگیرند ،یک بررسی سادۀ آماری
و توصیفی از تغییرات نرخ افزایش حقوق همراه با تغییرات نرخ بیکاری و تورم بر اساس

ی به ویژه مرکز آمار ایران در بازۀ زمانی  ۲۵سال اخیر صورت گرفت که
آمارهای مراکز رمس 
منودار آن در زیر ارائه میشود:
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اگر نظر مرکز پژوهشهای مجلس را مبنی بر اینکه نرخ واقعی بیکاری  ۲/۵برابر نرخی

ی اعالم
ی اعالم میشود ،نادیده بگیریم و بر اساس آمارهای رمس 
است که از سوی مراکز رمس 

ی کشور حتلیل کنیم ،آنگونه که در منودار مشاهده میشود ،روند
شده از سوی مراکز رمس 
بیکاری در این بازه با اندکی شیب نزولی همراه بوده که توسط نقطه چین آبی نشان داده شده

است .از سوی دیگر خط روند افزایش حقوق نیز که توسط نقطه چین سبز نشان داده شده است،

در بازۀ زمانی مورد بررسی با اندکی شیب نزولی همراه بوده است .در مجموع بر اساس شیب

اندک نزولی روند نرخ بیکاری و افزایش حقوق سالیانه ،میتوان این روندها را تقریبًا ثابت

فرض کرد که تغییر محسوسی نداشتهاند .اما در همین منودار مشاهده میشود که خط روند

تورم در بازۀ زمانی مورد بررسی آشکارا و با ضریب زاویه (شیب) قابل توجهی صعودی بوده و

نسبت به خط روند افزایش حداقل حقوق آشکارا واگراست.

علیرغم همۀ تالشهایی که برای بزک کردن این آمارها صورت میگیرد ،حقیقت روند

افزایش حقوق حداقلی طبقۀ کارگر هیچگاه از کفایت الزم برای پوشش هزینههای سبد معیشت
خانوار بر اساس محاسبات خود آقایان در شورای عالی کار نیز برخوردار نبوده است ،و

علیرغم همۀ ادعاهای دولتهای مختلف از سازندگی گرفته تا اصالحات و مهرورز و تدبیر

امید و به اصطالح عدالتگستر کنونی ،روند واقعی کاهش مداوم و قابل توجه قدرت خرید و

معیشت طبقۀ کارگر و راندن بیش از پیش بخشهای وسیعتری از مردبگیران به زیر خط فقر و
معیشت حداقلی را میتوان در این منودار مشاهده کرد.

با در نظر گرفنت این حقیقت که بخش قابل توجهی از طبقۀ کارگر اساسًا در بخش غیررمسی

و خارج از ضوابط قانون کار و نظارت و کنترل این وزارختانه کار میکنند و به هیچ وجه موازین

ی شود ،وضعیت معیشتیآنها بسیار
قانونی از جمله حداقل دستمزد در مورد آنها رعایت من 
وخیمتر از آن است که فاصلۀ بین حداقل حقوق ماهیانۀ اعالم شده و حداقل هزینۀ سبد معیشت
خانوار آن را نشان میدهد.

با توجه به اینکه شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی عم ً
ال باالتر از نرخ تورم استخراج

ی هم مانند نرخ بیکاری میتواند بسیار بیشتر از نرخهای
شده از آن است ،و نرخ تورم اعالم 

ی اعالم شده باشد ،میتوان ابعاد فرسایش معیشت و قدرت خرید طبقۀ کارگر را بیشتر
رمس 
دریافت .از آجنا که کارشناسان اقتصادی طرفدار نئولیبرالیسم و مخالف افزایش حداقل

حقوق برابر مادۀ  ۴۱قانون کار ادعا میکنند که افزایش حقوق باعث افزایش بیکاری و تورم

در سال آتی میگردد ،در ارتباط با همین دادهها ،ضریب همبستگی بین افزایش حداقل حقوق
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سالیانه با تورم سال بعد ،در بازۀ زمانی مورد بررسی یعنی از سال  ۱۳۷۵تا  ۱۴۰۰محاسبه

شد .جالب است که این رقم برابر با  -۰/۱۲۷۰۹است که بیانگر آن است که او ً
ال بین افزایش

حقوق و افزایش تورم همبستگی منفی وجود دارد ،یعنی اینکه افزایش حقوق در بازۀ زمانی
مورد بررسی نه تنها با افزایش تورم همراه نبوده است ،بلکه با کاهش تورم همزمان بوده است

و البته نسبت این همبستگی نیز محسوس نیست و در حدود ۱۳درصد است که ادعای اینگونه
کارشناسان را آشکارا رد میکند.

ادعای دیگر آنها این است که افزایش حداقل حقوق باعث افزایش بیکاری در سالهای

بعد میگردد .در این ارتباط نیز ضریب همبستگی بین نرخ افزایش حداقل حقوق و نرخ بیکاری

در سالهای بعد در بازۀ زمانی مورد بررسی برابر با  -۰/۰۳۶۴۶محاسبه شد که نشان میدهد

او ً
ال این شاخص نیز منفی است و هیچ همبستگی مثبتی بین نرخ افزایش حداقل حقوق و نرخ
بیکاری در بازۀ مورد بررسی وجود ندارد و ثانیًا این شاخص برابر حدود  -٪۴نشان از رابطۀ

منفی بین افزایش نرخ حداقل حقوق با تغییرات نرخ بیکاری است که بازهم ادعای این دسته

از مدعیان را به صورت اساسی رد کرده و به چالش میکشد.

و نکتۀ دیگر اینکه ضریب همبستگی بین نرخهای بیکاری و تورم در بازۀ زمانی مورد

بررسی برابر با -۰/۵۲۱۷۶است که زوایایی از سیمای کالن اقتصادی کشور را بازتاب میدهد

که طبق آن روند افزایش تورم نهتنها با افزایش بیکاری همراه نبوده است بلکه با ضریب

همبستگی نسبتًا قابل توجه بیش از  ۰/۵با کاهش بیکاری همراه بوده است .فارغ از اینکه این
ی کشور است)،
روند را چقدر واقعی و منطقی بدانیم یا خیر (به هر حال این دادهها از مراکز رمس 

مجموعۀ این بررسیها ،کلیشههای تکراری و بیاساس مطرحشده از سوی مدافعان رویکرد

نئولیبرالی و مخالفان افزایش حداقل حقوق برای پوشش هزینۀ سبد معیشت یک خانوادۀ
متعارف کارگری بر اساس محاسبه شورای عالی کار را بهشدت بیاعتبار کرده و رد میکند.

نکتۀ مهم اینکه یافتههای این بررسیهای آماری توصیفی با یافتههای چندین بررسی

ی و حتلیلی نیز اینگونه ادعاها را مورد بررسی قرارداد ه و آنها
پژوهشی که با روششناسی علم 
را رد کردهاند ،کام ً
ال سازگار هستند.

نگاهی به چارچوبهای نظری و رویکردهای مطرح در مورد مسئلۀ افزایش حقوق

تصمیم شورای عالی کار در ارتباط با افزایش حقوق سالیانۀ کارگران هر ساله از زوایای

مختلف مورد ارزیابی و نقد و بررسی قرار میگیرد .بدیهی است که کارگران و کارفرمایان و
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دولت به عنوان اضالع به اصطالح مثلث سه جانبهگرایی ،نگاههای متفاوتی به موضوع

ی و از زاویۀ دانش مدیریت
داشتهباشند ،اما ورای این نگاههای متفاوت ،میتوان از منظر علم 

و به صورت مشخص دانش مدیریت منابع انسانی نیز موضوع را مورد بررسی و جتزیهوحتلیل

قرار داد.

کارفرمایان به عنوان مالکان ابزارها و امکانات تولید اساسًا خود را مالک ارزش افزودۀ

ناشی از تولید محصوالت و خدمات میدانند و در یک جایگاه اجتماعی قرار دارند که با

مقاومت در برابر افزایش حقوق ،میتوانند سهم بیشتری از ارزش افزودۀ ناشی از فرایند تولید

را به عنوان انباشت تصاحب کنند.

تاریخ جنبش کارگری هم در ایران و هم در جهان که روز کارگر و نیز روز زن دو مورد از

فرازهای برجستۀ آن هستند ،گواه این حقیقت هستند که افزایش حقوق و دستمزد ،کاهش

ساعات کار ،بهبود شرایط و ایمنی و حفاظتی محیط کار و  ...در جامعۀ سرمایهداری ،اساسًا
نتیجۀ مبارزات صنفی و طبقاتی طبقۀ کارگر و مزدبگیران در جوامع مختلف بوده است .منونۀ

خیلی روشن آن را میتوان طی سالهای اخیر در مبارزات کارگران و معلمان ایران مشاهده کرد.

منایندگان کارفرمایان طبق رویۀ هر سال در این ارتباط اعالم میکنند و هشدار میدهند

که میزان اعالم شدۀ افزایش حقوق نه تنها باعث کاهش انگیزۀ سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال

از سوی بخش خصوصی بلکه باعث کاهش اشتغال موجود یعنی تعدیل نیروی انسانی از
بوکار میشود .این از اساسیترین استداللهای کارفرمایان برای مقاومت در
واحدهای کس 
برابر افزایش حقوق است که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.

دولت و حاکمیت از یک سو با اجرای برنامههای نئولیبرالی و کاالییسازی خدمات

اجتماعی ،از زیر بار تعهدات اجتماعی و قانونی خود در ارائۀ خدمات اشتغال ،مسکن،

آموزش و بهداشت و درمان رایگان شانه خالی میکند و با حذف یارانهها در چارچوب

برنامههای نئولیبرالی ،بر هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری بهشدت میافزاید ،از
ی از کارگران از شمول
سوی دیگر با مقرراتزدایی نئولیبرالی و خارجکردن بخشهای عظیم 

قانون کار و هدایت آنها به اشتغال در بخش غیررمسی ،ممانعت از ایجاد تشکلهای مستقل
کارگری و سرکوب اعتراضات کارگری ،مانع از تعامل صنفی و طبقاتی طبقۀ کارگر با طبقۀ

سرمایهدار و کارفرمایان در چارچوب سازوکارهای رایج جوامع سرمایهداری در قالب روابط

صنعتی میشود .پیامدهای مجموعه سیاستهای نئولیبرالی به این محدود منیماند ،بلکه

با خصوصیسازی و برونسپاری ،انسجام اجتماعی و طبقاتی طبقۀ کارگر را بهشدت ختریب
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کرده و موضع این طبقه در نبرد طبقاتی را نیز بهشدت تضعیف و همزمان فعاالن کارگری را

نیز بازداشت و زندانی میکند .حاکمیت با اجرای برنامههای نئولیبرالی همچنین با آزادسازی

جتارت و سیاستهای بازرگانی و جتاری ،ورود بیرویۀ انواع کاالهای مصرفی وارداتی

و ختصیص نامناسب بودجه ،صنعت و تولید و اقتصاد ملی را ختریب کرده و بخش عظیمی

از جمعیت را به زیر خط فقر کشانده و فاصلۀ طبقاتی را به ابعاد بیسابقهای میرساند.
این پیامدها ،اعتراضات گستردۀ کارگری را برمیانگیزد و آنگاه امیدوار است تا با افزایش
حقوق سالیانه ،همه چیز را سروسامان دهد و در برابر دولتهای قبلی نیز ژست عدالتگستری

و مدیریتی به خود بگیرد .در حالیکه از سوی دیگر عم ً
ال از دامنه و عمق مطالبات و برآمد
اعتراضات کارگری آگاه است و اتفاقًا چشمانداز گسترش آن در سال آتی را نیز به درستی

پیشبینی میکند و تصور میکند که شاید بتواند با افزایش حقوق عالم شده ،همه چیز را حتت
کنترل خود درآورد.

برخی با عنوان کارشناس در حوزۀ اقتصادی نیز با تأکید بر رشد اقتصادی و توسعهگرایی،

بر این باورند که افزایش دستمزد از یک سو با افزایش بهای متامشده کاالها و خدمات بنگاههای

ی قیمتها (تورم) را ایجاد میکند و از سوی دیگر کارفرمایان را به
تولیدی ،زمینۀ رشد عموم 

سوی تعدیل (کاهش) نیروی انسانی بنگاههایشان هدایت میکند .آنها از این منظر افزایش

دستمزد را اساسًا مانع رشد و در نتیجه توسعۀ اقتصادی معرفی میکنند .این موضوع محدود
به امسال نیست و هر سال پس از اعالم میزان افزایش حقوق سالیانه از سوی شورای عالی کار

که هیچگاه نیز در عمل قادر به جبران میزان افزایش هزینههای سبد معیشتی خانوارها نبوده

است ،شاهد اعتراضاتی از این نوع از سوی افراد مختلف حتت عنوان کارشناس اقتصادی و

ی و کارشناسی هستیم .با توجه به اهمیت موضوع و تکرار آن طی
ظاهرًا از یک موضع علم 

سالها ،نگارنده دوسال پیش در مقالهای با عنوان «در دفاع از مادۀ  41قانون کار در برابر
تهاجم نئولیبرالیسم» به ادعاهای یکی از مدعیان در این مورد به صورت مشروح پاسخ داده

است ۷.در اینجا نیز این ادعا از دو زوایه مورد بررسی قرار میگیرد .خنست اینکه ارتباط
ی بین دستمزد و تورم در نظریات اقتصادی در چارچوب نظریۀ فیلیپس مطرح است که
مفهوم 
ی در ایران
در اینجا مروری بر آن صورت میگیرد .و دوم اینکه خالصۀ چند پژوهش معتبر علم 
در ارتباط با همین موضوع در اینجا مرور میشود.

7. https://www.akhbar-rooz.com/26619/1399/02/01/
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مورد خنست و ادعا دربارۀ منحنی فیلیپس

یکی از دستاویزهایی که نئولیبرالهای ایرانی برای مخالفت با افزایش دستمزد به آن

استناد میکنند ،منحنی فیلیپس است که رابطۀ بین نرخ تورم و نرخ بیکاری را در اقتصاد کالن

توضیح میدهد .بر اساس این منحنی ،همبستگی معکوسی بین نرخهای بیکاری و تورم وجود
دارد .معنای این گزاره آن است که سیاستگذاران میتوانند با استفاده از سیاستهای مالی
و پولی بین نرخ تورم و بیکاری نوعی تبادل ایجاد کنند .یعنی میزانی از کاهش نرخ بیکاری
را همراه با افزایش میزانی از نرخ تورم بپذیرند .یا برای کاهش نرخ تورم ،میزانی از افزایش

بیکاری را بپذیرند .اما همینجا باید مواردی را یادآور شد:

 .۱این مدل مبتنی بر یک اقتصاد آزاد و بازار رقابت کامل است که اتفاقا نئولیبرالهای

ایرانی ،ناموفق بودن دستورکار نئولیبرالی در ایران را به دلیل وجود بخش سرمایهداری
بوروکراتیک و رانتی و غارتی قوی در اقتصاد کشور و نبودن آن فضا (اقتصاد آزاد و بازار

رقابت کامل) نسبت میدهند.

 .۲این مدل مبتنی بر پیشفرض نرخهای بیکاری و تورم پایین و در حدود  5درصد است ،نه
ی  50ـ 40درصدی جامعۀ ما که بر بسیاری از متغیرهای
در مورد نرخهای بیکاری و تورم 

اقتصادی چون کشش قیمتی تقاضا ،کشش قیمتی عرضه ،رفتارهای اقتصادی

مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (عرضهکنندگان) تأثیرات پیچیدهای را برجا میگذارد که

در مدل منحنی فیلیپس جایی برای حتلیل آنها در نظر گرفته نشده است.

 .۳بسیاری از اقتصاددانان در سطح جهان اعتقاد دارند که این منحنی عم ً
ال سادهانگارانه،

و بیانگر معادلهای تکمتغیره و خطی است که قادر به بازتاب درست پویش متغیرهای

متعدد تأثیرگذار بر تغییرات تورم و بیکاری نیست .و به همین دلیل نیز مدلهای متعددی
از منحنی فیلیپس برای جبران کاستیهای مدل سادۀ اولیۀ آن مطرح شده است.

 .۴منطق این مدل مبتنی بر تغییرات عرضه و تقاضا در بازار است .از این رو پایبندی به

ی حکم میکند که عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا ،شناسایی شده و سهم
روششناسی علم 
و وزن آنها به عنوان متغیرهای مداخلهگر و تأثیرگذار به صورت نسبی مورد بررسی قرار

ی به این پرسش اندیشید که نرخ سرمایهگذاری و فعالیتهای
گیرد .باید در رویکردی علم 
اقتصادی و رونق کسب و کار در شرایط کشور ما در عمل متأثر از کدام عوامل بوده و طی

سالهای گذشته سهم هر یک از آنها چقدر بوده است؟ مرکز پژوهشهای اقتصادی مجلس
در یک بررسی به این پرسش پاسخ داده است:
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در آبان ماه سال  ۱۳۹۵یک گزارش پژوهشی در بارۀ فضای کسب و کار کشور با عنوان

بوکار ایران در بهار  »۱۳۹۵از سوی معاونت پژوهشهای اقتصادی – دفتر
«پایش محیط کس 

ی منتشر شد که بر اساس اطالعات جمعآوری شده
مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسالم 

بوکار در ایران اجنام
از  ۲۶۴تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفههای ملی محیط کس 

شده بود ۲۶۴ .تشکل شرکتکننده در گزارش اساسًا کارفرمایی بوده و شامل اجنمنهای

صنفی کارفرمایی ،احتادیههای کارفرمایی ،خانههای صنعت و معدن ،اتاقهای بازرگانی،

اجنمنهای پیمانکاران ،احتادیههای دولتی ،اتاقهای اصناف و کانونهای صنفی کارفرمایی

و… بودهاند.

۸

بر اساس این گزارش در بهار  ۱۳۹۵نیز مانند فصلهای قبل ،همچنان «دریافت تسهیالت

از بانکها» بهعنوان نامساعدترین مؤلفۀ محیط کسبوکار ایران ارزیابی شده است .پس از
آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ باالی تأمین سرمایه از بازار غیررمسی» نیز

همانند پنج فصل گذشته بهعنوان دومین مانع ادارۀ بنگاهها ارزیابی شده است« .وجود مفاسد

اقتصادی در دستگاههای حکومتی» بهعنوان سومین مؤلفۀ نامساعد محیط کسبوکار،

و «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت بهموقع بدهی خود به پیمانکاران»
بهعنوان چهارمین مؤلفۀ نامساعد محیط کسب وکار از نظر تشکلهای اقتصادی مطرح
شدهاند.

از سوی دیگر جالب است که در این گزارش گزینهای حتت عنوان «محدودیت قانون کار در

تعدیل و جابجایی نیروی کار» در بین  1۲شاخص در رتبه  ۲۱قرار گرفته است و هیچ شاخصی

بهعنوان «بازدارنده» پیرامون افزایش دستمزد وجود ندارد .و در پاسخ به سؤال ویژۀ پژوهش

نیز همین گزینه در رتبۀ  ۹از بین  ۱۰گزینه قرار گرفته است .با توجه به اینکه پرسش ویژۀ پژوهش

دارای منطق شفافتری نسبت به کل پرسشنامه پژوهش است ،شاید بتوان برای یافتههای آن

اعتبار بیشتری نیز قائل شد .در هر صورت در یک مورد رتبۀ  ۱۲از بین  ۲۱گزینه و در مورد

دیگر (پرسش ویژه) رتبه  9از  ۱۰گزینه به «محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار»
داده شده است که نشان میدهد این مورد به هیچ وجه جزء عوامل مهم و اولویتهای بهبود

فضای کسبوکار و به تبع آن نرخ بیکاری(اشتغال) نبودهاند .بدین ترتیب مشاهده میشود که
به اعتراف خود کارفرمایان نیز تورم و افزایش بهای متام شده کاال در نتیجۀ افزایش دستمزد،

ی در کاهش فعالیتهای اقتصادی نداشته است.
نقش مهم 

8. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/996589
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 .۵مگر نه این است که در یک بازار رقابت کامل و اقتصاد آزاد که پیشفرض مدل فیلیپس
هست ،قرار بر این هست که احتادیههای کارگری هم به عنوان یک بازیگر قوی و تأثیرگذار

در تعامل بین کارفرما و کارگران برای تعیین سطح دستمزد نقش ایفاکنند؟ جای این عامل

در چارچوب نظری و حتلیلی مدافعان نئولیبرالیسم در جامعۀ ما کجاست؟ چگونه است که
از نظر آنها ممانعت از بازیگری این بازیگر ،منطق حتلیلی «مدل اقتصاد آزاد و بازار رقابت

ی کند؟! منطقًا باید فعالیت احتادیههای کارگری
کامل» مدافعان آن را با اختالل مواجه من 

را آزاد کرد تا به عنوان یک بازیگر اجتماعی و متغیر تأثیرگذار در این تعامل وارد شوند و

آنگاه دید که منحنی فیلیپس به کدام سو حرکت میکند و اساسًا منحنی فیلیپس تا چه حد
قادر به حتلیل و تبیین رابطۀ بین دستمزد و تورم در ایران خواهد بود!

 .۶مدل فیلیپس اساسًا یک مدل توصیفی از چگونگی ارتباط و میزان همبستگی بین متغیر
نرخ تورم و نرخ بیکاری است .این مدل هیچگاه ادعای یک رابطۀ علی بین دو متغیر را
ندارد ،چرا که متغیرهای تأثیرگذار زیادی در این رابطه عمل میکنند .یعنی متغیرهای

زیادی هم بر دستمزدها و هم بر قیمتها موثرند .تصور اینکه با کم و زیاد کردن یکی بتوان

دیگری را تنظیم کرد ،اساسًا سادهاندیشانه است و نه علم و نه جتربه آن را تأیید منیکند .به

عالوه حتی در صورت وجود رابطۀ علی بین تورم ناشی از افزایش دستمزد و بیکاری ،باید

دید سهم دستمزد در بهای متام شدۀ محصوالت در کشور چقدر است و حتی با فرض تایید
نشدۀ رابطۀ علی بین دو متغیر ،این میزان از افزایش بهای متام شده تا چه اندازه ممکن

است بر نرخ بیکاری تأثیرگذار باشد .به این موضوع در ادامه پرداخته خواهد شد.

 .۷موضوع آن است که بر خالف اقتصاد نئولیبرال که درصدی از بیکاری را الزمۀ تعادل بازار
کار (بخوانید ممانعت از افزایش دستمزد) میداند ،برنامهریزی و اقدام برای ایجاد اشتغال
اساسًا در چارچوب قانون اساسی در حوزۀ مسئولیت دولت است و برخالف آموزههای

نئولیبرالی که به دست نامرئی بازار به عنوان تنظیمکنندۀ همه چیز از جمله نرخ تورم و
اشتغال و  ...اعتقاد دارد ،پژوهشهای بسیاری بر این امر تأکید دارند که چنین نیست.
ژوزف استیگلیتز برندۀ نوبل اقتصاد در این زمینه با صراحت میگوید «بازارهای رهاشده

به حال خود بهویژه در کشورهای در حال توسعه ناکارآمد هستند .دست نامرئی ،نامرئی
است برای آنکه وجود ندارد .نئولیبرالیسم رشد ایجاد منی کند ،بلکه نابرابری ایجاد

میکند».

۹

 .۹امیدی ،م ،۱۳۹۶ ،در برابر نئولیبرالیسم و جهانیسازی ،نشر گلآذین ،ص 65
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بنابراین برخالف نئولیبرالها که هر گونه مداخلۀ دولت (بجز مواقعی که برای کمک به آنها
در شرایط بحرانهای اقتصادی وارد عمل میشود) برای هدایت اقتصاد را حتت عنوان
«اقتصاد دستوری» مورد سرزنش قرار میدهند ،دولتها باید با رویکرد برنامهریزی شده،
هدفمند و جتویزی به هدایت و تأثیرگذاری در حوزۀ اقتصاد و از جمله در راستای ایجاد

اشتغال و نیز ایجاد تقاضای مؤثر وارد شوند .و این نقش دولتها نیز نباید صرفًا محدود به

سیاستهای مالی و پولی باشد بلکه میتواند و باید بهویژه در حوزههای بازتوزیع اجتماعی
و ارائۀ خدمات آموزش ،بهداشت و درمان رایگان ،بیمۀ بیکاری و خدمات اجتماعی،

مانع از کاهش قدرت خرید کارگران شود.

 .۸طرفداران سیستم سرمایهداری آنگاه که به مزیت نظام سرمایهداری و خودکنترلی و خود

اصالحی این سیستم در برابر سیستم سوسیالیستی اشاره میکنند ،خیلی مایلند به جان
مینارد کینز استناد کنند که بر اساس نظریههای او ،دولت رفاه شکل گرفت و بحران دهۀ

ی حاکم بر کشور
 1930مدیریت شد و ...اما معلوم نیست چرا وقتی نوبت به کنترل رکود تورم 

میرسد ،یادشان میرود که جان مینارد کینزی هم در بین دانشمندان اقتصادی بوده است

و بر اساس توصیههای او باید دولتها اقدام به افزایش تقاضای مؤثر کارگران و تودههای

مردم زحمتکش کنند؟!

 .۹اغلب اقتصاددانان ،دیگر از منحنی فیلیپس به شکل سادۀ آن استفاده منیکنند چون آن را
بیش از حد سادهانگارانه میدانند .در بررسیهای امروزی متغیرهای انتظارات تورمی،
دستمزد امسی ،دستمزد واقعی و قدرت خرید ،کشش عرضه و کشش تقاضا ،قدرت چانهزنی

احتادیههای کارگری و ...به این مدل اضافه میشود .اساسًا به هیچ وجه منیتوان با مدلهای

سادۀ خطی مانند مدل سادۀ منحنی فیلیپس به حتلیل پدیدههای اقتصادی پرداخت .و باید

ی مورد بررسی قرار داد .در یک مدل جامع و مبتنی
حتم ٌا آنها را در یک مدل پویایی سیستم 

بر پویایی سیستمی ،نهتنها متغیرهای اقتصادی بلکه متغیرهای سیاسی و اجتماعی را هم
میتوان و باید در ارتباط متقابل آنها با یکدیگر مورد جتزبه و حتلیل قرار داد.

در جامعهای که میلیونها نفر از نیروی کار آن ،نه حتت پوشش قانون کار و نه هیچ قانون

حمایتی دیگری قرار ندارند و در نتیجه هیچگاه مصوبات شورای عالی کار در ارتباط با حداقل

حقوق در مورد آنها رعایت منیشود ،در جامعهای که مهندس فارغالتحصیل دانشگاه به یک

شرکت مراجعه میکند و میگوید من حاضرم شش ماه بدون حقوق و بیمه و ...اینجا هر کاری

مانند نظافت اجنام دهم و بعد از آن مرا استخدام کنید و ،...صحبت کردن از منحنی ساده و
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سادهانگارانه فیلیپس برای حتلیل رابطۀ بین تورم و بیکاری اساسًا سخنی انتزاعی و غیر
واقعی است.

مدعیانی که افزایش دستمزد را تورمزا میدانند و برای تأیید ادعای خود به منحنی

فیلیپس اشاره میکنند ،بررسی و جستجو کنند و ببینند چند پژوهش فقط در آمریکا این مدل
ساده را رد میکند .خود میلتون فریدمن هم سادهانگاری این نظریه را مورد نقد قرار داده

ی و برهم تأثیرگذار
است .پدیدههای اقتصادی و اجتماعی را تنها در یک مدل پویایی سیستم 

میتوان مورد حتلیل قرار داد .اظهار نظرهایی مانند اینکه افزایش دستمزد ،تورم را باال میبرد
ی است که امروز بتوان به
و اشتغال را پایین میآورد و ،...بسیار خنمنا و ابتدایی و غیرعلم 

عنوان کارشناس اقتصادی به آن استناد کرد .از این رو ،این گونه اظهار نظرها چیزی جز نوعی

خاک پاشیدن در چشم افراد کم اطالع را تداعی منیکند.
منحنی فیلیپس فرو میپاشد

در اینجا یک پژوهش آکادمیک در این حوزه در کشورمان را مرور میکنیم .در چکیدۀ

گزارش این پژوهش که با عنوان «آزمون فروپاشی منحنی فیلیپس بعد از بحران بزرگ [دهۀ 30

قرن بیستم] برای کشور ایران» با راهنمایی دکتر ناصر الهی دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید

و دانشجویان مقطع دکتری این دانشگاه امیرحسین جنف زاده و میترا علیا در سال ۱۳۹۵
اجنام شده ،آمده است … « :منحنی فیلیپس اولیه به صورت جدی در زمینههای نظری مورد

انتقاد قرارگرفته است .لیکن در پاسخ به این انتقادات شکلهای متنوعی از منحنی فیلیپس

گسترش یافته است که از این بین میتوان به منحنی فیلیپس نئوکینزی ( ۱۰)NKPCاشاره منود.
مطالعات متعددی نشان دادهاند که ارتباط منحنی فیلیپس در طی رکود بزرگ فروریخته

است .پایه و اساس این بحث مشاهدهایست که طی آن فعالیت حقیقی به شدت سقوط کرده

ی پویا
بدون آنکه سقوط متناظری در تورم مشاهده شود .در این پژوهش از رویکرد تعادل عموم 

( ۱۱)DSGEاستفاده و با بهکارگیری  NKPCاین فرضیه را برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار

میدهیم .براساس نتایج به دست آمده مشاهده میشود که کاهش شدیدی در تولید وجود دارد
بدون آنکه بتوان سقوط بزرگی را در تورم مشاهده منود».

و در نتیجۀ گزارش پژوهش نیز به صراحت آمده است« :بر اساس نتایح به دست آمده،
)10. The New-Keynesian Phillips Curve (NKPC
)11. Dynamic Stochastic General Equilibrium modeling (DSGE
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فروپاشی منحنی فیلیپس برای اقتصاد ایران مورد تایید قرار میگیرد».

۱۲

بحث دیگری که در حوزۀ کارشناسی در ارتباط با افزایش دستمزد از سوی برخیها مطرح

میشود ،این است که افزایش دستمزد به ویژه اگر نرخ آن باال باشد ،میتواند منجر به کاهش

اشتغال شود .معنی این سخن آن است که کارفرمایان در جستحوی نرخی از ارزش افزوده و

سود و انباشت در اقتصاد هستند که اگر در آن شرایط ،دستمزد کارگر نتواند هزینۀ سبد معیشت

یک خانوادۀ متعارف کارگری را تأمین کند و حتی با درصد اعالم شده ۲،۵۶۴،۷۰۳ ،تومان
هم کمتر از حداقل خط فقر اعالم شده از سوی شورای عالی کار باشد ،برای آنها اهمیتی ندارد

و آنًا ترجیح میدهند در برابر کاهش نرخ سود خود ،اقدام به تعدیل نیروی انسانی و حتی تعطیل
واحدهای کسب و کار خود کنند!

بر اساس نظر کارشناسان هیچ پژوهشی اجنام نشده است که نشان دهد چه میزان از

افزایش حقوق ممکن است بیکاری را کاهش ندهد و این حساسیت اشتغال به دستمزد از کجا

ی و عینی قابل استناد و
شروع میشود .بر این اساس ،بحث در این مورد فاقد فکتهای علم 
ی غیر قابل پذیرش است.
به صورتی انتزاعی است که از نظر علم 

در خالصۀ پژوهش دیگری با عنوان «بررسی رابطۀ دو سویۀ بین حداقل دستمزد و

بیکاری» که توسط یک تیم پژوهشی سه نفره شامل سید عزیز آرمن ،۱۳وحید کفیلی ۱۴و مجتبی

قربان نژاد ۱۵در دانشگاه شهید چمران اهواز اجنام شد و گزارش آن در سال  ۱۳۹۳منتشر گردید،
آمده است« :تعیین حداقل دستمزد یکی از روشهای بهبود سطح رفاه کارگران مخصوصا
کارگران با مهارت پایین هست که در کشور ما نیز این سیاست هر ساله چالشهای زیادی

را بین کارفرمایان ،کارگران و دولت ایجاد میکند .همچنین نرخ بیکاری به عنوان یکی از

مهمترین متغیرهای اقتصاد ،حتت تأثیر حداقل دستمزد است .از این رو هدف از این مطالعه،
بررسی رابطۀ دوسویۀ بین حداقل دستمزد و بیکاری بوده است .در این راستا با استفاده از

رهیافت ارائه شده توسط تودو-یاماموتو و روش خودتوضیح با وقفههای گسترده ()ARDL

۱۶

رابطۀ بین حداقل دستمزد حقیقی و نرخ بیکاری طی سالهای 1390ـ 1350مورد بررسی قرار

گرفت .نتایج نشان میدهد که در هر دو سو ،این رابطه برقرار منیباشد .به عبارتی تعیین

سطح حداقل دستمزد بر میزان تقاضا و اشتغال نیروی کار تاثیرگذار نیست و رفتار سطح
12. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1354259/
 .۱۳استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
 .۱۴دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
 .۱۵دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
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حداقل دستمزد حقیقی از نرخ بیکاری تبعیت منیکند و در تعیین سطح حداقل دستمزد نیروی
کار ،نرخ بیکاری حاکم بر جامعه مد نظر قرار منیگیرد .همچنین بررسی رابطه همجمعی

(همبستگی) بین حداقل دستمزد ماهیانه و شاخص قیمتها نیز نشان داد ،رابطۀ همجمعی

بین این دو متغیر برقرار نیست و در بلندمدت همدیگر را به خوبی دنبال منیکنند».

۱۷

«دادههای حتقیق به صورت ساالنه و برای دورۀ زمانی ۱۳۹۰ـ ۱۳۵۰است .نرخ تورم با

استفاده از شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی مستخرج از بانک مرکزی مورد محاسبه
قرار گرفته است.نرخ بیکاری و حداقل دستمزد نیز به ترتیب از بانک مرکزی و وزارت کار و

امور اجتماعی گردآوری شده است ۱۸».منودار زیر تصویری از تغییرات تورم و حداقل دستمزد
را در یک دورۀ زمانی چهل ساله نشان میدهد:۱۹

همانطور که مشاهده میشود ،بجز در دو مقطع در سالهای  ۱۳۵۸و  ۱۳۷۰که با افزایش

قابل توجه حداقل دستمزد همراه است ،در طول بازۀ مورد بررسی ،تغییرات دو منحنی تورم و

حداقل دستمزد تقریبًا به موازات هم بوده است .این در حالی است که بر اساس منودار زیر که
تغییرات نرخ بیکاری را در همان دورۀ مورد بررسی نشان میدهد ،این منحنی آشکارا مسیری

کام ً
ال نوسانی را طی کرده است که نشان از تأثیر سایر عوامل بر آن دارد:۲۰

مقایسۀ منحنی تغییرات بیکاری و نوسانهای قابل توجه آن در برابر منحنیهای تقریبًا

)16. Autoregressive Distributed Lag (ARDL
 .۱۷مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی) ،زمستان  ،1393دوره  ،۳شمارخ ،۱۲از
صفحهی  ۲۲۱تا صفحهی . ۲۳۶
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=246266
 .۲۰همان منبع  ،ص ۲۳۰
 .۱۹همان منبع  ،ص ۲۳۰
 .۱۸همان منبع  ،ص ۲۲۸
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هماهنگ حداقل دستمزد و تورم در بازۀ زمانی پژوهش ،نشان دهندۀ آن است که از نظر بصری

منیتوان همبستگی قابل توجهی بین نرخ بیکاری و تغییرات نرخ حداقل دستمزد و تورم را از
آن نتیجه گرفت .این موضوع در خالصۀ پژوهش به صورت روشن گزارش شده است.

جالب است که مدافعان نئولیبرالیسم که طی چند دهۀ گذشته چنان جوسازی کردهاند که

گویی علم اقتصاد را فقط باید در آموزهها و دستور کارهای نئولیبرالی جست و هر نظر متفاوتی

ی میدانند ،در چنین مواردی برای تأیید ادعاهای خود به هیچ وجه
در حوزۀ اقتصاد را غیرعلم 
به دستاوردهای پژوهشی توجهی منیکنند و به آنها عالقهای نشان نداده و کاری ندارند!

مسئلۀ حقوق و دستمزد از منظر دانش مدیریت

از منظر دانش مدیریت ،۲۱مسئلۀ مدیریت حقوق و دستمزد یکی از زیرسیستمهای سیستم

مدیریت منابع انسانی است و نظریات مختلفی هم در این مورد در ادبیات مدیریت وجود دارد

که از این میان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
نظریۀ هزینۀ زندگی:

بر اساس این نظریه بین میزان حقوق و دستمزد پرداختی به عامالن کار و هزینههای زندگی

(یعنی مبالغی که یک فرد یا خانوار بهطور معمول برای زندگی متعارف خود در یک دورۀ

زمانی مث ً
ال ماهیانه مصرف میکنند) رابطۀ نزدیکی وجود دارد .بنابراین با توجه به افزایش
تورم ،میزان حقوق و دستمزد نیز باید چنان تغییر کند که از عهدۀ پوشش این هزینهها برآید.

 .۲۱الزم به تأکید است که این گونه نظریات در دانش مدیریت ،اساسًا برای مدیریت سازمانهای کسب و کار در
چارچوب مناسبات سرمایهداریارانه شدهاند .هدف از اشاره به این نظریات در اینجا این است که نشان داده شود
که مدافعان نئولیبرالیسم ،برای نظریات دانش مدیریت در این مورد نیز اهمیت چندانی قائل نیستند.
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نظریۀ عرضه و تقاضا:
حقوق و دستمزد بر اساس قوانین عرضه و تقاضا محاسبه و تعیین میشود .بنابراین

ی قیمتهاست .هرگاه عرضۀ
ارزش کار کارگران از حلاظ اقتصادی ،تابع جتزی هوحتلیل عموم 
نیروی کار در بازار بیشتر شود و نیاز به آن ثابت مباند ،میزان حقوق و دستمزد به علت فراوانی

نیروی کار کاهش مییابد و بالعکس .این نظریه به نیروی کار بهعنوان کاال و خدمات مینگرد

و نتیجۀ آن ایجاد یک نظام پرداخت بر اساس میزان حقوق و دستمزد متداول در بازار کار

است .از این رو در شرایط افزایش بیکاری مانند دوران رکود یا بیکاری تکنولوژیک ،پیامد

طبیعی آن کاهش شدید سطح دستمزدها خواهد بود.
نظریۀ قدرت پرداخت:

این نظریه مورد توجه سندیکاهاست زیرا بر اساس این نظریه حقوق و دستمزد را بر مبنای

قدرت پرداخت سازمانها میپردازند .در این رویکرد سهم هزینۀ دستمزد به بهای متام شده و
نیز به حاشیۀ سود مورد توجه قرار دارد.

قدرت سندیکا ،اتحادیه و کنفدراسیون:
بر اساس این نظریه میزان حقوق و دستمزد توسط سندیکاها ،احتادیهها و کنفدراسیونها

تعیین میشود .آنها به کنترل عرضه نیروی کار به بازار و تقلیل آن در مواقع حساس میپردازند
و از طریق اعتصابها کارفرمایان را به پرداخت حقوق و دستمزد بیشتر وادار میکنند.

نظریه بهرهوری:
بر اساس این نظریه میزان حقوق و دستمزد کارکنان به نسبت افزایش کارایی و بازدهی

افزایش مییابد .طبیعی است که حقوق و دستمزد در این نظریه ،تابعی از متغیر بهرهوری
سازمانها بوده و در مورد میزان آن نیز همواره چالشهایی بین کارگران و کارفرمایان وجود

داشتهباشد.

قوانین و مقررات دولتی:

در نظامهای اقتصادی حتت کنترل مدیریت دولتی ،معمو ً
ال دولتها با تصویب قوانین

و مقررات میزان حقوق و دستمزد عادالنه را برای کارکنان تعیین میکنند زیرا در این نظامها

دولتها هدایت فعالیتهای اقتصادی را بر عهده دارند.

ممکن است در سازمانهای مختلف کسب و کار حتت تأثیر مجموعهای از عوامل،

سیستم حقوق و دستمزد بیشتر متأثر از برخی از نظریههای معرفی شده باشد ،اما در مجموع
برآیندی از مجموعه نظریات مذکور متأثر از شرایط هر سازمان ،بر شرایط و سطح پرداختها در
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سازمانها تأثیر میگذارند .از این رو از منظر ختصصی منیتوان صرفًا بر نظریۀ هزینۀ زندگی،

یا عرضه و تقاضا و  ...برای جتویز میزان حداقل حقوق اتکا کرد ،بلکه به ناگزیر باید مجموعۀ
ی و با در
آنها را به اضافۀ برخی فاکتورهای اجتماعی و سیاسی دیگر در یک رویکرد سیستم 

نظر گرفنت پویش آن ،مبنای جتزیه و حتلیل و تدوین سیستمها و سیاستهای حقوق و دستمزد

قرار داد.

از سوی دیگر موضوع حقوق و دستمزد از منظر متغیرهای اقتصاد کالن و رشد اقتصادی

ی در اقتصاد
نیز قابل بررسی است .به هر صورت از آجنا که راه خروج از شرایط رکود تورم 

عملی ،حتریک تقاضا و افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد است ،این افزایش تقاضا عمال از
طریق افزایش قدرت خرید مردم صورت خواهد گرفت .مدافعان اقتصاد سرمایهداری خوب

میدانند که مفهوم تقاضای مؤثر از کلیدیترین و محوریترین سیاستهای اقتصادی کینزی
است که برای مدیریت بحران بزرگ دهۀ  ۱۹۳۰از این رویکرد استفاده شد .از این منظر نیز

اعتراض مدافعان نئولیبرالیسم به افزایش حقوقهای کارگران ،فاقد توجیه نظری است.
برخی از ویژگیهای یک سیستم حقوق و دستمزد مناسب از منظر ختصصی

بهطور کلی نظام حقوق و دستمزد از منظر ختصصی باید به گونهای طراحی شود که از

ویژگیهای زیر برخوردار باشد:

 برای امرار معاش کافی باشد و بتواند نیازهای اولیه کارکنان به خوراک ،پوشاک ،مسکن وایمنی و نیازهای اساسی را برآورده سازد.

 -در نیروی کار ایجاد انگیزه کند.

 -اقتصادی و مؤثر باشد (.یعنی بتواند به ایجاد بهرهوری بیاجنامد).

 سازمان را قادر کند با سازمانهای دیگر رقابت کند (.یعنی سطح آن آنقدر باال نباشد که برتوانایی رقابتی سازمان با رقبا تأثیر منفی بگذارد).

 -منطقی باشد و کارکنان منطقی بودن آن را بپذیرند .یعنی روشمند و ضابطهمند باشد.

 منصفانه و عادالنه باشد .یعنی اختالفات در آن مبتنی بر استداللها و حتلیلهای منطقی وقابل قبول باشد.

به راستی چطور میشود که سیستم حقوق و دستمزد هم برای تأمین نیازهای معیشتی

کارکنان کفایت کند ،هم در آنها ایجاد انگیزه کند ،هم سازمان را قادر به رقابت با سازمانهای

دیگر کند و چنان حاشیۀ سودی ایجاد کند که نرخ سرمایهگذاری را افزایش دهد و ....؟
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پاسخ را باید در تعامل و توازن قوای اجتماعی و نیز سیاسی طبقات اجتماعی و دولت

جستجوکرد .مسئلۀ اساسی در همین نکته است .باید از خود پرسید چرا نرخ افزایش دستمزد در

سال  ۵۸برابر  ۱۷۰درصد رشد میکند ولی نرخ بیکاری در سال  ۵۹در حد همان ۱۰درصد سال

 ۵۹باقی میماند؟ اما اگر امروز با مصوبۀ شورای عالی کار قرار باشد به کارگران ایران حداقل
مزدی برابر با دو و نیم میلیون تومان زیر هزینۀ سبد معیشت خانوار پرداخت شود ،عدهای

برخالف یافتههای پژوهشی در این مورد که عدم وجود همبستگی مستقیم و مثبت بین این دو
متغیر اقتصادی را نشان میدهد ،ندای وا اشتغال برمیآورند؟!

آیا دلیل آن را نباید در جهتگیری اقتصادی نئولیبرالی ،خصوصیسازی ،برون سپاری،

مقرراتزدایی ،آزادسازی بیدروپیکر اقتصاد ملی بر روی واردات انواع کاالها ،جتاریسازی

و مالیسازی اقتصاد و نوع ختصیص منابع ملی و حاکمیت پارادایم نئولیبرالی بر اقتصاد
کشور جستجو کرد که تعهدات قانونی و اجتماعی حاکمیت از جمله ایجاد اشتغال هیچ
جایگاهی در آن ندارد؟

اشتغال یکی از شاخصهای مهم توسعۀ انسانی و محصول مجموعهای از برنامهریزیها

و سیاستگذاریهای کالن اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی در یک جامعه است .واگذاشنت

آن به «دست نامرئی» اقتصاد و محدود کردن وظیفۀ حاکمیت در این ارتباط به افزایش حداقل

حقوق (آن هم بسیار کمتر از مقادیر مشخص شده به وسیلۀ قانون و زیر هزینۀ سبد معیشت
خانوار که یک الزام حداقلی قانونی است) ،به معنای فرار حاکمیت از مسئولیت اجتماعی و

قانونی خود در برابر جامعه است .اهمیت این موضوع آنگاه بیشتر میشود که به این حقیقت

توجه شود که شواهد و یافتههای پژوهشی بسیار زیادی هم در سطح جهانی و هم در سطح

کشور ،بر نادرستی آموزهها و ادعاهای نئولیبرالی در ارائۀ یک الگوی موفق رشد و توسعه
اجتماعی و اقتصادی همسو با منافع تودههای وسیع مردم تأکید دارند.

سهم دستمزد در بهای متام شدۀ کاالها و خدمات در ایران

در حالی که منایندگان کارگران سهم دستمزد در بهای متام شدۀ کاالها و خدمات در ایران

را بسیار اندک و در حد  ۷تا  ۸درصد میدانند ،منایندگان کارفرمایان آن را در حدود  ۴۰تا ۵۰

بوکارهای مختلف
درصد معرفی میکنند .البته طبیعی است که این نسبت در صنایع و کس 
بسته به اینکه بهرهوری در آنها تا چه اندازه متکی بر فنآوری (تکنولوژی) ،یا سرمایه در قالب

مواد اولیه و محصوالت نیمهساختۀ موجودی انبار و منابع مالی و بازرگانی و یا متکی بر کار
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بوکارهای تکنولوژی
نیروی انسانی باشد ،میتواند متفاوت باشد .اما با توجه به نسبت کس 

(فنآوری) محور ،سرمایه (منابع مالی) محور و یا کار (نیروی انسانی) محور در تولید و
سازمانهای کشور ،اساسًا میانگینی از این نسبت محاسبه میشود.

این نسبت همواره محل بحث بوده است ،به عنوان مثال «چمنی منایندۀ کارگران در شورای

عالی کار میگوید :بر اساس بررسیها ،میانگین تأثیرگذاری دستمزد در قیمت متامشده بین

 ۵تا  ۶درصد است و حتی اگر بیشترین میزان آن یعنی  7درصد را هم در نظر بگیریم ،تأثیر
خاصی بر قیمت متا م شدۀ کاال خنواهد داشت .در این شرایط ،دیروز نیز مرکز آمار ایران ،گزارش

خالصۀ آمار کارگاههای صنعتی فعال  10نفر کارکن و بیشتر سال ( 97عملکرد  )96را منتشر

کرد که نشان میدهد سهم حقوق و دستمزد از هزینههای تولید بر اساس دادههای سال ،96

حدود  8درصد است .طبق این گزارش ارزش تولید کارگاههای صنعتی فعال دارای  10نفر کارکن

و بیشتر در سال  96حدود  698هزار میلیارد تومان و ارزش جبران خدمات (دستمزد) حدود 58

هزار میلیارد تومان بوده است)۱۴۰۰/۱۲/۲۶( ۲۲».

در پژوهشی که با عنوان «تأثیر حداقل دستمزد بر قیمت کاالها و خدمات در بخش صنعت-

مطالعۀ موردی ایران» در سال  ۱۳۹۴در فصلنامۀ پژوهشها و سیاستهای اقتصادی منتشر

شد ،آمده است« :با توجه به افزایش ۲۴درصدی در سال  ۱۳۸۰شمسی در حداقل دستمزدها،

نتایج به دست آمده از ختمین مذکور ،نشانگر اثر مثبت تعیین حداقل دستمزد بر قیمتها به
شیوۀ کنونی است که به طور متوسط افزایش  ۰/۲۱تا  ۰/۶۱درصدی را در قیمتهای بخش

صنعت در فرضیههای مختلف نشان میدهد .بنابراین طبق نتایج به دست آمده مشخص

میشود که اثر حداقل دستمزد بر قیمتها قابل مالحظه منیباشد».

۲۳

مالحظه میشود که بر اساس یافتههای این پژوهش ،تأثیر افزایش دستمزد بر قیمت متام

شدۀ کاالها و خدمات در بخشهای مختلف صنعت از  ۲۱صدم درصد تا  ۶۱صدم درصد (یعنی

در مجموع زیر یک درصد) بوده است .معنی روشن این یافته آن است که افزایش ۲۴درصدی
دستمزد ،تنها به افزایش بهای متام شدۀ محصوالت و خدمات صنعتی در حدود نیم درصد

منجر شدهاست .چند نکته در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد:

 .۱اینکه کارگر در هر یک از صنایع متکی بر نیروی کار (کاربر) ،متکی بر منابع مالی
(سرمایهبر) و یا متکی بر فنآوری (تکنولوژی محور) کار کند ،تفاوتی در هزینههای
22. http://khorasannews.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=691984
23. https://qjerp.ir/article-1-321-fa.pdf
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معیشتی او خنواهد داشت .بنابراین این نسبت نیروی کار به بهای متام شدۀ محصوالت در
این صنایع هر چقدر که باشد ،نافی برخورداری کارگران از حداقل دستمزد برای معیشت که

در واقع هزینۀ بازتولید نیروی کار است ،خنواهد بود.

 .۲بخشی از آنچه حتت عنوان هزینۀ نیروی کار محاسبه میشود ،در واقع حقوقها و پاداشهای
کالن مدیران و مالکان در شرکتهاست که هیچ ربطی به نیروی کار ندارد و اگر این ارقام از

هزینههای نیروی نسانی خارج شود ،این نسبت بسیار واقعیتر و در واقع کمتر خواهد بود.

 .۳این نسبت هر چه که باشد ،در واقع نسبت هزینۀ نیروی کار (حقوق و بیمه و عیدی و
پاداش و هزینههای ایمنی و رفاهی و  ...و به طور کلی همۀ هزینههای مرتبط با نیروی
انسانی) به بهای متام شدۀ کاالی ساخته شده (نه بهای فروش آن) محصوالت است.
میدانیم که این محصوالت با این بها فروخته منیشوند بلکه با حاشیۀ سودی که به آنها

اضافه میشود ،به فروش میرسند .بنابراین طبق سرفصلهای تعریف شدۀ حسابداری

صنعتی ،با سرفصل دیگری به نام بهای متام شدۀ کاالی فروش رفته و پس از آن نیز با
درآمد فروش مواجه هستیم که هزینههای فروش و سود کارفرمایان را نیز شامل میشود.

اگر قرار باشد نسبت هزینۀ نیروی کار به چیزی محاسبه شود ،منطقًا بهتر است نسبت
به درآمد فروش و نسبت به سود محاسبه شود تا مشخص شود که چه بخشی از حاصل
زحمت نیروی کار به دلیل عدم مالکیت بر ابزار تولید به عنوان ارزش افزوده و سود در
اختیار کارفرمایان قرار میگیرد.

 .۴تعریف و قرارداد یا الزام و استانداردی در این مورد وجود ندارد که کدام نسبت از هزینههای

نیروی انسانی به بهای متام شده ،باید مستلزم چه میزان از حقوق باشد .نه در منابع علمی

ی که چنین توافقی در
و نه در مراجع قانونی چنین تعریفی وجود ندارد .از اینرو ،مادام 

قراردادهای دستهجمعی کار یا در قوانین و مقررات و یا هر مرجع مورد قبول دیگری در این

ارتباط وجود ندارد ،استناد به این نسبت فاقد هر گونه قدرت اقناعی برای تعیین حقوق

کارگران (به ویژه زیر خط فقر تعیین شده توسط شورای عالی کار) خواهد بود.

.۵مگر دولت حاضر است در صورت باال بودن هزینههای نیروی انسانی (که به صورت عمده
شامل حقوق است) به بهای متام شده ،در نسبت یا درصد مالیات بر عملکرد دریافتی

خود از شرکتها و سازمانها جتدیدنظر و آن را تعدیل کند ،که این انتظار مطرح میشود که

کارگران از حداقل حقوق زیر خط فقر خود که در صورت پرداخت به کارگر ،تنها  ۷۵درصد

از هزینه سبد معیشت خانوار را پوشش میدهد ،کوتاه بیایند؟!
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مقایسۀ سطح حقوق و دستمزد در ایران با سایر کشورها در جهان

با جستجو در فضای مجازی میتوان به جداول و منودارهای متعددی در ارتباط با

مقایسۀ سطح حقوق و دستمزد کارگران ایران با سایر کشورهای جهان دست یافت که به نوعی
در همۀ آنها رتبۀ بسیار پایین حقوق کارگران ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها قابل

ی این رتبه وقتی در کنار کاالییسازی خدمات اجتماعی از جمله
مشاهده است .افت دائم 
آموزش ،بهداشت و درمان ،بحران مسکن و  ...قرار میگیرد ،تصویر بسیار فالکتبارتری از
وضعیت زندگی کارگران و زحمتکشان ایران نسبت به آنچه در این منودارها ارائه شده است،

به دست میدهد .منودار زیر با اینکه مربوط به چند سال پیش است ،این تصویر را به خوبی به

منایش گذاشته و با اطمینان میتوان گفت که با توجه به وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور
و روند افزایشی نرخ تورم و و وضعیت حقوق و دستمزد کارگران ایران ،امروز این رتبه باید به

مراتب بدتر نیز شده باشد( .منودار در صفحه بعد)

۲۴

مالحظه میشود که حداقل حقوق در ایران در سال  ۱۳۹۷با حدود  ۱۰۰دالر در ماه نزدیک

به کشوری مانند یمن (که نزدیک به یک دهه درگیر جنگ و تهاجم عربستان بوده است) و

در حد کشور چاد است که بهعنوان مناد فقر شناخته میشود .همان گونه که مشاهده میشود،
این موارد پایینترین میزان حقوق و دستمزد در بین  ۵۰کشور مورد بررسی در سطح جهان
است ..این شرایط محصول دههها فقیرسازی طبقۀ کارگر ایران با همین استداللهایی است
که از سوی مدافعان نئولیبرالیسم در این کشور ترویج و از آن دفاع شده و از سوی حاکمیت هم

بهاجراگذاشته شده است.

جالب است که سطح حقوقها در ایران در حالی اینقدر پایین است که سطح هزینههای

معیشت در ایران به عنوان مثال در حد دویسبورگ در آملان یا لوریان در فرانسه است .چند

سال پیش در یک مسینار در سازمان مدیریت صنعتی یک گزارش پژوهشی ارائه گردید که
هزینه زندگی در محلۀونک در تهران را با محلهای در تورنتو کانادا مقایسه کرده بود و تقریبًا
این هزینهها برابر بودند بجز اینکه در برخی موارد هزینۀ زندگی در محلۀ ونک تهران اندکی
باالتر از محلۀ مورد بررسی در تورنتو بود!

استداللهایی چون متوسلشدن به منحنی فیلیپس و ادعای اینکه افزایش دستمزد با

باالبردن هزینۀ متام شدۀ تولید میتواند منجر به اخراج کارگران و افزایش بیکاری شود و …
چندین دهه در این کشور ترویج و به اجرا گذاشته شد و میبینیم که همۀ این اتفاقات هم افتاد.

24. https://www.eghtesadbartar.com/
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چه اتفاق دیگری باید بیافتد که این بهاصطالح «اقتصاددان»های ما فاجعهباربودن برنامههای
نئولیبرالی را که با تهاجم به حقوق طبقۀ کارگر و دستاوردهای قانونی آن ،معیشت و زندگی

آنها را به سطح زندگی در کشوری چون چاد -به عنوان مناد فقر  -کشانده است ،درککنند؟! در

زمانهای که پژوهشگران و نظریهپردازان نهادهای مالی بیناملللی به ناموفقبودن دستورکار

نئولیبرالی اعتراف میکنند ،چه چیزی این «اقتصاددان»ها را وامیدارد که چشمان خود را

بر ویرانگری نئولیبرالیسم بسته و در جهانی که طبل رسوایی آن از بام افتاده است ،هنوز هم
سرسختانه از این رویکرد اقتصادی ورشکسته دفاع کنند؟
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طبقۀ کارگر و چالش دیرینۀ حقوق و دستمزد در کشور

طبقۀ کارگر به اقتضای شرایط عینی خود مسئلۀ حقوق و دستمزد و مبارزه برای افزایش

آن را اساسًا در چارچوب مبارزۀ اجتماعی و طبقاتی میبیند .از این منظر کارگران (و در مفهوم

درست و مارکسیستی آن مزدبگیران) در سازمانها و شرکتها مورد استثمار قرار میگیرند.
بنابراین طبیعی است که برای بهبود شرایط محیط کار خود چه از نظر دستمزد ،چه ساعات
و شرایط محیط کار ،شرایط ایمنی ،مرخصی و  ...اقدام به مبارزه با کارفرمایان در قالب

مبارزات صنفی و طبقاتی کنند .تاریخ جوامع سرمایهداری در دو قرن گذشته و تاریخ جامعۀ ما
نیز در یک قرن و نیم گذشته شواهد فراوانی از این مبارزات را ثبت کرده است که برخی از آنها

نیز برای کارگران بسیار پرهزینه بوده و با مجروح شدن ،کشته شدن ،زندانی شدن و مجازات

آنها از سوی دستگاه سرکوب مدافع سرمایهداران و کارفرمایان همراه بوده است.

مبارزۀ طبقۀ کارگر برای افزایش دستمزد ،در واقع مبارزه برای بقاست .بر خالف تعریف

اقتصاد کالسیک که در فرضیات خود درآمد افراد در جوامع سرمایهداری را به دو بخش

تقسیم کرده و فرض میکند که یک بخش از آن مصرف و بخش دیگر آن پسانداز شده و به

چرخۀ سرمایهگذاری وارد میشود ،درآمد کارگران با افزایش دستمزد سال  ۱۴۰۱نیز تنها کفاف

 ۷۵درصد از هزینۀ معیشت حداقلی آنها را میدهد و آنها همچنان در زیر خط فقر خواهند بود.
از این رو ،مفهوم پسانداز و سرمایهگذاری فرض شده در اقتصاد کالسیک از سوی کارگران،

اساسًا فاقد اعتبار است .بنابراین ،برای کارگران مبارزه برای افزایش دستمزد در واقع مبارزه

برای بقا و بازتولید نیروی کارشان بوده و ناگزیر از آن هستند.

اهمیت موضوع آنگاه بیشتر میشود که به این واقعیت توجه شود که در نتیجۀ چند دهه

پیادهسازی برنامههای نئولیبرالی در کشور که در عمل به ختریب اقتصاد ملی و صنعتزدایی
و ختریب انسجام اجتماعی طبقۀ کارگر اجنامیده است (و در کنار آن حتریمها) ،شاهد نرخهای

تورم و بیکاری بسیار باال در کشور بودهایم .علیرغم تصریح مادۀ  ۴۱قانون کار مبنی بر

ضرورت ترمیم سالیانۀ حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم ،منحنی افزایش حقوق سالیانه
همواره در زیر منحنی شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی بوده و شکاف و واگرایی آن

دائمًا بیشتر شده است.

به هر صورت مبارزات طوالنی مدت طبقۀ کارگر ایران از دستاوردهایی برخوردار بوده

است که متأثر از شرایط و توازن قوای اجتماعی و سیاسی دهۀ اول پس از انقالب ،در قانون

اساسی پس از انقالب سال  ۱۳۵۷برخی از این دستاوردها چون برخورداری همگان از «تأمین
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اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،ازکارافتادگی ،بیسرپرستی ،در راه ماندگی،
حوادث ،سواحن ،نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقیتهای پزشکی» (اصل ،)۲۹

برخورداری از آموزش رایگان (اصل  ،)۳۰داشنت مسکن متناسب با نیاز (اصل  ،)۳۱تأمین
شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ( ...اصل  ،)۴۳وارد و
به عنوان وظیفۀ دولت و حاکمیت در برابر ملت تعریف شد و بخشی از آن نیز در قالب قانون

کار ،بهویژه تضمین حداقل مزد کارگران به اندازهای که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط

را با توجه به نرخ تورم سالیانه تأمین کند (ماده  ۴۱قانون کار و تأمین اجتماعی) ،به عنوان
دستاورد مبارزاتی و حقوق قانونی و مسلم طبقۀ کارگر ثبت و اجرای این موارد به الزام قانونی

تبدیل شد.

لیکن سیمای امروز جامعۀ ما و وضعیت طبقۀ کارگر گواه آن است که نهتنها این

دستاوردهای قانونی طبقۀ کارگر ،اجرایی نشدهاند ،بلکه با رویکرد نئولیبرالی حاکمیت در

دهههای گذشته ،به صورت مداوم در معرض تهدید هر چه بیشتر قرار گرفته است .بنابراین

مسئلۀ حقوق و دستمزد برای کارگران ایران به عنوان یک خواستۀ قانونی در کنار سایر

خواستهها مطرح است .میتوان تصور کرد که اگر ارادهای طی دهههای گذشته بر آن بود تا

سازوکارهای اجرایی الزم را برای اجرای مفاد  ۲۹و  ۳۰و  ۴۳قانون اساسی فراهم و اقدام به
اجرای آنها کرده و در این زمینه از دستاوردهای قابل مشاهدهای برخوردار میشد ،چه بسا

موضوع مادۀ  ۴۱قانون کار برای جنبش کارگری از این میزان از حساسیت برخوردار منیشد .و
البته اگر هم میشد ،بازهم موجه بود و منیشد به آن خرده گرفت.

مسئلۀ اساسی این است که نه تنها حاکمیت به اجنام وظایف قانونی خود (که به برخی

از آنها اشاره شد) ،اقدام نکرد ،بلکه با کاالییسازی آموزش ،بهداشت و درمان و خدمات
اجتماعی از یک سو و مقرراتزدایی و حذف دستاوردهای مبارزاتی طبقۀ کارگر و ممانعت
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از ایجاد تشکلهای صنفی و سرکوب اعتراضات صنفی و معیشتی و اجتماعی آنها از سوی
دیگر ،خود را در برابر طبقۀ کارگر قرار داد.

مسئله این است که از منظر اجتماعی ،منافع طبقۀ کارگر در خالء تعریف منیشود بلکه از

منشور مبارزۀ طبقاتی و منافع سایر طبقات میگذرد و از آجنا که در جامعۀ ما دولت هم یک
کارفرمای بزرگ است ،منافع این طبقه اساسًا در چالش با آن قرار میگیرد .این طبقۀ کارگر

ی گزیند ،بلکه این دولتها و به طور کلی نهادهای حاکمیتی هستند
نیست که این جهت را برم 
که با جهتگیریهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خود در برابر طبقۀ کارگر ،این طبقه را به
این چالش و مبارزه هدایت میکنند.

وقتی دولت وظایف قانونی خود را در برابر طبقۀ کارگر به اجنام منیرساند ،وقتی طبقۀ

کارگر چهار دهه بعد از انقالب نه تنها تعهدی به ارائۀ آموزش رایگان و بهداشت و درمان و

مسکن و تأمین اجتماعی برابر مفاد قانون اساسی از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی را

مشاهده منیکند ،بلکه شاهد کاالییسازی خدمات اجتماعی و مالیسازی اقتصاد و سرکوب

اعتراضات مساملتآمیز کارگری از سوی نهادهای حاکمیتی است ،طبیعی است که حتقق
مطالبات خود را در تشکلهای مستقل خود و افزایش و تعمیق اعتراضات خود جستجو کند.

کارگران وقتی از یک سو از موارد و مبالغ بسیار باالی خاصه خرجیهای بودجه آگاه

میشوند و از سوی دیگر زندگی زیر خط فقر و افزایش مداوم محرومیتهای خود را میبینند،
محرومیت فرزندان زحمتکشان از امکانات آموزشی در مناطق محروم کشور را میبینند،

ی مدیران و مسئوالن
شمار فراوان و فزایندۀ کودکان کار را میبینند ،وقتی از حقوقهای جنوم 

در مجموعۀ ساختار حاکمیت باخبر میشوند ،وقتی از اعداد و ارقام اختالسها و رانتها و

بدون پیگرد ماندن بسیاری از موارد آنها که اساسًا از سوی منسوبین حکومتی اجنام میشود،

ی یابند که باید صف مستقل و گسترده و متحد خود را برای دستیابی
آگاه میشوند و  ،....درم 

به عدالت اجتماعی شکل دهند.

پاسخ کارگران به مواردی چون ضرورت در نظر گرفنت نسبت هزینۀ دستمزد به بهای متام

شده ،نقش افزایش حقوق در ایجاد تورم و کاهش اشتغال و افزایش بیکاری و  ...روشن است.

آنها میگویند ما در جایگاهی نیستیم که قرار باشد پاسخگوی ایجاد اشتغال ،ممانعت از
افزایش تورم ،حمایت از صنایع کوچک جهت رشد و توسعۀ صنعتی و  ...باشیم .ما هرگاه

که از قدرت تصمیمگیری ،برنامهریزی ،ختیصص منابع ،سیاستگذاریهای اقتصادی و

اجتماعی ،نظارت بر اجرای قوانین و  ...در ساختار سیاسی کشور برخوردار شدیم ،نشان
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خواهیم داد که چگونه میتوان حقوقها را برابر قانون و برای تأمین هزینۀ سبد معیشت
آبرومندانه و متعارف خانوارهای کارگری و باالتر از خط فقر افزایش داد که باعث ایجاد تورم و

کاهش اشتغال نشود؛ چگونه باید منابع ملی را ختصیص داد که در راستای وظایف اجتماعی
حاکمیت ،امکان ارائۀ خدمات اجتماعی تصریح شده در قانون اساسی به مردم را فراهم کند،

چگونه و با چه سازوکارهای اثربخشی باید برنامهریزی و نظارت و کنترل را به اجرا گذاشت که
هم رشد اقتصادی صورت گیرد و هم این رشد به افزایش فاصلۀ طبقاتی و ضریب جینی منجر

نشود .نشان خواهیم داد که چگونه میتوان با توقف جهتگیری نئولیبرالی و آغاز جهتگیری
اجتماعی در اقتصاد و از طریق کنترل خاصهخرجیها ،ریخت و پاشها ،رانتها و ،...به
بازتوزیع اجتماعی و نیز بازتولید اجتماعی در جهت گسترش عدالت اجتماعی و رشد و توسعۀ

اقتصادی و اجتماعی واقعی و در نتیجه توقف روند فروپاشی مشروعیت و پایگاه اجتماعی

حاکمیت در میان کارگران و مردم اقدام کرد!

سطح حقوق و دستمزد ،محصولی از توازن قوا در مبارزۀ اجتماعی و طبقاتی است

نگاهی به منودار زیر از کتاب «افسانه طبقه متوسط» به روشنی نشان میدهد که بین

جنبش کارگری و توزیع درآمد که مقولۀ حقوق و دستمزد را نیز شامل میشود ،چه رابطهای

وجود دارد .توجه به این نکته مهم است که توزیع درآمد تنها با شاخص حقوق و دستمزد اندازه

گیری منیشود بلکه بازتوزیع و ارائۀ خدمات اجتماعی از سوی دولت به مردم نیز در آن نقش

ی دارد که متأسفانه با جهتگیری نئولیبرالی حاکم بر برنامهریزیها ،سیاستگذاریها و
مهم 
تصمیمگیریهای اقتصادی و اجتماعی در کشور ما طی دهههای گذشته ،این شاخص به شدت
نزولی بودهاست.

۲۵

طبقۀ کارگر ایران باید از این جتربه جمعبندی شدۀ جنبش احتادیهای ایرلند بیاموزد که

بیشترین میزان همبستگی منفی ( )-۱را در طی نزدیک به یک قرن بین سهم یکدرصد

باالییها از درآمد و میزان عضویت احتادیهای (تعداد کارگران عضو احتادیههای کارگری)

نشان میدهد .یعنی طبقۀ کارگر ما باید بیاموزد که برای بهبود شرایط معیشت و زندگی خود
در جامعۀ سرمایهداری باید همان راهی را برود که برادران کارگرش در همهجای جهان جتربه

کردهاند و این راهی جز افزایش آگاهی طبقاتی و تقویت تشکل احتادیهای نیست .طبقۀ کارگر
 .۲۵امیدی ،م ،۱۳۹۸ ،افسان ه طبقه متوسط ،نشرگل آذین ،صفحهی ۱۷۴
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ایران هم میتواند از طریق اعمال قدرت اجتماعی خود ،کارفرمایان و نهادهای حاکمیتی را

وادار به عقبنشینی و پذیرش خواستههای برحق و «قانونی» خود کند .این منطق دیالکتیکی

حتوالت در حوزۀ روابط کار است که در قالب «روابط صنعتی» ()Industrial Relationship

در قرن گذشته و بهدنبال مبارزات گستردۀ کارگران در کشورهای صنعتی ،مقبولیت حقوقی

و اجتماعی یافته و در دانشگاهها (از جمله دانشگاههای ایران) نیز تدریس میشود .از این

منظر ،متهمکردن جنبش مطالباتی و اعتراضی کارگران به اقدامات ضدامنیتی ،ضمن اینکه

نشان از جایگاه و جهتگیری طبقاتی فرد متهم کننده دارد ،نشانۀ کماطالعی نیز محسوب
میشود .به همین دلیل و عدم وجود شرایط مناسب برای شکلگیری تشکلهای صنفی و

احتادیهای کارگران ،طبقۀ کارگر به ناگزیر با ضرورت تلفیق مبارزه برای نان و کار و معیشت و
رهایی از زیر خط فقر با مبارزه برای آزادیهای اجتماعی مواجه است.

منابع:

لیست منابع مقاله نزد هیئت تحریریه «دانش وامید» در دسترس میباشد و در صورت درخواست میتواند
در اختیار عالقمندان قرار گیرد.
کارگران وقتی از یک سو از موارد و مبالغ بسیار باالی خاصه خرجیهای بودجه آگاه میشوند و از
سوی دیگر زندگی زیر خط فقر و افزایش مداوم محرومیتهای خود را میبینند ،محرومیت فرزندان
زحمتکشان از امکانات آموزشی در مناطق محروم کشور را میبینند ،شمار فراوان و فزایندۀ کودکان کار
را میبینند ،وقتی از حقوقهای نجومی مدیران و مسئوالن در مجموعۀ ساختار حاکمیت باخبر میشوند،
وقتی از اعداد و ارقام اختالسها و رانتها و بدون پیگرد ماندن بسیاری از موارد آنها که اساساً از سوی
منسوبین حکومتی انجام میشود ،آگاه میشوند و  ،....درمی یابند که باید صف مستقل و گسترده و متحد
خود را برای دستیابی به عدالت اجتماعی شکل دهند.
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گاهشماری انرژی هستهای ایران

و «برجام» و سرنوشت آن تا امروز
محمد سعادمتند

اولین تالشهای ایران برای دستیابی به فنآوری هستهای به اواسط دهه  1330باز میگردد.
سیر حتوالت در این زمینه تا پیروزی انقالب  ،1357به قرار زیر است:

 :133۵امضا موافقتنامهای میان آمریکا و ایران برای استفاده غیرنظامی از انرژی هستهای
 :1337عضویت ایران در آژانس بیناملللی انرژی امتی.

 :۱۳۴۴تشکیل اولین تیم حقوقی هستهای ایران در اداره حقوقی وزارت امور خارجه.
 :1346راهاندازی رآکتورحتقیقاتی تهران در دانشگاه تهران با توان  ۵مگاوات.

 :۱۳۴۶تامین  ۵٫۸۵کیلوگرم اورانیوم  ۹۳درصد برای رآکتور تهران توسط یک شرکت
آمریکایی.

 :1347پیوسنت ایران به پیمان منع گسترش سالحهای هستهای (.)N.P.T

 :134۹تصویب پیوسنت ایران به پیمان منع گسترش سالحهای هستهای ( )N.P.Tدر مجلس
شورای ملی.

:135۳تصویبقانونتشکیل«سازمانانرژیامتیایران»بهعنوانمتولیانرژیامتیدرکشور.

 :1353تشکیل رشتههای مرتبط با فنآوری هستهای در دانشگاه تهران و شیراز و اعزام
دانشجو در این رشته به خارج.

 :1353امضا قرارداد احداث دو رآکتور آب سبک  1200مگاواتی برای نصب در بوشهر با
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شرکتهای آملانی .پیشبینی میشد این پروژه در سال  1359به پایان برسد.

 :1353امضا قرارداد پادمان با آژانس برای بازرسی از تاسیسات هستهای توسط فرستادگان
آژانس.

 :1353امضا قرارداد چرخه سوخت هستهای ده ساله و قابل متدید با آمریکا.

یونیون ()Kraftwerk Unionآملان
کرافتورک
 :1354آغاز ساخت نیروگاه بوشهر توسط شرکت
ِ
ِ
غربی.

 :1354فعالیتهای هستهای ایران از سوی کنگره آمریکا طبیعی و متعارف اعالم شد.

 :1354امضا قرارداد  6میلیارد دالری با آمریکا برای خرید جتهیزات و فنآوری امتی طبق
مصوبه کنگره آمریکا.

 :1354خرید 10درصد سهام مجتمع غنیسازی اورانیوم یورودیف ( )Eurodifفرانسه توسط
ایران.

 :1355امضا قرارداد چرخه سوخت هستهای با آملان غربی.

 :1355امضا قرارداد مشترک با انگلیس و فرانسه برای احداث تاسیسات هستهای در
اصفهان.

 :1355امضا قرارداد با هند برای استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای.

 :1355امضا یک قرارداد محرمانه سنگین برای خرید برخی جتهیزات و مواد اولیه هستهای
با آفریقای جنوبی.

 :1356امضا قرارداد چرخه سوخت هستهای با فرانسه.

 :1356امضا قرارداد ساخت  2نیروگاه هستهای  900مگاواتی (دارخوین) با شرکت فرانسوی
شرکت فرام امت.

 :1356امضا قرارداد با آرژانتین برای تغییر هسته رآکتور تهران برای تغییر سوخت از اورانیوم
 ۹۳درصد به 20درصد.

 :1357تا بهمن  1357ساخت رآکتور شماره یک بوشهر  85درصد و رآکتور شماره دو 65
درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

سرنوشت انرژی هستهای ایران پس از انقالب

به دنبال پیروزی انقالب در سال  ،۱۳۵۷سیاست کشورهای غربی نسبت به ایران تغییر

کرد و به سیاست حتریم تکنولوژیک ایران تبدیل شد .شرکتهای آملانی ،حاضر به تکمیل
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نیروگاه هستهای بوشهر نشدند و بجای آن پیشنهاد تکمیل این طرح با رآکتورهایی را دادند که

با گاز طبیعی کار میکردند .ایران با آن پیشنهاد مخالفت کرد .در این دوره ایران منیتوانست
طرح
فشار بیناملللی چندانی به آملان غربی وارد کند ،در نتیجه مشاجره حقوقی بر سر این ِ
نامتام تا سال  ۱۳۶۷ادامه یافت و ایران درخواست غرامت کرد .سراجنام شرکت زیمنس با
حمایت کمیسیون جتارت بیناملللی در پاریس ،از این ماجرای حقوقی پیروز بیرون آمد و هیچ

غرامتی به ایران پرداخت نشد.

ضررهای هستهای ایران در این دوره ،شامل تأسیسات غنیسازی (یورودیف) فرانسه نیز

شد که با فسخ یکجانبه و بدون مطالعه قرارداد یورودیف ،ضرر هنگفتی به ایران حتمیل شد.
در پی فسخ این قرارداد ،فرانسویها اقامه دعوا کردند و شرکت (یورودیف) از آجنایی که این
اقدام ایران را موجب عدم حتقق برنامهریزی  10ساله خود میدید ،تقاضای خسارت کرد و در

نهایت 900میلیون فرانک از 2میلیارد دالر سرمایهگذاری ایران را به عنوان خسارت به یوردانف
در بحبوحه جنگ ایران و عراق و کمبود
شدید منابع نیرو در کشور ،ایران با روی
آوردن به اسپانیا و ژاپن به دنبال تکمیل
نیروگاه اتمی بوشهر برآمد که این دو
کشور نیز به علت فشارهای آمریکا
از همکاری با ایران خودداری نمودند.

دادند و بقیه سهم ایران را نیز فرانسه طی سالهای

بعد بهصورت کاال با ایران تسویه کرد.

جنگ  8ساله عراق علیه ایران ،باعث

ختریب برخی از تأسیسات نیمهکاره هستهای

و همچنین عدم فعالیت چشمگیر در زمینه

حتقیقات هستهای شد .در بحبوحه جنگ ایران و
عراق و کمبود شدید منابع نیرو در کشور ،ایران با

روی آوردن به اسپانیا و ژاپن به دنبال تکمیل نیروگاه امتی بوشهر برآمد که این دو کشور نیز به

علت فشارهای آمریکا از همکاری با ایران خودداری منودند.

پس از پایان جنگ دولت ایران برنامههای مختلفی را برای دستیابی به تکنولوژی هستهای

و تولید سوخت و انرژی هستهای در دستور کار خود قرار داد .انعقاد قرارداد میان ایران و روسیه

در سال  ۱۳۷۴جهت تکمیل و راهاندازی نیروگاه امتی بوشهر ،توسعه و تکمیل تأسیسات سوخت

هستهای اصفهان و ایجاد تأسیساتغنیسازی اورانیوم در نطنز از جمله فعالیتهای ایران در
راستای دستیابی به انرژی هستهای و چرخه سوخت هستهای در این سالها بود.

نیروگاه بوشهر در  ۱۲شهریور  ۱۳۹۰به شبکه برق سراسری پیوست و علیرغم تبلیغات منفی

در مورد این پروژه ،تا کنون با توان ۷۰۰مگاوات مشغول به فعالیت بوده است .بعدهاعلیاکبر
مت استروی اکسپورت روسیه»
صاحلی رئیس وقت سازمان انرژی امتی از بسنت قرارداد با «ا 
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و «صنایع آذرآب» برای ساخت  ۲نیروگاه دیگر در بوشهر خبر داد و گفت :پس از ساخت این

نیروگاهها در مجموع میتوانیم سالیانه  ۲۲میلیون بشکه نفت صرفهجویی داشته باشیم.
فشارهای آمریکا و اروپا ،شروع مذاکرات با تروئیکا

با روی کار آمدن دولت جورج دبلیو بوش در ایاالت متحده آمریکا ،این کشور تالشهای

گستردهای را برای به تعطیلی کشاندن فعالیتهای هستهای ایران آغاز کرد.

در بهمن ماه  1380جورج بوش در سخنرانی سالیانه خود در کنگره آمریکا ،سه کشور

ایران ،عراق و کره شمالی را ،بهعنوان تولیدکنندگان سالح هستهای« ،محور شرارت» نامید.

بهعالوه مطبوعات و سایر رسانههای جریان غالب دست به کار انتشار مطالب زیادی شدند

که ادعا میکردند فعالیتهای هستهای گزارش نشده ایران ،نشاندهنده حرکت ایران به مست

ساخت سالح هستهای است .بهانه این امر جتهیزاتی بود که ایران از پاکستان یا کشورهای

دیگر گرفته بود .ادعا میشد ،این جتهیزات ظرفیت غنیسازی تا  ۳۰درصد دارند ،در حالی

که تولید انرژی به کمتر از  ۵درصد نیاز دارد.همه این مسائل و فشارهای اسرائیل و برخی

دولتهای اروپایی از طریق آژانس بیناملللی انرژی امتی و سازمان ملل متحد باعث شد تا

پرونده هستهای ایران در آژانس بیناملللی انرژی امتی در وضعیت ویژهای قرار بگیرد.

پس از تهاجم نظامی آمریکا به عراق درآخر اسفند  1381و نابودی ارتش آن کشور ،دولت

وقت ایران با ارسال پیامی به واشنگنت توسط سفیر سوئیس در ایران ،کوشید تا نگرانیهای

آمریکا درباره برنامههای تسلیحاتی خود و حمایت از حزباللـه و حماس را تا حدی کاهش

دهد .صادق خرازی ،معاون وزیر امور خارجه آن زمان که این پیام را تنظیم کرده بود ،گفت

«بیمها و هراسها ،آنها را مجبور کرد دست به این کار بزنند».

آمریکاییها که افغانستان و عراق را به اشغال نظامی خود در آورده بودند و فکر میکردند

دست باال را دارند و دولت ایران هرگونه شرطی را میپذیرد ،حتی به نامه محمد خامتی رئیس

جمهور وقت ایران جواب ندادند.

علیرغم موضع دولت ایران برای تنشزدایی،فشارهای روانی و تهدیدات آمریکا اوج

میگیرد ،همزمان فشارها بر صنعت صلحآمیز هستهای ایران و پیوسنت ایران به پروتکل
احلاقی تشدید میشود .جان بولتون در اجالس آیپک 12فروردین  ،1382بهصراحت میگوید:
«پس از پایان مساله عراق ،برخورد با ایران و کره شمالی موضوعی ضروری است».

در این شرایط سازمان انرژی امتی از سوی ایران مأمور مذاکره با آژانس بود .کارشناسان
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سازمان انرژی امتی مسئول پرونده ،معتقد بودند که مسئل ٔه هستهای پروندهای عادی است

و بهزودی حل خواهد شد .پس از تصویب قطعنام ٔه شدیداللحن شورای حکام علیه ایران در

سپتامبر  ،۲۰۰۳وزارت امور خارجه مسئول مذاکره شد .اما نهایتًا با نظر وزارت خارجه،
مسئولیت پرونده از مهر  ۱۳۸۲به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد .چرا که اشغال نظامی

افغانستان و عراق وحضور ارتش آمریکا در شرق و غرب کشور ،مساله در چارچوب امنیت

ملی ارزیابی شد .در این دوران مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی انگلیس ،فرانسه و آملان

آغاز میشود .مسئول این مذاکرات حسن روحانی دبیر وقت شورای امنیت ملی بود.
بیانیه سعدآباد

در  ۲۹مهر  ۱۳۸۲برابر با  ۲۱اکتبر  ،۲۰۰۳پس از نشست مشترک وزرای خارجه سه کشور

اروپایی و هیئت ایرانی در سعدآباد ،بیانیهای صادر شد که به موجب آن ،ایران برای بازدید
بازرسان آژانس انرژی امتی از تأسیسات امتی خود اعالم آمادگی و همکاری کرد و گازدهی در

سانتریفیوژهای نظنر را برای راستیآزمایی و اثبات صلحآمیز بودن فعالیت هستهای ایران،

به صورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق ،و نیز پروتکل احلاقی  NPTرا امضا کرد.

انگلیس و فرانسه نیز متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل

جلوگیری کنند .در منت بیانیه سعدآباد آمده است:

 ... .۱مقامهای ایرانی و وزرا بعد از مشورتهای زیاد ،دربار ٔه اقداماتی برای حل و فصل همه

مسائل باقیمانده آژانس بیناملللی انرژی امتی در خصوص برنامه هستهای ایران و ارتقای
اعتماد برای همکاریهای صلحآمیز در زمینه هستهای ایران توافق منودند.

 .۲مقامهای ایران مجددًا تأیید منودند که سالح هستهای در دکترین دفاعی ایران جایی ندارد

و برنامه و فعالیتهای هستهای ایران صرفًا در زمینه صلحآمیز بودهاست .آنها تعهد ایران
به رژیم عدم اشاعه هستهای را تکرار منوده و وزرا را مطلع ساختند که :الف) دولت ایران

تصمیم گرفتهاست که با آژانس بیناملللی انرژی امتی همکاری کامل مناید تا به الزامات و

پرسشهای باقیمانده آژانس ،به صورت شفاف بپردازد و آنها را حل و فصل منوده و هرگونه
قصور احتمالی را در چارچوب آژانس روشن منوده و اصالح کند .ب) برای ارتقای اعتماد

و با نظر به رفع همه موانع برای همکاری در عرصه هستهای :اول) دولت ایران با دریافت

توضیحات ضروری تصمیم گرفتهاست که پروتکل احلاقی را امضاء و فرایند تصویب را

آغاز کند .دولت ایران تا پیش از تصویب پروتکل ،به عنوان تأییدی بر حسن نیت خود ،به
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همکاری با آژانس مطابق با این پروتکل ادامه خواهد داد .دوم) دولت ایران در حالی که

در چارچوب نظام عدم گسترش حق دارد انرژی هستهای را برای اهداف صلحآمیز توسعه

دهد ،داوطلبانه تصمیم گرفتهاست که همه فعالیتهای غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری را

به صورتی که آژانس تعریف میمناید ،تعلیق مناید.

 .۳وزیران خارجه انگلستان ،فرانسه و آملان از تصمیمات دولت ایران استقبال کردند و موارد
زیر را به آگاهی مقامات ایران رساندند :الف) دولتهای متبوع آنها حق ایران را برای

استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای برابر با پیمان عدم گسترش سالح هستهای «ان پی

تی» شناسایی میکنند .ب) بنابرنظر آنها پروتکل احلاقی به هیچوجه قصد مخدوش کردن
حاکمیت ،اقتدار ملی یا امنیت ملی کشورهای عضو را ندارد .پ) بنابرنظر آنها اجرای کامل

تصمیمات ایران که توسط مدیر کل آژانس بیناملللی انرژی امتی به تأیید برسد ،باید موجب
شود که شورای حکام وضعیت کنونی را حل و

فصل مناید .ت) سه دولت معتقدند که این امر
موجب خواهد شد که راه برای گفتگو بر مبنای

همکاریهای درازمدت باز شود و از این طریق

به کلیه طرفهای مورد نظر دربار ٔه برنامه تولید
انرژی هستهای ایران اطمینان رضایت بخشی
داده خواهد شد .به محض اینکه نگرانیهای

بیناملللی ،از جمله نگرانیهای سه کشور کام ً
ال

پس از بیانیه سعدآباد ،سیاست
وقتکشی دول اروپایی برای به تاخیر
انداختن دستیابی ایران به تکنولوژی
هستهای و عدم اجرای مفاد همکاری دول
اروپایی برای توسعه فنآوری صلح آمیز
هستهای در ایران ادامه یافت و مذاکرات
و توافقات بعدی در بروکسل و پاریس
تغییری در موضع غرب ایجاد نکرد.

برطرف شود ،ایران میتواند انتظار داشته باشد

که بهطور آسان تری به فنآوری مدرن و اقالم دیگری در حوزههای مختلف دست یابد .ث)

آنها با ایران برای ارتقای امنیت و ثبات در منطقه از جمله ایجاد منطقه عاری از سالح کشتار

جمعی در خاورمیانه مطابق با اهداف سازمان ملل متحد ،همکاری خواهند منود.

پس از صدور بیانیه سعدآباد ،سیاست وقتکشی دول اروپایی در راستای به تاخیر

انداخنت دستیابی ایران به تکنولوژی هستهای و عدم اجرای مفاد همکاری دول اروپایی در

جهت توسعه فنآوری صلح آمیز هستهای در ایران ادامه یافت و مذاکرات و توافقات بعدی در

بروکسل و پاریس تغییری در موضع غرب ایجاد نکرد .حسن روحانی در کتاب «امنیت ملی

و دیپلماسی هستهای» در صفحه  376با اشاره به بدعهدی و پیمانشکنی اروپاییها بعد از
سه توافق سعدآباد ،بروکسل و پاریس مینویسد« :در حوزه اقتصادی هم کار به این دلیل پیش
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منیرفت که ما میگفتیم حتریمها باید شکسته شود ،اما آنها میگفتند اینها مراحلی دارد و

در کوتاهمدت منیتوان به نتیجه رسید .ما دیدیم که گویی میخواهند بحث را چند سال ادامه

دهند .در ضمن اروپاییها میگفتند بر فرض که این حتریمها را برداریم ،شما باید مشکلتان را

با آمریکا نیز حل کنید .برای اینکه در شرایط حتریم آمریکا ،شرکتهای ما با شما کار منیکنند».

وزیر خارجه وقت آملان و همچنین وزیر خارجه وقت انگلیس بعدها در خاطرات خود

مینویسند ،در واقع بعد از امضای بیانیه سعدآباد ،آمریکا وارد معرکه شد و به اروپاییها

گفت که باید از ایران تضمین بگیرند تا هیچ وقت به غنیسازی در داخل خاک خود دست نزند.

این خواست آمریکا هم زورگویی و هم برخالف مقررات بیناملللی بود .چرا که ایران ،عضو

آژانس بیناملللی انرژی امتی بود ،پیمان انپیتی و پروتکل احلاقی آن را امضا کرده بود و کلیه

فعالیتهای هستهای ایران حتت نظارت و بازرسی آژانس قرار داشت ،لذا کسی حق نداشت

مانع فعالیتهای هستهای از جمله غنیسازی اورانیوم برای مقاصد صلح آمیز شود .جرج
جرج بوش زمانی با اظهارنظر
«کارشناسانه» گفت ،اص ً
ال ایران که
منابع غنی نفت و گاز دارد ،نیازی
به انرژی هستهای ندارد! جالب

بوش زمانی حتی پا را فراتر گذاشته و با اظهار

نظر «کارشناسانه» گفت ،اص ً
ال ایران که منابع
غنی نفت و گاز دارد ،نیازی به انرژی هستهای

ندارد! جالب اینکه آمریکا که از ذخایر عظیم نفت

اینکه آمریکا که از ذخایر عظیم نفت

و گاز برخوردار است ،بیشترین تعداد رآکتورهای

تعداد رآکتورهای هستهای را دارد.

اروپاییها که حتت فشار آمریکا بودند به

و گاز برخوردار است ،بیشترین

هستهای را دارد.

تعهدات خود عمل منیکردند و این در حالی بود که ایران داوطلبانه به مدت دوسال فعالیتهای

هستهای خود را به حالت تعلیق درآورده بود .علیرغم شفافیت فعالیت هستهای ایران و
همکاری با آژانس ،چهارمین قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای ایران در  29خرداد

 83صادر گردید .در این قطعنامه ابراز نگرانی شده بود که برخی اطالعات ارائهشده توسط
ایران ناقص است .صدور این قطعنامه در واقع برخالف توافقنامه بروکسل و تعهد کشورهای

اروپایی برای عادیسازی پرونده هستهای ایران بود.

از سرگیری فعالیتهای هستهای و دستیابی به فنآوریغنیسازی

در هفتم تیر 83حسن روحانی در مصاحبه مطبوعاتی آغاز فعالیتهای قطعهسازی و

مونتاژ دستگاههای سانتریفیوژ از نهم تیرماه را اعالم میکند .و در  6مرداد  83نیز دولت وقت
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در واکنش به نقضعهد کشورهای اروپایی در حالیکه ایران همه تعهدات خود را یکطرفه

عملی کرده بود ،پلمب آژانس روی سانتریفیوژها را فک و تولید سانتریفیوژ را در نطنز آغاز

کرد .در زمان از سر گیری فعالیتهای هستهای ازسوی ایران ،تعداد سانتریفیوژهای مشغول
به کار در کشور ،کمتر از تعداد انگشتان دو دست بودند.

حسن روحانی  7اسفند  83برای حل و فصل موضوعات به آملان سفر میکند و با آنگال

مرکل ،رئیس وقت حزب دموکرات مسیحی آملان مالقات میکند .مرکل همچنان بر آن است

که ایران باید اعتمادسازی کند و این اعتمادسازی جز با به رمسیت شناخنت موجودیت اسرائیل

محقق منیشود .مرکل میگوید  « :ایران فعالیت شدیدی در زمینه تولید موشکهای میانبرد

دارد .به چه منظوری این کار اجنام میشود؟ این موشکها بسیار خطرناک شمرده میشوند.

مهم این است که شما موجودیت اسرائیل را قبول ندارید .نکته بعدی این است که چرا ایران

منیخواهد آمریکاییها وارد مذاکرات شوند؟ اگر آنها وارد شوند هماهنگی برای دستیابی به

نتیجه راحتتر خواهد شد».

اروپا همچنان به فشارهای خود ادامه میدهد و در  28خرداد  84بیانیه اجالس سران

احتادیه اروپا درباره فعالیتهای هستهای ایران صادر میشود .آنها در این بیانیه خواستار

توقف کامل غنیسازی میشوند.

در بیستم فروردین  ،138۵محمود احمدینژاد رمسًا خبر دستیابی ایران به فنآوری

غنیسازی اورانیوم و راهاندازی یک زجنیره کاملغنیسازی در نطنز را اعالم کرد.
مذاکرات با  5+1و توافق برجام

خرداد سال  ( ۱۳۸۵ژوئن  ) ۲۰۰۶چین ،روسیه و آمریکا  به منظور رسیدن به یک توافق

همه جانبه با ایران به سه کشور اروپایی پیوستند که از سال  1382در حال مذاکره با ایران بودند.
از این به بعد مذاکرات ایران با پنج عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آملان ادامه پیدا

میکند که به  ۵+1معروف شدند .اروپاییها اغلب با نام  3+3از طرفهای مذاکره با ایران یاد

آغاز مذاکرات با  ،۵+1اعضا دائمی شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کردند
میکنند .در ِ

چنانچه ایرانغنیسازی را به کلی کنار بگذارد ،فنآوری هستهای برای مقاصد صلحآمیز در
اختیار این کشور گذاشته خواهد شد .اما ایران ،که بهدرستی استفاده از انرژی هستهای را حق

مسلم خود میدانست ،این پیشنهاد را نپذیرفت .تا آن زمان شورای امنیت سازمان ملل متحد
در پاسخ به فعالیتهای هستهای ایران  ۶قطعنامه بر علیه ایران صادر کرده بود.
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قطعنامههای شورای امنیت بر علیه ایران

اولین قطعنامه شماره  ۱۳۷۳بود که در دی ماه  1385به تصویب رسید و حتریمهایی علیه

ایران برقرار کرد .انتقال فنآوری هستهای یا مواد مرتبط با انرژی هستهای ممنوع اعالم شد

و داراییهای اشخاص حقیقی یا حقوقی که ادعا میشد با غنیسازی اورانیوم مرتبط هستند،

مسدود گردید .روسیه و چین اگرچه به منت اولیه این قطعنامه اعتراض داشتند ،اما پس از
اصالحات متعددی که طی دو ماه مذاکرات شورای امنیت روی منت پیشنهادی به عمل آمد،

به آن رأی مثبت دادند.

قطعنامه شماره  1747که در فروردین ماه  1386به اتفاق آرا به تصویب رسید ،حتریمهای

جدیدی از جمله فروش اسلحه به ایران را اعمال کرد ،بهعالوه حتریمهای قبلی بر داراییهای

مسدود شده در قطعنامه قبلی را تشدید کرد.

قطعنامه شماره  ،1803که در اسفند  ۱۳۸۷بر اساس ماده  ۴۱فصل هفتم منشور سازمان

ملل متحد به تصویب رسید ،ایران را ملزم میکرد تا هرگونه غنیسازی اورانیوم و هرگونه

حتقیق و توسعه مرتبط با سانتریفیوژها را متوقف کند .این قطعنامه بعد از توافق برجام و بر
اساس قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان از تاریخ  26دی ماه  1394ملغی گردید.

قطعنامه شماره  ۱۸۳۵که در مهر ۱۳۸۷صادر شد ،بدون این که حتریم جدیدی در آن

گنجانده شود ،در واقع  تاکیدی بود از سوی اعضای شورای امنیت که از ایران میخواست

قطعنامه  ۱۶۹۶را به اجرا درآورد.

با تصویب قطعنامه  ۱۹۲۹در خرداد  ۱۳۸۹که ششمین و آخرین قطعنامه صادره از سوی

شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران بود ،شاهد برقراری چهارمین دور از حتریمها علیه

کشورمان بودیم.

آمریکا قبل از صدور قطعنامه  1929در سال  ،1389ترکیه و برزیل را که مناسبات خوبی

با ایران داشتند واسطه کرد تا برای اعتمادسازی یک طرح مبادله سوخت به ایران را ارائه

دهند و موافقت آن کشور را بهدست آورند.آمریکا میگفت ایران مقدار بسیار زیادی اورانیوم

غنی شده  ۳/۵تا  ۵درصد مازاد بر نیاز خود تولید کرده است که میتواند به مست تولید مبب

هستهای برود ،لذا مقدار اضافی را به بیرون از کشور بفرستد و ما در عوض اورانیوم 20درصد
را برای استفاده در راکتور تهران در اختیار ایران میگذاریم ».ایران این پیشنهاد را میپذیرد و

در سفر رئیس جمهور ترکیه و برزیل به ایران توافقنامهای هم به امضا میرسد .اما بعدًا آمریکا

بهقول معروف دبه میکند که حتی موجب رجنش ترکیه و برزیل میشود و بههمین دلیل این دو
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کشور که عضو غیردائم شورای امنیت بودند در زمان رأیگیری برای قطعنامه  1929به آن رأی

مخالف میدهند.

پس صدور قطنامه  1929ایران به فعالیت هستهای خود ادامه داد طوریکه در سال 1391

دستاوردهای هستهای ایران به جایی رسید که دیگر غربیها متوجه شدند منیتوانند جلوی

پیشرفت ایران را بگیرند .دانشمندان ایرانی موفق شده بودند به اورانیوم غنیشده  20درصدی
دست پیدا کنند و این قدم بسیار بزرگ و غیر قابل برگشتی بود .جهان و از جمله آمریکا از این

پیشرفت شوکه شدند .این زمان است که آمریکاییها پیشقدم شده و با وساطت سلطاننشین

عمان پیشنهاد مذاکره با ایران را میدهند .ویلیام برنز معاون وزارت خارجه وقت آمریکا و ِجیک

سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن معاون رئیس جمهور وقت آمریکا در بهمن و اسفند 1391

در مذاکرات محرمانهای که با ایران داشتند ،عم ً
ال غنیسازی ایران را پذیرفتند و به بیان دیگر از

موضع قبلی خود ،یعنی پافشاری بر کنار گذاشنت کامل غنیسازی از طرف ایران ،عقبنشینی
کردند .جالب است که اوباما قب ً
ال به آژانس بیناملللی انرژی امتی هشدار داده بود که هیچ کشوری
حق ندارد اورانیوم غنیشده 20درصدی مورد نیاز راکتور تهران را تأمین کند.

پس از یک دور مذاکره با  ۵+1در اسفند  ۱۳۹۱در آملاتی قزاقستان ،که به ریاست کاترین

اشتون مناینده احتادیه اروپا بر گزار گردید ،و متعاقب آن دیدار کارشناسان دو طرف در استانبول
ترکیه ،دو دور مذاکرات نیز در ژنو برگزار شد و ایران اعالم کرد که به عنوان «آخرین گام» برای

حل اختالفات با غرب ،ممکن است اجازه بازدیدهای سر زده از سایتهای هستهای خود را

بدهد .نهایتًا در سوم آذر 1392طرفین در ژنو به یک قرارداد موقت اولیه بنام «برنامه اقدام

مشترک» ( )Joint Plan of Actionدست یافتند .بر اساس این قرارداد طرفین پذیرفتند که برای
رسیدن به یک توافق بلند مدت به مذاکره ادامه دهند .بهعالوه ،در مقابل ایران اعالم کرد در
صورت کاهش حتریمهای اقتصادی ،به یک توقف  ۶ماهه در بخشهایی از برنامه هستهای

خود دست خواهد زد 30 .دی ماه  ،1392بهعنوان تاریخ اجرای این قرارداد تعیین گردید .این
اولین توافقی بود که به طور رمسی پس از انقالب بین آمریکا و ایران به امضا میرسید.

«برنامه اقدام مشترک» و مذاکراتی که در چهارچوب آن اجنام شد ،در نهایت منجر به

امضای توافقنامه برجام ( )Joint Comprehensive Plan of Actionگردید.

از  28مهر  1386تا  19شهریور  1392مسئولیت ادامه مذاکرات ایران با  5+1را سعید جلیلی

به عهده داشت .در آن دوره و بعدها تقصیر عدم پیشرفت مذاکرات و صدور قطعنامههای شورای

امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به گردن سعید جلیلی انداخته میشد که «فن مذاکره بلد
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نیست ،زبان انگلیسی خوب منیداند و به جای مذاکره شعار میدهد و قرآن میخواند» و به گفته
محمدجواد ظریف در گفتگو با سعید لیالز «عدهای ایران را به چاه هستهای انداخته بودند» و باید
هر طور شده ایران از این چاه بیرون آورده میشد .صرفنظر از ویژگیهای خاص سعید جلیلی،

با طرح چنین گفتههایی او ً
ال ادعاها و زیادهخواهیهای طرفهای آمریکایی و اروپایی نادیده

گرفته میشد ،گویی اینکه غربیها محق هستند ،و دوم اینکه فراموش میشد که دو قطعنامه
اول شورای امنیت علیه ایران در دورانی صادر شده بود که علی الریجانی مسئولیت مذاکرات را

بهعهده داشت .علی الریجانی بهعنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از  24مرداد 1384
تا  28مهرماه  ،1386مسئول مذاکره با اروپائیها و  5+1بود.

مذاکرات برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)

در بهمن ( ۱۳۹۲فوریه  )2014وندی شرمن ،معاون وزیر خارجه آمریکا و مذاکرهکننده

اصلی با ایران ،در نشست سنای آمریکا گفت ،برنامه موشکی ایران به عنوان بخشی از توافق
جامع هستهای مورد بررسی قرار خواهد گرفت .اما ایران در آستانه دور جدید مذاکرات (در

ژنو) ،اعالم کرد که برنامه موشکی ایران ،سایتهای هستهای کشور و غنیسازی ،خطوط
قرمزی هستند که در مورد آنها کوتاه خنواهد آمد .عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و

مذاکرهکننده ارشد ایران نیز اعالم کرد ،موضوعاتی که با امور دفاعی کشور ما مرتبط هستند
خط قرمز ما و غیرقابل مذاکره میباشند .در مذاکرات ژنو ،و بر اساس برنامه اقدام مشترک
چهارچوب مذاکرات بعدی معین گردید .طرفین توافق کردند که برای رسیدن به توافق نهایی

نشستهای ماهانه برگزار کنند .برخی مقامات اسرائیل و آمریکا در آن زمان معتقد بودند

که توافق با ایران باید در جهت شفافترکردن فعالیتهای هستهای ایران باشد و در عین حال
زمان دستیابی ایران به دانش شکست هستهای را طوالنیتر کند.

مذاکرات رمسی برای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پس از قرارداد موقت ژنو در

نوامبر  ۲۰۱۳آغاز شد و مذاکره به مدت  ۲۰ماه جریان داشت .مذاکرات عمدتًا حول محدود

کردن فعالیتهای تأسیسات هستهای کلیدی ایران بود مثل رآکتور آب سنگین  IR-40اراک،
نیروگاه امتی بوشهر ،معدن اورانیوم گچین ،مرکز هستهای فردو ،کارخانه تبدیل اورانیوم

اصفهان ،کارخانه غنیسازی اورانیوم نطنز و مجتمع توسعه و حتقیقات نظامی پارچین.

در آوریل  ۲۰۱۵تفاهم هستهای لوزان شکل گرفت و توافقنامه برجام در سهشنبه  ۲۳تیر

 ۱۴( ۱۳۹۴ژوئیه  )۲۰۱۵در وین اتریش بین ایران ،احتادیه اروپا و گروه  ۵+۱امضا شد.
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بهنظر میرسید توافق برجام ،پس از  12سال مذاکره با قدرتهای جهانی ،پایانی بر

مسئله «خطر تولید سالح امتی» توسط ایران باشد .اما علیرغم اینکه ایران به تعهدات خود در

چارچوب این قرارداد عمل منود ،آمریکا از همان ابتدا به تعهدات خود پایبند نبود و به عالوه

پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ ،آمریکا با بدعهدیهای مألوف خود از برجام خارج شد و

اجرای این قرارداد با مشکالت جدیدی روبرو گردید.
مفاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)

خالصه برخی از مهمترین بندهای این توافقنامه به قرار زیر است:
انرژی هستهای
 ایران به مدت  ۱۵سال اجازه خنواهد داشت در زمینه بازیافت هستهای به حتقیق و توسعهبپردازد .همچنین در طول این مدت ایران اجازه خنواهد داشت هیچگونه سانتریفیوژ آب

سنگین تازهای تولید کند و یا در زمینه متراکمسازی آب سنگین فعالیتی داشته باشد.

 -ذخایر اورانیوم غنیشده با غلظت پایین از  ۷۱۵۴کیلوی موجود به  300کیلو کاهش پیدا کند

و ذخایراورانیوم غنی شده با غلظت میانه از  ۱۹۶کیلوگرم موجود به صفر برسد .این کاهش به

مدت  ۱۵سال پابرجا باقی خواهد ماند و در این مدت ایران مجاز خواهد بود اورانیوم را تنها
به میزان ۳٫۶۷درصد غنیسازی کند.

 ایران ۱۹هزار عدد سانتریفیوژ نسل اول خود را (که ۱۰هزار تای آن در حال فعالیت بودند) رابه  ۶۰۱۴عدد کاهش خواهد داد که از این میزان تنها  ۵۰۶۰عدد آن اجازه غنیسازی اورانیوم
در طی مدت  ۱۰سال پس از اجرای برجام را خواهند داشت .ایران به مدت  ۱۵سال اجازه
ساخت هیچ گونه تأسیسات غنیسازی اورانیوم را خنواهد داشت.

 -ایران ،فعالیتهای مرکز هستهای فردو در زمینه غنیسازی اورانیوم و همچنین حتقیق و

توسعه در این خصوص را به مدت  ۱۵سال متوقف خواهد منود .و آن را به یک مرکز حتقیقاتی

فیزیک ،انرژی هستهای و فناوریهای مرتبط تغییر کاربری خواهد داد .مرکز حتقیقاتی فردو

اجازه خواهد داشت  ۱۰۴۴عدد از سانتریفیوژهای نوع  IR-1را در  ۶آبشار واقع در یکی از

جناحهای این مرکز نگهداری مناید.

 ایران اجازه دارد به مدت  ۸سال به حتقیق و توسعه در زمینه غنیسازی اورانیوم ادامه بدهداما این امر تنها در تأسیسات نطنز میتواند صورت گیرد .این بدین سبب است که «زمان
ایران برای تولید مواد مورد نیاز برای ساخت تنها یک سالح هستهای» به یک سال برسد.
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 -برنامه بازرسی جامع از تأسیسات هستهای ایران تنظیم و اعمال خواهد شد و ایران میبایست

به بازرسان آژانس بیناملللی انرژی هستهای اجازه بازرسی از متامی تأسیسات هستهای

اعالمشده ،از جمله تأسیسات نظامی واقع در پارچین را بدهد تا مشخص و تأیید شود که

ایران به تعهدات خود در توافقنامه پایبند است و در پی ساخت هیچگونه مواد شکافپذیر به

صورت پنهانی نیست.
تحریمها

 -شورای امنیت سازمان ملل متحد طی جلسهای برجام را تأیید خواهد منود و متام مفاد

قطعنامههای قبلی خود در خصوص موضوع هستهای ایران شامل ،۱۷۴۷،۱۷۳۷،۱۶۹۶
ِ
اقدامات توافق شد ٔه از سوی ایران که
 ۱۹۲۹ ،۱۸۳۵ ،۱۸۰۳و  ۲۲۲۴را همزمان با اجرای
توسط آژانس راستیآزمایی میشوند لغو خواهد کرد.

 طبق پیوست دوم این توافق ،حتریمهای احتادیه اروپا و ایاالت متحده در روز اجرایی شدنبرجام بر حسب مورد متوقف ،معلق و یا لغو خواهند شد .این حتریمها در حوزههای مالی،

بانکی ،بیمه ،نفت ،گاز ،پتروشیمی ،کشتیرانی ،کشتیسازی ،ترابری ،طال و فلزات
گرانبها ،اسکناس ،سکه ،موارد مجاز هستهای ،فلزات ،نرمافزار و تسلیحات میباشند.

همچنین نام برخی از شرکتها و اشخاص حقیقی ایرانی مرتبط با برنامه هستهای ایران طبق
این پیوست از حتریم درآمد.

 سازمان ملل متحد و احتادیه اروپا هیچگونه حتریم یا اقدامات سختگیرانه دیگری در زمینهانرژی هستهای علیه ایران وضع خنواهند منود.

 آمریکا و احتادیه اروپا حتریمهای مربوط به انرژی هستهای ایران (به گونهای که در ضمیمه ۲توافقنامه آمده) را پس از آنکه آژانس بیناملللی انرژی هستهای تأیید کرد که ایران گامهای
مؤثری برداشته ،برحسب مورد متوقف ،معلق و یا لغو خواهند منود.

 -حتریمهای مربوط به فنآوری موشکهای بالستیک به مدت  ۸سال پابرجا خواهند ماند.

همچنین برخی حتریمهای مشابه علیه فروش جنگافزارهای متعارف به ایران به مدت ۵
سال باقی خواهند ماند.

 بر اساس توافقنامه و به مدت  ۸سال پس از اجرایی شدن آن ،برخی حتریمهای احتادیه اروپاعلیه برخی شرکتها و افراد ایرانی برداشته خواهند شد.

 با این وجود هیچیک از حتریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه ایران مربوط به نقض حقوقبشر و فناوریهای ساخت موشک برداشته خنواهند شد.
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ساز و کار حل اختالف
 برای حل و فصل اختالف میان طرفهای برجام «سازوکار حل اختالفات» در دو بند قراردادپیشبینی شده است .این دو بند از آجنا که رجوع به آنها میتواند به بازگشت خودکار
حتریمهای بیناملللی علیه ایران منجر شود به «مکانیسم ماشه» معروف شدهاند.

در صورتی که ایران به عدم پایبندی به توافق هستهای متهم شود ،مسئله به کمیسیون

مشترک برجام که به منظور نظارت بر اجرای توافقنامه تشکیل میگردد ،ارجاع میشود،
ایران به عنوان متشاکی  ۳۰روز فرصت خواهد داشت رضایت طرف شاکی را جلب کند .در

صورت عدم رضایت شاکی ،پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد.

شورای امنیت ظرف یک ماه دربار ٔه بازگشت حتریمهای ایران رأیگیری خواهد کرد.

جالب است که طبق مفاد برجام آنچه که در شورای امنیت برای آن رأیگیری خواهد شد،

رأیگیری دربار ٔه «ادامه رفع حتریمهای ایران»
خواهد بود .به بیان دیگر کشورهای غربی در

مذاکرات برجام حنوه این رأیگیری را به گونهای

تغییر دادهاند که امکان وتوی نظر کشورهای
غربی دربار ٔه برگرداندن حتریمها علیه ایران به کل
از روسیه و چین سلب شده است و حق وتو عم ً
ال
در اختیار طرف غربی قرار گرفته است .بدین

صورت که آمریکا ،انگلیس و فرانسه میتوانند از
حق وتوی خود استفاده کرده و از تصویب «ادامه

نکته جالب اینکه ،طبق مفاد برجام آنچه
که در شورای امنیت برای آن رأیگیری
خواهد شد ،رأیگیری درباره «ادامه رفع
تحریمهای ایران» خواهد بود .به بیان
دیگر کشورهای غربی در مذاکرات برجام
نحوه این رأیگیری را به گونهای تغییر
دادند که امکان وتوی نظر کشورهای
غربی برای برگرداندن تحریمها علیه
ایران به کل از روسیه و چین سلب شد.

رفع حتریمها» جلوگیری کنند .در این حالت،

قطعنامههای حتریمی پیشین سازمان ملل متحد علیه ایران احیا خواهند شد.
واکنشها به امضا توافق

حسن روحانی ،رئیسجمهور وقت ایران با اشاره به نتایج مذاکرات هستهای ،از

«حمایتها و هدایتهای» رهبر ایران نسبت به دولت و تیم مذاکرات هستهای تشکر و ابراز

امیدواری کرد ،این مسئله «حرکتی جدید در مسیر پیشرفت کشور را به وجود بیاورد ».وی
پس از اعالم توافق از آغاز یک «صفحه جدید» سخن گفت .روحانی همچنین با اشاره به فشار

حتریمها گفت «حتریم کنندگان شرایط سختی را در جامعه به وجود آوردند ،هرچند حتریم هرگز
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موفق نبود».

محمد جواد ظریف نیز توافق را یک «رویداد تاریخی» عنوان کرد و گفت« :اکنون ما فصل

جدیدی از امید را آغاز کردهایم .اجازه دهید آن را بسازیم».

اکبر هاشمی رفسنجانی در واکنش به توافق هستهای گفت« :این پیروزی مرا به یاد فتح

خرمشهر و همچنین پیروزی پذیرش قطعنامه انداخت که دنیا بر حق ایران صحه گذاشتند».

محمدعلی جعفری ،فرمانده سپاه پاسداران ،برجام را فتنهای همردیف جنگ ایران و

عراق ،پیروزی محمد خامتی در سال  ۷۶و حوادث سال  ۸۸دانست.

ابراهیم آقامحمدی ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای

اسالمی اظهار داشت «در برجام ،مهندسی افکار عمومی و بهتر است بگوییم نوعی فریب
افکار عمومی صورت گرفت».

سعید جلیلی اعالم کرد در تنظیم سند این توافق هستهای و اسناد ضمیمه آن ،از  ۱۰۰حق

مسلم ایران صرف نظر شدهاست و این توافق و قطعنامه شورای امنیت پیرو آن ،ناقض خطوط
قرمز ترسیمشده در ایران است.

باراک اوباما رئیس جمهور ،جان کری وزیر امور خارجه ونانسی پلوسی رهبر اقلیت

دمکرات در سنای آمریکا و وندی شرمن مذاکرهکننده ارشد آمریکا ،امضا برجام را مثبت
ارزیابی کردند و اوباما گفت« :امروز جلوی گسترش سالح هستهای را در خاورمیانه گرفتیم

و متام راههای رسیدن احتمالی ایران به سالح امتی بسته شد .بدون این توافق خاورمیانه
با خطر یک جنگ جدید روبرو میشد» .اما ،برجام با مخالفت اکثریت جمهوریخواهان در

مجلس منایندگان و سنای آمریکا روبر شد ،باراک اوباما ،بدون استفاده از حق وتوی خود،

اجاز ٔه اجرایی کردن برجام را دریافت کرد.

در مجلس ایران نیز علیرغم مخالفتهایی که با تصویب برجام بهعمل آمد وحتی طرحهایی

برای اقدام متقابل برای اجرای آن تصویب شد ،در نهایت برجام در مجلس به تصویب رسید و

در شورای نگهبان با اکثریت قاطع آراء تأیید گردید.

طبق برجام ،این توافقنامه رمسًا مورد حمایت شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت وبا

گنجانده شدن آن در حقوق بینامللل قانونًا الزامآور شد.
اجرای برجام

بر اساس مفاد برجام ،روز اجرای توافق روزی است که آژانس تأیید کند که ایران تعهدات
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مقدماتی خود را از جمله در تأسیسات اراک ،نطنز و فردو اجنام دادهاست .در ساعت پایانی

 ۲۶دی  ،۱۳۹۴یوکیا آمانو ،مدیرکل آژانس بیناملللی انرژی امتی ،در اطالعیهای اعالم کرد که

اجرای متام تعهدات برجام از سوی ایران مورد تأیید آژانس است .در نتیجه در بیانی ٔه صادره

که توسط فدریکا موگرینی ،مناینده عالی احتادیه اروپا و محمد جواد ظریف قرائت شده اجرایی

شدن برجام اعالم گردید و حتریمهای احتادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا و همه قطعنامههای

حتریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بر حسب مورد متوقف ،تعلیق یا لغو شدند .با
اعالم توقف ،تعلیق یا لغو حتریمهای بیناملللی بر اقتصاد ایران ،خوشبینیهای گستردهای

از تأثیر برجام بر اقتصاد ایران ،بهویژه در حوزه نفت و گاز ،ترابری هوایی و دریایی به وجود آمد

و شرکتهای خارجی زیادی برای بازگشت یا ورود به بازار ایران ،ابراز متایل یا اقدام منودند.
نقض برجام

در نوامبر  ۲۰۱۶در مجلس منایندگان و سنای آمریکا ،قانون حتریم ایران متدید شد ،که

به منزل ٔه نقض برجام از سوی آمریکا بود .اما ،مقامات آمریکا بر این باور بودند که متدید این

قانون ،تصویب حتریمهای جدید نیست و از این رو نقض برجام بهشمار منیرود .اگرچه اوباما،
از امضای آن سرباز زد ولی پس از گذشت مدت قانونی ،ابالغ شد.

حسن روحانی که پیش از این تهدید کرده بود در صورت متدید قانون حتریم ایران ،واکنش

متناسب بهعمل خواهد آمد به صاحلی رئیس سازمان انرژی امتی دستور پژوهش دربار ٔه ساخت

پیشرانهای هستهای دریایی و تهی ٔه سوخت برای آنها را داد .محمد جواد ظریف نیز در دستوری
جداگانه ،مأمور پیگیری راههای پیشبینیشده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض شد.

پس از پیروزی دونالد ترامپ ،وزارت خزانه داری آمریکا در فوریه  ۲۰۱۷حتریمهای

جدیدی علیه  ۱۳فرد و  ۱۲نهاد ایرانی اعالم کرد .سهشنبه  ۱۸اردیبهشت  ۱۳۹۷دونالد ترامپ

جلو دوربین با نشان دادن برگهای با امضا «خط خطی» ویژه خود اعالم کرد :از برجام خارج

شده است .ترامپ حتریمهای یکجانبه و جدیدی دیگری را علیه ایران بر قرار کرد.
کاهش تعهدات ایران در مقابل خروج آمریکا از برجام

ایران ،ابتدا در واکنش به خروج ترامپ از برجام یک سال «صبر راهبردی» در پیش گرفت

و از کشورهای باقیمانده در برجام که وعده جبران خروج آمریکا را میدادند ،خواست به

تعهدات خود عمل کنند.
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علیرغم اینکه فرانسه ،آملان و انگلیس راهاندازی سازوکار «اینستکس» برای مبادالت

مالی و جتاری با ایران را اعالم کردند ،اما به علت ساختار برجام عم ً
ال این طرح شکست خورد.

با گذشت یک سال و محقق نشدن وعدههای اروپا ،شورای عالی امنیت ملی ایران اعالم

کرد در صورتی که آنها ظرف  ۶۰روز به تعهدات خود در زمینههای نفتی و بانکی عمل نکنند،
ایران طبق مفاد برجام ،از تعهدات خود در برجام خواهد کاست.

گام اول ایران عبور از سقف  ۳۰۰کیلوگرمی ذخایر اورانیوم غنیشده  ۳.۶۷درصد و عدم

فروش آب سنگین و مازاد اورانیوم غنیشده بود که در تاریخ  ۱۸اردیبهشت  1398اعالم شد.

گام دوم نیز روز  ۱۶تیر 1398و با بیانیه دولت مبنی بر افزایش سطح غنیسازی از ۳.۶۷

درصد اجرا شد.

گام سوم ایران لغو محدودیتها در فعالیتهای حتقیق و توسعه از جمله توسعه و

راهاندازی نسل جدید سانتریفیوژها در تأسیسات غنیسازی اورانیوم بود که در  16شهریور

 1398اعالم شد.

در گام چهارم از کاهش تعهدات هستهای ،حسن روحانی اعالم کرد :تزریق گاز به

سانتریفیوژها در فردو آغاز خواهد شد .در آبان ماه  1398علیاکبر صاحلی اعالم کرد که در

مرکز هستهای فردو غنیسازی تا ۵درصد اجنام میشود ودر صورت نیاز قابلیت غنیسازی تا
20درصد هم در این مرکز وجود دارد.

دو روز پس از ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا در فرودگاه بغداد ،ایران در گام پنجم،

باقیمانده تعهدات هستهای از جمله تعداد سانتریفیوژها را کنار گذاشت .در این گام،
عملیات گازدهی به سانتریفیوژهای مستقر در فردو آغاز شد .پیشتر  ۱۰۴۴سانتریفیوژ در

داخل فردو مشغول به کار بودند ،اما گازدهی منیشدند.

سخنگوی بوریس جانسون ،خنستوزیر انگلستان ،در دی ماه  1398گفت« :اعالم

ایران مبنی بر لغو محدودیتهای غنیسازی بسیار نگرانکننده است ».سازمان دیدهبان امتی

سازمان ملل نیز در همان روز دور شدن ایران از توافق هستهای را تأیید کرد .چند روز بعد قرار
شد وزرای خارجه احتادیه اروپا یک نشست اضطراری برای بررسی راههای حفظ توافق امتی

با ایران برگزار کنند .آژانس بیناملللی انرژی امتی نیز در گزارش خود در  13اسفند  1398از
ایران به سبب اینکه اجازه دسترسی بازرسان سازمان به دو مرکز را نداده ،انتقاد کرد.

مجلس یازدهم در  11آذر ماه  ۱۳۹۹با تصویب طرحی ،دولت و سازمان انرژی امتی را

موظف به افزایش سطح غنیسازی برای مصارف مورد نیاز کشورکرد.
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در  17آذر  ۷ (1399دسامبر  ) ۲۰۲۰کشورهای فرانسه ،بریتانیا و آملان با صدور بیانیه

مشترک دربار ٔه پیامدهای نصب سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنیسازی اورانیوم و همچنین
اجرای مصوبه تازه مجلس ایران دربار ٔه تعهدات هستهای هشدار دادند.

مذاکرات احیای برجام

از اواخر سال  ،1399مذاکرات بین طرفین برای توافق اولیه جهت احیای برجام ،آغاز شد.

اما به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران،مذاکرات از خرداد ماه  1400متوقف

شد .ایران به دنبال گرفنت تضمین از احتادیه اروپا بود تا خروج یک جانبه آمریکا تکرار نشود.

در  ۱۴اکتبر  ،۲۰۲۱ایران و احتادیه اروپا بر سر برگزاری مذاکرات بیشتر در بروکسل توافق کردند.

میخائیل اولیانوف ،سفیر روسیه در آژانس بیناملللی انرژی امتی سازمان ملل متحد در وین،
درخواست ایران مبنی بر عدم خروج مجدد آمریکا از برجام را «منطقی و قابل توجیه» خواند.

بیانیه مشترک رهبران فرانسه ،آملان ،بریتانیا و ایاالت متحده،در اوایل آبان  ،۱۴۰۰از

تعهد آشکار بایدن برای بازگشت آمریکا به برجام و پایبندی کامل به آن ،تا زمانی که ایران هم

همزمان به تعهدات خود عمل کند ،سخن به میان آورد .مذاکرات با حضور منایندگانی از ایران،
چین ،فرانسه ،آملان ،روسیه و بریتانیا از  8آذر  1400در وین از سر گرفته شد .علی باقری کنی،

مذاکرهکننده ارشد هستهای ایران ،هر آنچه قبل از این مطرح شده را صرفًا یک «پیشنویس»
نامید و لذا ایران پیشنویس جدید ی ارائه کرد .مذاکرهکنندگان غربی پیشنهادهای جدید ایران را
«غیرقابل قبول» خواندند و شانس کمی برای موفقیت قائل بودند ،مگر اینکه ایران موضع خود

را تغییر دهد .مذاکره کنندگان ایرانی اصرار داشتند که قبل از کاهش فعالیتهایهستهای ایران،

ابتدا آمریکا باید همه حتریمها را لغو کند .مذاکرات احیای برجام در نیمه دوم آذر ماه  ۱۴۰۰ادامه
یافت .به گفته میخائیل اولیانوف ،سفیر روسیه در مذاکرات« ،تعدادی از سوءتفاهمها که باعث

ایجاد تنش شده بود ،برطرف شده و همه تعهد خود را به کار سازنده تأیید کردند».

در  20اسفند  ۱۴۰۰جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اروپا که وظیفه هماهنگی مذاکرات

احیای برجام در وین را بهعهده دارد ،در یک پیام توئیتری توقف مذاکرات وین را بهعلت
وجود «عوامل بیرونی» اعالم کرد و مذاکره کنندگان به پایتختهای خود برگشتند.

اظهارات جوزپ بورل و توقف مذاکرات بهانهای شد تا رسانههای جریان غالب توقف

مذاکرات وین را به خواستههای جدیدی از سوی روسیه و گره خوردن مذاکرات وین به
رویدادهای اوکراین نسبت بدهند .مناینده روسیه در سازمانهای بیناملللی واقع در وین
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عنوان کرد که نتیجه مذاکرات وین تنها به روسیه وابسته نیست و دیگر مشارکتکنندگان
نگرانیهای دیگری دارند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس مسایل بینامللل نوشت« :دلیل توقف

مذاکرات هستهای تداوم اختالف میان ایران و آمریکا است و موضوع بحران اوکراین در حال

حاضر اثر تعیین کنندهای در سرنوشت مذاکرات ندارد ».این کارشناس اضافه کرد« :ایران و
آمریکا همچنان بر سر برخی موضوعات مهم و به ویژه در زمینه رفع کامل حتریمها با یکدیگر
اختالف نظر دارند و این مسئله عامل تعیینکنندهای است که باعث ایجاد وقفه در مذاکرات

شده است».

سایت خبری عصر ایران در مطلبی در رابطه با قفل شدن مذاکرات وین در  23اسفند ۱۴۰۰

نوشت ...« :اما طی روزها و هفتههای گذشته وقوع جنگ در اوکراین و حمله ارتش روسیه به

همسایه کوچکترش ،همانطور که انتظار میرفت بر پیچیدگی مذاکرات وین افزود .روسیه
پیش از جنگ اوکراین یکی از طرفهای اصلی پیش برنده دیپلماسی میاجنیگرانه بین ایران

و آمریکا بود و مناینده روسیه در وین یکی از پرتالشترین دیپلماتهای طرف مذاکره برای

احیای برجام به نظر میرسید .اما پس از جنگ اوکراین ورق برگشت .اختالف به وجود آمده
بین آمریکا و روسیه بر سر اوکراین به طور طبیعی بر مذاکرات وین هم سایه انداخت.

آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی روسیه را حتریم کردند و این در حالی بود که

همین کشورها باید با روسیه همکاری میکردند تا احیای برجام آخرین پلههای توافق نهایی
را نیز طی کند.

در این میان روسیه پس از حتریمهای آمریکا ،شرط جدیدی روی میز گذاشت و اعالم کرد

باید همکاریهای کشورشان با ایران در صورت احیای برجام از گزند حتریمهای آمریکا در

امان مباند و واشنگنت باید در این زمینه به مسکو تضمین کتبی و رمسی بدهد.

بر اساس گزارش روزنامه وال استریت ژورنال ،آمریکا به روسیه هشدار داد اگر تا یک

هفته از شرط جدید خود عقبنشینی نکند ،گزینه احیای برجام بدون حضور روسیه را اجرا

خواهد کرد».

نویسنده مطلب عصر ایران در این رابطه سؤال می کند« :مگر بدون روسیه احیای برجام

متصور است؟ و اگر میسر است چرا میگویند روسیه عامل توقف مذاکرات شده است؟»

بعد خود پاسخ میدهد« :حتما متصور است که آمریکاییها وعده آن را دادهاند» و آنگاه

ادامه میدهد« :اگر چنین است که آمریکاییها گفتهاند و برجام بدون حضور روسیه هم قابل
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احیاست ،پس چرا رسانههای غربی مدام بر این خط تبلیغی متمرکز شدهاند که مواضع اخیر
روسیه و موضع سرسختانه ایران در زمینه گرفنت تضمینهای الزم از آمریکا عامل اصلی

تعلیق مذاکرات وین است».

به گزارش ایرنا ،سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با

امیرعبدالهیان ،وزیر خارجه ایران در  24اسفند  1400گفت« :مسکو تضمینهای کتبی از

آمریکا دریافت کرده که حتریمها مانع همکاری در چارچوب توافق هستهای ایران خنواهد شد».
خبرگزاری فرانسه به نقل از الوروف نوشت ،تضمینهای گرفته شده از واشنگنت ،از نقش

روسیه در احداث نیروگاه هستهای بوشهر در ایران محافظت میکند.
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وقتی رسانهها دروغ میگویند
سیامک طاهری

همه جنگهای  ۵۰سال گذشته
نتیجه دروغهای رسانهها بودهاند.
ژولیان آسانژ

هدف رسانه ،رساندن خبر و واقعیات و انتقال احساس ،دانش ،فرهنگ ،و دیدگاه به

مخاطب است .برای این منظور رسانه باید بیطرف باشد .چرا که جهتگیری رسانه باعث

میشود که این نهاد از دسترسی به هدف خود که همانا انتقال رخدادها ،به همان شکلی که
واقع شدهاند ،باز مباند .این آن چیزی است که تئوریپردازان رسانه روزانه به خورد همه ما

میدهند .همه رسانهها مدعی رعایت این اصل به ظاهر پذیرفته شده هستند .اما آیا به راستی

چنین است؟ نگاهی به محتوای رسانههای گوناگون نشان میدهد که رسانه بیطرف در هیچ
کجای دنیا وجود خارجی ندارد.

از رخداد تا خبر و گزارش

آنکه پیام را اولین بار دریافت میکند ،آنکه خبر را پردازش میکند ،آنکه خبر را طبقهبندی

میکند ،آنکه خبر را دستچین میکند و آنکه اولویت و اهمیت خبر را تعیین میکند ،همه و همه

انسانهایی هستند که دارای اندیشه و جهان بینی معینی هستند .اندیشه و جهانبینیهای

متفاوت منیتوانند در برداشت از یک رخداد معین و مشخص ،پردازش خبر ،اولویت و میزان
اهمیت دادن و چگونگی بازتاب مجدد آن نقشی ایفاء نکنند.

رابطه خبر و خبرنگار رابطهای دوطرفه است .رخداد در ذهن خبرنگار که پیشتر دارای

جهانبینی خاصی شده است ،تأثیر میگذارد؛ در آجنا (ذهن گزارشگر) کنش و واکنشی بین

رخداد و جهانبینی گزارشگر رخ میدهد و انعکاس آن به صورت خبر یا گزارش بیرون داده
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میشود .پس آنچه که به عنوان خبر یا گزارش به دست ما میرسد ،در حقیقت ،برونداد
انعکاس رخداد در ذهن گزارشگر یا خبرنگار است .حال این خبرنگار یا گزارشگر ممکن است
از دستکاری آگاهانه در خبر به منظور و غرض خاصی خودداری کند ،ولی بیگمان امکان

جلوگیری از تأثیر غیرمستقیم ذهن بر رخداد غیرممکن است .نگاهی به گزارشات گوناگون

رسانههای مختلف و حتی همسو در مورد یک رخداد معین دلیل این مدعا است.

البته باید به تفاوت ماهوی دستکاری در خبر و گزارش و جهتدهی عامدانه در آن ،و تأثیر

غیرمستقیم و انعکاسی داشتههای ذهنی در خبر و گزارش توجه داشت.

آنچه گفته شد روند تغییر واقعیت در حیطه عملکرد گزارشگر و دیگر کارکنان اعم از

مسئول تیتر ،ویراستار ،صفحهبند و یا ادیتور و دیگر کارکنان دستگاه رسانه در رسانه مکتوب
و یا تصویری است .اما ،هر رسانهای از هیئت مدیره یا حتریریهای برخوردار است که چهارچوب

سیاستهای آن رسانه را معین و مشخص میکند .به عبارت دیگر این اوست که مشخص
میکند که یک رسانه راست یا چپ باشد .گروه هدف آن ،نوجوانان ،جوانان یا میانساالن و. .
 .باشد و یا رسانه برای خوانندگانی با چه سطحی از دانش منتشر گردد.

رسانه و ایجاد احساس خوش یا ناخوش

بسیاری از رسانهها جهتگیری سیاسی و یا اجتماعی مشخصی دارند ،که بر همگان

روشن است .مانند ارگانهای احزاب گوناگون چپ و راست .در نتیجه اشخاصی که آن

جهتگیری را میپسندند جذب آن رسانه میشوند .در این جا سخن بر سر اینگونه رسانهها

نیست .این رسانهها را صرفنظر از این که چه مستوسویی دارند ،باید به مثابه رسانههای

صادق دستهبندی کرد .اما اکثریت مردم دارای مستوسوی اعتقادی مشخصی نیستند .به
همین جهت رسانههای فراوانی میکوشند تا با ادعای بیطرفی برای اینان دام بگسترانند
و از یک سو مخاطب بیشتری جذب کنند و از دیگر سو ،اندیشههای خاصی را با ترفندهای

رسانهای به آنان القاء منایند.

در این وضعیت یک تناقض پدید میآید .از یک طرف رسانه باید دیدگاه خاصی را در ذهن

خواننده و یا بیننده ایجاد مناید و از سوی دیگر باید به گونهای عمل کند که اعتماد خواننده و
یا بیننده را جلب مناید .چنین است که به کارشناسانی ورزیده و مسلط به علم روانشناسی نیاز

دارد .چنین عملکردی از رسانههای با جتربه و دارای امکانات مانند بیبیسی ساخته است.

میزان موفقیت رسانههای دیگر نیز کمابیش به میزان امکانات و به کارگیری افراد حرفهای و
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متخصص از سوی آنان بستگی دارد .طبیعی است که در اینجا هم مانند دیگر زمینهها پول حرف
اول را میزند .در پی کوشش میشود تا پارهای از این ترفندهای رایج رسانهای با ذکر منونههای
مشخصی واکاوی شوند .اما پیش از ورود به این بحث باید به نکته دیگری اشاره شود .میدانیم

برای آنکه یک فیلم به شکل طبیعی دیده شود  ۲۴تصویر در یک ثانیه باید از جلوی آپارات
بگذرد .اگر شمار این تصاویر کمتر از  ۱۰عدد شود اساسا اعصاب بینایی چشم انسان تصویری

را احساس منیکند .در یک آزمایش در میان  ۲۴تصویر یک فیلم چند تصویر از تبلیغ کوکاکوال

گنجاندند .طبیعی بود که بیننده متوجه این تبلیغ نشود ،ولی ذهن او این تصاویر را درک کرده و
در نتیجه بیننده ناخودآگاه احساس تشنگی کرده و میل به نوشیدن کوکاکوال در او برانگیخته شد.
در آزمایش دیگری یک خوراک آماده را در دو ظرف با بستهبندیای که روی آن مارک

دو شرکت (یکی برند معروف و دیگری شرکتی که از معروفیت چندانی برخوردار نبود) به مردم

عرضه کردند و از مردم درباره طعم آن سؤال کردند.

با اینکه همه مردم آزمایششونده غذای یکسانی

را خورده بودند ،اما ۹۰درصد آنان گفتند که طعم

غذای با برند معروف خوشمزهتر است.

اسکنهای اجنام شده بر روی مغز انسانها

نشان از آن دارد که لذت و شادی بخشهای

معینی از مغز را فعال میکند .در واقع مغز همه

ما مانند سگ پاول عمل میکند ،که با شنیدن

تبلیغات آنگاه موفق است که نه تنها با
تجربیات روزمره در تضاد نباشد ،بلکه به
گونهای تأییدکننده آن نیز باشد ،از این رو در
تبلیغات سیاسی که به صورت خبر ،گزارش
و یا مصاحبه انجام میگیرد ،الزم است تا
بخشی از واقعیت که در ذهن خواننده و
یا بیننده آشناست تکرار شود تا بخش
دیگر که حاوی دروغ است به او الغاء شود.

صدای زنگ به یاد غذا افتاده و بزاق دهانش ترشح میشود .وقتی در نتیجه تبلیغات ذهن

ما نسبت به موضوعی به گونهای دستکاری میشود که با به یاد آوردن آن احساسی خوش و یا

ناخوشایند به ما دست میدهد ،در واقع نسبت به آن موضوع نظری خوش یا ناخوش مییابیم،
بدون آنکه دلیل خاصی برای درست بودن و یا نادرست بودن آن نظر یا موضوع داشته باشیم.

درست همین جاست که نقش واقعی رسانه مدرن ظاهر میشود .ایجاد احساس خوش و

یا ناخوش نسبت به یک نظر و یا ایدئولوژی و یا شخص و یا کشور .اما تبلیغات آنگاه موفق

است که نه تنها با جتربیات روزمره در تضاد نباشد ،بلکه به گونهای تأییدکننده آن نیز باشد ،از
این رو در تبلیغات سیاسی که به صورت خبر ،گزارش و یا مصاحبه اجنام میگیرد ،الزم است
تا بخشی از واقعیت که در ذهن خواننده و یا بیننده آشناست تکرار شود تا بخش دیگر که حاوی

دروغ است به او الغاء شود .پیچیدهگی موضوع آنگاه روشن میشود که ذهن افراد گوناگونی
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که به عنوان مخاطب برگزیده میشوند ،ممکن است دارای میزان حساسیتهای متفاوتی

نسبت به یک موضوع باشد .از این رو میزان موفقیت یک رسانه ،با میزان شناخت آن رسانه

از مخاطبین خود بستگی پیدا میکند .بدین جهت یک رسانه موفق نیاز به ارتباطی دائمی با
مخاطبین خود دارد .اینکار میتواند از طریق نظرسنجی ،دریافت نامه ،ایمیل ،اساماس و یا

دریافت کامنت و ...باشد.
رسانه ،ابزار قدرت نرم

رسانه را باید به عنوان یکی از ابزارهای قدرت نرم مورد ارزیابی قرار داد .در تعریف

قدرت نرم گفته شده است آن قدرتی که تو را مجبور کند تا به شیوهای فکر و رفتار کنی ،که
خواست من است .در بسیاری از مواقع این رفتار بدون آنکه احساس اجبار در طرف اجراکننده

بهوجود بیاید ،اجرا میشود .به عبارت دیگر در این مواقع مجری گمان میبرد که با اختیار و
انتخاب خود دست به عمل زده است .طیبعی است که هیچ قدرت نرمی بدون پشتوانه قدرت

سخت امکان اجرا منییابد .در اینجا بیان یک مثال دیگر ضروری میمناید:

در روزهای پیش از تهاجم ناتو به کشور یوگسالوی ،آقای یوشکا فیشر ،وزیر خارجه وقت

آملان به عنوان مناینده ناتو در مذاکره با آقای میلوسویچ ،رئیسجمهور وقت یوگسالوی شرکت

کرده بود .آقای میلوسویچ برای جلوگیری آغاز حمله ناتو ،متام درخواستهای این سازمان،
به غیر از یک درخواست را پذیرفت .و آن درخواست عبارت بود از باز بودن فضای کشور

یوگسالوی به روی هواپیماهای ناتو برای گشتزنی .آقای فیشر در توضیح علت حمله به
یوگسالوی در گفتگویی با تلویزیون آملان گفت :به او (میلوسویچ) گفتم اگر نپذیری ،ما کشورت
را مبباران خواهیم کرد و او باز هم نپذیرفت .وقتی چنین اخطاری کردی ،باید حتمًا آن را اجرا

کنی ،در غیر اینصورت دیگر هیچ کس حرفت را باور خنواهد کرد( .نقل به مضمون ) در اینجا

بهخوبی مشخص است که قدرت نرم (تهدید) بدون پشتوانه قدرت سخت (نیروی نظامی) از
ارزش چندانی برخوردار نیست.

حال به موضوع رسانه بازگردیم .رسانه به عنوان قدرت نرم متکی به قدرت سخت

حامی آن است .رسانههایی چون بیبیسی و صدای آمریکا از اعتبار دولتهایی که به آن

وابسته هستند مدد میجویند و رسانههایی چون سیانان و انبیسی از رانت تراستهایی

که نفوذ زیادی در هیئت حاکمه آمریکا دارند و خودشان به قدرت سخت (پول و در صورت

لزوم نیروهای مسلح) وابسته هستند ،بهره میبرند .همکاری دوجانبه رسانه و نیروهای مسلح
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در جنگهایی چون جنگ علیه عراق ،یوگسالوی ،افغانستان ،لیبی و ...نیز با سازمانهای

اطالعاتی در کودتاهای گوناگون اعم از کودتای  ۲۸مرداد و یا کودتای شیلی ،اندونزی و ...امر

پوشیدهای نیست.

در دنیای امروز هیچ رسانهای منیتواند همه مردم یک جامعه را به عنوان گروه هدف مورد

توجه قرار دهد ،از این رو است که رسانهای چون بیبیسی فارسی بیشتر اقشار روشنفکری

ایران را مورد توجه قرار میدهد و برنامهریزی تبلیغاتی خود را با توجه به سطح آگاهی ،دانش

و خواستهای آنان اجنام میدهد و رسانهای چون صدای آمریکای فارسی گروه هدف خود را

بخش عوامتر مردم ایران انتخاب میکند ،ولی رسانه «منوتو» بر روی زنان و جوانان بیشتر

متمرکز میشود .باید توجه داشت که اصو ً
ال در شیوه تبلیغاتی رسانههای مدرن ،کوشش
رسانه را باید به عنوان یکی از ابزارهای
قدرت نرم مورد ارزیابی قرار داد .در قدرت
نرم ،آن قدرتی است که تو را مجبور کند
به شیوهای فکر و رفتار کنی که خواست
قدرت است .و ،هیچ قدرت نرمی بدون
پشتوانه قدرت سخت امکان اجرا نمییابد

میشود تا به جای بیان یک مطلب آن مطلب با
ترفندهای گفتاری یا تصویری و حتی استفاده از

موزیک به مخاطب القاء شود .بیبیسی یکی از

قدیمیترین و حرفهایترین رسانههای جهان است
که با ظاهری نرم و قدرتی مخوف به بیش از ۲۰

زبان زنده دنیا برنامه اجرا میکند.

ترفندهای رسانهای

در اینجا بیشتر مثالها از رسانههای فارسی زبان پیش گفته که برای خوانندگان ما آشنا

هستند ،انتخاب شدهاند:
 .۱ترفندهای تصویری:

در این روش با استفاده از تکنیکهای پیشرفته عکاسی و فیلمبرداری تالش میشود تا

خواست گردانندگان رسانه به خواننده القاء شود .مث ً
ال در تظاهراتی که شرکتکنندگان در آن

چندان زیاد نیستند ،ولی همسو با اندیشههای گردانندگان رسانه مورد نظر است ،این گردهمآیی

به گونهای به منایش گذاشته میشود که جمعیت انبوهی به نظر آیند و گاهی جمعیت چند نفره و

یا چند ده نفره در میان انبوهی از پالکاردها با استفاده از تکنیکهایی پیش گفته شمار بسیار
زیادی جلوه میکنند .برای پیشبرد چنین منظوری استفاده از زاویه قرار گرفنت دوربین و با باز و
بسته کردن دریچه استفاده میشود.

بارها دیده شده است که در میان جمعیت مورد توجه این رسانهها ناگهان دوربین بر
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روی زنی زیبا فوکوس (متمرکز) میشود تا احساس خوشایندی در بیننده برانگیخته شود و در
موردی که تظاهرات همسو با نظر گردانندگان رسانه نیست ،پیرزنان یا پیرمردانی خمیده و نزار

مورد توجه فیلمبردار قرار میگیرد تا چنین منایانده شود که که این تظاهراتکنندگان نیروهای
فسیل شدهای هستند که به گذشتهای دور تعلق دارند .این شیوه در سالهای پس از  ۱۹۹۰در

بیشتر تظاهرات چپها مورد استفاده قرار میگرفت .استفاده از تصویرهای رقتبرانگیز و یا

شادمانکننده در حاشیه گزارش از دیگر ترفندهای تصویری است .استفاده از تصویر کودکی
معصوم که مورد تعدی و یا ظلم قرار گرفته است ،نیز بسیار تأثیرگذار باشد.
 .۲انتخاب خبر

روزانه هزاران اتفاق در دنیای ما روی میدهد .کدامیک از این خبرها مهم هستند و کدام

از ارزش چندانی بر خوردار نیستند؟ اینجا نیز عرصه دیگری برای القاء نظر وجود دارد .مث ً
ال

اخبار مربوط به کشنت یک سگ در یک شهرک صنعتی در یکی از استانهای ایران ناگهان

به خبر بسیار مهمی تبدیل میشود به گونهای که خبر کشتار مردم یمن ،به وسیله حکومت

فوقارجتاعی و شبه داعشی عربستان حتتالشعاع قرار میگیرد .یا در روزهای خنست

کودتای  ۲۰۱۴اوکراین دستکم  ۱۰نفر از مخالفان دولت کودتایی اوکراین به اشکال گوناگون
کشته شدند .اسامی این افراد به شرح زیر است:

 .۱اولگ کالشنیکف ،مناینده حزب مناطق ،با گلوله کشته شد.

 .۲اولکسی کلسنیک ،فرماندار سابق منطقه خارکیف ،حلقآویز شد.

 .۳الکساندر پکلوشنکو ،فرماندار سابق منطقه زاپوسوشیا ،براثر فشار خون غیرمعمول به
شکلی ناگهانی جان خود را از دست داد.

 .۴استانیسالو ملنیک ،مناینده حزب مناطق ،با گلوله کشته شد.

 .۵سرگی والتر ،شهردار سابق ملیتوپول ،حلقآویز شد

 .۶الکساندر بردیو ،معاون پلیس ملیتوپول ،بر اثر فشار خون باالی غیرمعمول درگذشت.
 .۷میخائیل چچتوف ،معاون رئیس حزب مناطق ،از ارتفاع پرت شد.
 .۸سرگی ملینچوک ،بازپرس سابق منطقه اودسا ،از ارتفاع پرت شد.

 .۹نیکوالی سرجینکو ،معاون اول سابق را ه آهن اوکراین ،با گلوله کشته شد.

 .۱۰اولیسی بوزینا ،نویسنده و روزنامهنگار حامی روسیه و ضد دولت اوکراین ،با گلوله کشته شد.

بدین گونه بود که باندهای نئونازی قدرت دولت پیشین به ریاست حزب مناطق آزاد
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را در دست گرفتند و از آن پس این اعدامها همچنان ادامه یافت .افزون بر اینها فعالیت

حزب کمونیست اوکراین که دهها مناینده در مجلس داشت ممنوع اعالم شد و دفاتر آن نیز به
آتش کشیده شد .قاتلین هیچ کدام از این افراد نه کشف شدند و نه این قتلها انعکاسی در

رسانههای فارسی زبان بیبیسی و صدای آمریکا و همزاد ایرانی آنان یعنی «من وتو» یافتند.
ولی هنگامی که یک نفر از مخالفان دولت روسیه به نام «منیتسوف» در این کشور کشته

میشود ،با وجود دستگیری قاتالن آن در مدت کودتاهی ،زمان نسبتًا طوالنی از وقت این

رسانهها صرف این خبرها میگردد و پس از کشف عامالن قتلها نیز این رسانهها به بهانه

مواضع حقوق بشری از گرفنت اعتراف به شیوههای نادرست از قاتالن  -آنهم به ادعای
مخالفان دولت که آزادانه و بدون مجازات میتوانند دولت را متهم کنند  -از دولتمردان

این کشور انتقاد میکنند .ایجاد فضای ضد روسی در این رسانهها به منظور تأثیرگذاری بر
افکار عمومی ایرانیان و نیز دستاندرکاران رسانههای ایرانی با هدف متنفر کردن آنان از هر
آلترناتیو جهانی برای ایجاد رابطه و در نتیجه مجبور کردن ایرانیان به تسلیم شدن به مطامع

کشورهای غربی بخشی از اهداف این رسانهها است( .قدرت نرم)

همه ما جنجالی که رسانهها بر سر ختریب مجسمه بودا به وسیله طالبان و ختریب آثار

باستانی عراق از سوی داعش به راه انداختند و نیز جنجالهای به راه افتاده بر سرگردن زدن

مردم عراق به وسیله داعش را به خاطر داریم .اما کمتر رسانهای را به خاطر داریم که طی دهها

سال گذشته به ما یادآوری کرده باشد که این دو عملکرد نه اولین بار بهوسیله طالبان و داعش
به کار رفته است ونه اینان مبتکر آن بودند .بلکه «از زمان تأسیس عربستان سعودی به کمک

دولت فخیمه بریتانیای کبیر» در این کشور رایج و جاری بوده است.
 .۳انتخاب مفسرین گوناگون

در بحثهای گوناگون و میزگردهایی که در این رسانهها برگزار میشود کوشش میشود تا

از افراد متنوعی استفاده شود ولی دامنه این تنوع تا آجنا است که اداره بحث از چهارچوب
خاصی بیرون نرود .استفاده از افرادی که دارای پیشینه چپ بوده و امروز از این افکار به

دالیل گوناگون رویگردان شدهاند و به اردوی سرمایه پناه بردهاند ،جهت ایجاد تنوع در میان

شرکتکنندگان از دیگر ترفندهای رسانهای است .مث ً
ال نگاهی به انواع مصاحبهها و میزگردهای
مربوط به مسئله هستهای ایران در دوران مذاکرات هستهای منایانگر آن است که با وجود تنوع

بسیار زیاد شرکتکنندگان در بحث ،تقریبًا همه نظم حاکم بر جهان را پذیرفته و انتقاد آنان در
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همین چهارچوب است و کمتر کسی مواضع زورگویانه غرب را مورد نقد قرار میدهد .گویی

همه حقیقت در نزد آمریکا و شرکای ناتویی آن است و اینان نیز وکالی مدافع منافع آمریکا

هستند و با تسلیم ایران به خواستهای طرف مقابل همه مشکالت ایران و جهان حل میشود.

از دیگر گفتارهای «یکنواختی در تکثر» این گونه شرکتکنندگان القاء نیاز جمهوری

اسالمی به تفاهم است ،بیآنکه به نیاز غرب برای چنین تفاهمی اشاره شود .هدف از این گونه
القائات حتریک افکار عمومی ایران به فشار به ایران برای امضای سریعتر توافقنامه مورد
نظر غرب بوده است .به طوری که جمهوری اسالمی در نتیجه فشار افکار عمومی در موضع

ضعیفتری قرار گیرد و ناگزیر به دادن امتیازات بیشتر شود.
 .۴دروغ از زبان دیگران

در یکی از مصاحبههای تلویزیون بیبیسی

با یکی از به اصطالح معارضین سوری در میدان

جنگ ،معارض نامبرده خطاب به فرستاده

بیبیسی میگوید ،میگویند در این جنگ القاعده

شرکت دارد؟ ،آیا شما در اینجا القاعده میبینید،
این اسد است که با القاعده همکاری میکند.

و یا در مورد واقعه یمن صدای آمریکا از زبان

آقای هاشمیان (از طرفداران سرسخت حکومت

عربستان و همکار شبکههای العربیه ،وابسته
به عربستان و اجلزیره وابسته به قطر) ،کوشش

شد تا مسئله وقایع یمن به مسئله حوثیها تقلیل

در انواع مصاحبهها و میزگردهای مربوط
به مسئله هستهای ایران ،علیرغم تنوع
ظاهری شرکتکنندگان ،تقریباً همه
گویندگان ،با پذیرش محض نظم حاکم
بر جهان در مقام وکالی مدافع منافع
آمریکا ،ایران را مورد انتقاد قرار میدهند
و کمتر کسی به مواضع زورگویانه غرب
توجهی نشان میدهد .گویی همه حقیقت
نزد آمریکا و شرکای ناتویی آن است
و این ایران است که با سماجت برعدم
تسلیم بر این نظم ،مشکلآفرینی میکند!

داده شود ،حال آنکه چندین قبیله و حزب از جمله حزب ناصریستها و بخش عمده ارتش یمن و

شمار زیادی از طایفههای گوناگون یمنی در جنبش علیه عبد ربه شرکت داشته و دارند .یا سخن از
اصالحات در عربستان میشود ،کشوری که به حق ارجتاعیترین حکومت جهان نام گرفته است.
در گزارشی دیگر در بیبیسی هنگامی که گروهی از ایرانیان در سوریه دستگیر شدند،

گزارشگر محترم (کسری ناجی) با به منایش گذاشنت کارتهای پایان خدمت آنان در مقابل

دوربین ،ادعا میکند که این کارتهای عضویت در سپاه پاسداران است ،و آنگاه که طشت

این رسوایی از بام به زیر میافتد ،در مصاحبهای با بیان اینکه من منیخواستم وارد جزئیات
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شوم و به توجیه این دروغ میپردازد .شبیه چنین مواضعی وجه غالب القائات سه رسانه

بیبیسی ،صدای آمریکا و من وتو را تشکیل میدهد.

شیوه رایج دیگر مبباران خبری مخاطب است .انبوه اخبار و گزارشاتی که به ذهن همه ما

روزانه سرازیر میشود ،باعث میشود تا نتوانیم پیشینه اخبار را به یاد بیاوریم و این امکان

دیگری به گردانندگان رسانهها میدهد تا با سرازیر کردن حجم عظیمی از رخدادها پیرامون یک
مسئله ذهن ما را دستکاری کنند .در متام دوران جنگ سوریه ،سیاست مبباران خبری از سوی

این رسانهها و دیگر رسانههای خبری جهان به اصطالح آزاد اعمال میشد .تقریبًا متام خبرها از

منابع ضد سوری اخذ میشد .آیا یک رسانه مدعی بیطرفی نباید ۵۰درصد منابع خبری خود را

از منابع موافقین و۵۰درصد دیگر را از منابع مخالفین تأمین کند ،تا عدالت خبری رعایت شود؟

در متام جنگهایی که غرب در سالهای اخیر به راه انداخته است ،مانند جنگ علیه

عراق (جنگ اول بر سر اشغال کویت) ،جنگ علیه یوگسالوی ،جنگ علیه افغانستان ،و

جنگ دوم علیه عراق (بر سر به اصطالح یافنت سالحهای کشتار جمعی) و وقایع سوریه ،لیبی،

و ...همین روش از سوی رسانههای به اصطالح بیطرف اعمال شده است .البته گهگاه افرادی

برای بیطرف منایی به استودیوهای این رسانهها راه مییابند که سخنان مخالف سیاستهای

ال این افراد معمو ً
عمومی میگویند .اما او ً
ال پس از آنکه از حدت و شدت و اهمیت موضوع
کاسته شد ،دعوت میشوند ،ثانیا شمار و زمان و میزان وقت اختصاص داده شده به آنان به

دقت و به گونهای تنظیم میشود تا از یک سو در میان مجموعه اخبار و گزارشات سخنان آنان
گم شده و از سوی دیگر ادعای بیطرفی را برای هیئت گرداننده رسانه مزبور به همراه بیاورد.

در جریان مبباران خبری گاهی از شیوههای موذیانهای استفاده میشود .مثال آقای کسری

ناجی ،گزارشگر بیبی سی زمانی که ترکیه به سوریه نیرو فرستاد تا به بهانه مبارزه با داعش

با کردهای این کشور بجنگد ،وقتی چند کامیون کمک غذایی ترکیه به مناطق جنگزدهای که
به اشغال ارتش ترکیه درآمده بودند ارسال شد ،این کمکها را کمکهای انساندوستانه نامید

و تصویرهایی نیز از دریافتکنندگان آن کمکها و نیز مصاحبهای با فردی که از این کار تقدیر

میکرد نشان داد .اما وقتی کامیونهای ارتش روسیه کمکهای غذایی به مناطق جنگزده
گسیل کرد ،در یک گزارش که سراسر آن محکوم کردن حمالت هوایی روسیه به تروریستها بود

با نشان دادن چند کامیون گفت «و اینجا منایش کمکهای انسان دوستانه»!

در جریان جنگهای حلب نیز گزارشات بیبیسی به وسیله فرد نامبرده سراسر محکوم

کردن حمالت هوایی به مواضع تروریستها بود و این موضعگیری را با کمک تصویرهایی که
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از شبکههای مجازی تروریستها تهیه شده بود ،پوشش میداد .اگر حمالت هوایی بد است
(که حتما بد است) چرا «بیبیسی» و «ویاوای» با همان شدتی که برای کشته شدگان سوریه

پستان به تنور میچسبانند ،برای کشته شدگان حمالت هوایی آمریکائیان دل منیسوزانند.
 .۵انتخاب سوژه

انتخاب سوژه مناسب با هدف نیز از دیگر ترفندهای تبلیغاتی رسانه است .نگاهی به

گزارشات و سوژههای مورد گفتگو در این رسانهها نشان از آن دارد ،که انتخاب سوژه به

عنوان وسیلهای برای تأثیرگذاری بر مخاطب از اهمیت باالیی برخوردار است .سوژههایی چون
بدرفتاری با حیوانات در ایران ،حضور زنان در ورزشگاهها و ...این شیوه القاء ،بیشتر در میز

گردها و یا برنامههای متاس تلفنی خوانندگان مانند «روی خط» صدای آمریکا و «نوبت شما»
در بیبیسی اعمال میشود .در واقع سوژههایی انتخاب و مورد بحث قرار میگیرند که در

مجموعه سیاستهای حاکم بر دستگاه تبلیغاتی کشورهای غربی از اهمیت برخوردار است.

مث ً
ال بینندگان این تلویزیونها هرگز با بحثهایی چون کشتار سرخپوستان در آمریکا و لینچ
سیاهان و یا کودتاهای گوناگون سازمانهای سیا و اینتلجنت سرویس مواجه منیشوند.

انتخاب سوژه از مناسبترین ابزارها برای هدایت مخاطب است .با این روش میتوان از

حکومتهایی که دخلواه گروه برنامهریز نیستند بهراحتی و با ذکر موردهایی که عمومًا درست

نیز هستند  -ولی بزرگمنایی میشوند  -انتقاد کرد ،ولی حکومتهایی چون عربستان و
قطر و ترکیه و دیگر متحدان آمریکا یا مورد انتقاد قرار منیگیرند و یا انتقاداتی سطحی از

آنان میشود .آیا تا کنون کسی دیده و یا شنیده است که حکومت عربستان با داعش مقایسه

شود ،در حالی که وجه تشابه این دو حکومت با هم بیش از آن است که تصور شود .گردن زدن

و سر بریدن پیش از پیدایش داعش فقط و فقط در عربستان رایج بود .ختریب آثار متدنهای

پیشینیان در هر دو حکومت یکسان است به همین گونه است سختگیری در اجنام فرایض
مذهبی عربستان تنها کشور جهان (به غیر از انگلستان) است که قانون اساسی ندارد.

عربستان زادگاه و حامی اصلی القاعده و داعش و جنگ علیه سوریه ،عراق و یمن است ،اما

هرگونه تبلیغ در این رسانهها علیه معلول (داعش) آزاد است ولی علیه عامل ممنوع .گذشته

از اینکه تبلیغ علیه داعش نیز با ترفندهای خاصی ،علت وجودی آن را زیرسؤال منیبرد و با

احترام و انتخاب کلمات ویژه در توضیح جنایات آن کوشش میشود چندان هم که الزم است
ذهنیت افکار عمومی را علیه آن نشورانند و با آن به عنوان یک تشکیالت «قانونی» و «آزاد»

ص  ،75دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

مسایل ایران

و دارای حقوق پذیرفته شده برخورد میشود.

در سینما هم شاهد چنین شیوههای تأثیرگذار رسانهای هستیم .کم نیستند کسانی که دوران

فیلمهای وسترن را به یاد میآورند .فیلمهایی که تقریبًا مضمون همه آنها یکی بود .گروهی از
سفیدپوستان خوب مورد هجوم و وحشیگریهای سرخپوستان قرار میگرفتند و قهرمان فیلم

با کشنت آنها باعث پیروزی حق بر باطل میشد! در فیلم پر فروش کالهسبزها همین داستان با

ویتکنگها تکرار میشد .امروز که طشت رسوایی نسلکشی سرخپوستان و جنایتهای این
متمدنها در ویتنام از عرش به زیر افتاده است ،به نظر میآید که دیگر نباید چنین فیلمهایی

ساخته شود اما با کمال تأسف شاهد آنیم که فقط جای سرخپوستان و ویتنامیها با ایرانیها و
عربها و روسها عوض شده است.

 .۶کتمان بخشی از حقیقت

در جریان وقایع اخیر اوکراین ،کانالهای تلویزیونی بیبیسی ،ایران اینترنشنال ،منوتو و

صدای آمریکا هرگونه پردهپوشی را کنار نهاده و دقیقًا به ابزار پروپاگاندای حاکمان سیاسی ناتو

تبدیل شدهاند .گزارشگران بیبیسی بارها در گزارشهای گوناگون خود فیلمی از پل ختریب

شدهای را نشان دادند .در چند صحنه از این فیلمها ،زنان و کودکان به سختی از کنار این پل و
از میان رودخانه در حال عبور بودند ،اما هرگز گفته نشد که این پل به وسیله نیروهای دولتی،

به منظور جلوگیری از پیشروی نیروهای روسی ختریب شده است .بدینگونه این تصور را به

وجود آوردند که گویا عامل ختریب پل نیروهای روسی بودند.

در دیگر گزارشها همواره فیلمهای متاثرکنندهای از آوارگان بخش غربی اوکراین به منایش

میگذارند ،اما هرگز نه فیلمی و نه گزارشی و حتی سخنی از آوارگان بخش شرقی اوکراین که
بسیار پیشتر از درگیریهای اخیر ،یعنی پس از کودتای  ۲۰۱۴به روسیه پناهنده شده بودند،

گفته منیشود .گویی چنین انسانهایی هرگز وجود نداشته و ندارند.
علت موفقیت نسبی رسانههای برون مرزی

 .۱یکی از رموز موفقیت بیبیسی ،ایران اینترنشنال استفاده از نیروهای داخلی و

بهخصوص چپهای پشیمانی است که بعد از سالها به دالیل مختلف ایران را ترک کرده و به
خدمت این شبکهها درآمدهاند .این افراد به دلیل جتربهای که سالها در رسانههای داخلی پیدا

کردهاند ،آشنایی بیشتری با روحیات مردم ایران داشته و کمک مؤثری به این رسانهها میکنند.
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 .۲تبلیغات و استفاده از روانشناسی تودۀ مردم بهصورت علمی در دانشگاههای غربی

تدریس میشود .تاریخچه جتربیات روانشناسان آملان نازی که بر روی اسیران زنده اجنام

میشد ،بعد از جنگ مستقیمًا در اختیار سازمان سیا قرار گرفت و این جتربیات روز به روز

پیچیدهتر و غنیتر شدهاند.

 .۳بدترین نوع حمایت از یک جریان ،عقیده و یا واقعه ،حمایت مبتذل ،بیپایه و سردستی

است .نتیجۀ این نوع تبلیغات بهطور عمدی یا غیرعمدی اغلب ایجاد نظر منفی در مخاطب

است .که منونههای آن را در رسانههای ملی فراوان میبینیم .این روش در رسانههای برون
مرزی به شکل دیگری اجنام میگیرد .یک مخالف حرفهای و حراف اندیشه معینی ،را در

مقابل یک مدافع کمدانش و ناتوان در گفتار قرار میدهند .مجری رسانه هم با ژست بیطرفی

عم ً
ال در خدمت ختطئه اندیشه مترقی عمل میکند که در واقع هم هدف همین بوده است.

 .۴رسانههای احتاد شوروی که برای مخاطبان غربی پخش میشد به دلیل سالها

رویارویی با صدای اروپای آزاد ،جتربهای زیادی کسب کرده بودند .بخش کوچکی از این جتربه

در اختیار راشیا تیوی روسیه فعلی قرار گرفت ،که میزان تأثیر آن به حدی است که اکنون با
موج جدید ضد روسی در غرب ،این منادیان آزادی ،همۀ فرستندههای آن در کشورهای مختلف

را ممنوع کردند .مقایسه شود ،تاثیر این رسانه با رسانههای چینی که چندین سال بیشتر نیست
که مخاطبان غربی را پوشش میدهند!!

 .۵از سالها قبل بیبی سی و روزنامهای چون تایمز لندن ،از روشنفکران کارکشتهای

چون باقر معین و سپهر ذبیح برای برنامهریزی و تبلیغات خود استفاده میکردهاند .یکی از
اولین کتابهایی که در غرب در مورد جنبش چپ ایران منتشر شد ،نوشتۀ سپهر ذبیح بود .باقر

معین نیز کتابی حتقیقی در مورد آیت ...خمینی منتشر کرد.
آخرین نکته:

رسانه به عنوان یک ابزار ،وسیلهای تبلیغاتی است .این رسانه نیست که خوب یا بد

است .بلکه آن نیروهای اجتماعی که رسانه را در خدمت اهداف خود قرار میدهند هستند

که چگونگی کارکرد آن را تعیین میکنند .با وجود آن که برای باورپذیر کردن برنامههای این

رسانهها بزرگترین روانشناسان و متخصصان ،همواره در حال پژوهش و برنامهریزی هستند،

اما از آجنایی که عمر دروغ کوتاه است ،هر از چندی با افشا شدن یکی از این دروغها زحمت و

پولهای فراوانی به باد میرود.
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دربارهاش گفته میشد که نوجوان با استعدادی است ،شانزده هفده ساله ،یکی دو کالس

باالتر ا ز برادر بزرگم در مدرسه .یک روز به خانه ما آمد نه برای بازی و وقت گذرانی ،به بهانه

دوره کردن درس ،برای یک هنرمنائی شگرف :مجسمهسازی.

در حاشیه سنگفرش حیاط ،لب خزندهای آجری خزه بسته ،محمدعلی راد بازقلعهای،

همان افراشته سالهای شهرت شاعری ،با دو تا پاره آجر و چند هیزم خشک که ما بچهها برایش

ذوقکنان آوردیم ،کورهای افروخت و در یک طاس لعابی کهنه مقداری قلع سفیدگری به جای

برنز که منیدانستیم چیست و در دسترس نبود ،آب کرد .در همان اثناء با قدری موم سیاه که
در مشت خود ورز میداد ،گوزنی به درازای انگشت کوچک دست درست کرد .منیتوان قسم
خورد که واقعًا گوزنی بود ،ولی البته سر و گردنی داشت با شکم و چهار تا پا ،مثل هر چارپای
دیگر .پس از آن ،یک جعبه سیگار مقوائی خالی را دو پاره کرد و هر یک از آنها را با خاک

سیاه آمیخته به شن باغچه انباشت و هموارکرد .گوزن مومی را روی شن خواباند و نرم فشرد

و پایههای جعبه مقوایی را با احتیاط برهم کار گذاشت .پس از کمی درنگ ،بازش کرد و گوزن
مومی را بیرون آورد و بار دیگر پارههای جعبه را جفت کرد و با یک ترکه نازک ،مجرائی برای
ریخنت قلع گداخته ترتیب داد .قالب آماده بود .قلع ریخته شد و پس از چند دقیقه مجسمه

بیرون آمد ،چیز کج کوله خاکآلود پرلک و پیس که نه خود هنرمند را خشنود ساخت و نه ما

بچهها را که چشم انتظار چیزی درحد معجزه بودیم.

جوانک کمی دمغ ،رفت و من دیگر هیجده بیست سالی او را ندیدم .بهزودی از رشت،

شهر زاد بومی هر دومان ،کنده شدم .مشهد و تهران و حتصیل در فرانسه و بازگشت به ایران
برای خدمت در نیروی دریائی .دراین مدت شعرهائی فکاهی و انتقادی غالبًا به گیلکی و با

همان نام راد بازقلعهای ،از او برسر زبانها میافتاد که دورادور به گوش من هم میرسید و

خاطره کارگاه مجسمهسازی آن روزها را برایم زنده میکرد.
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در سال  ،۱۳۲۳پس از تقاضاها و واسطهانگیزیهای مکرر ،من سراجنام از ارتش به

وزارت فرهنگ منتقل شدم .پیش از هر چیز برای آنکه آزاد بیندیشم و بنویسم .دستمایهای

هم از چند نوشته و داستان کوتاه داشتم که میخواستم بیمزاحمت و سرک کشیدن فضوالن

رمسی به چاپ برسامن.

آن روزها ،جنگ در جبهه خاوری سختترین مراحل خود را پشت سر میگذاشت .دیگر

امید جنات از طاعون فاشیسم در افق سوسو میزد .اما در ایران ،فضای آلوده سودجوئی و

رشوهخواری و احتکار ،و هجوم قحط و بیماری ،تودههای زحمتکش کمدرآمد را سخت آزار

میداد .سرکشی و اعتراض ،جوانان و روشنفکران را به تالش چارهجوئی وامیداشت .نظام
پوسیده فئودال بورژوائی ایران میبایست فرو بریزد .ارادههای عصیانگر نوجو در کلوب حزب

توده ایران به هم میرسیدند و پیوند مییافتند .من هم در آجنا بود که محمدعلی افراشته را پس

از سالهای دراز بازیافتم« :آی گفتی» او برسر زبانها بود .هرکس که به او می رسید سالم و
دوستی خود را با برگردان همین شعرچاشنی میداد« :آی گفتی» و او باخنده و متلک مهربانی

بدان پاسخ میگفت.

افراشتهای که در سالهای بیست دیدم و با دل وجان به دوستی گرفتم ،مردی رجن آزموده

بود که از بسیاری مضایق زندگی به سالمت گذشته بود ،حرفههای گوناگونی داشته بود که او

را با همه گونه مردمی دمخور کرده بود .و اینک او گنجینهای از جتربهها و داستانها و مثلها

بود .خندهاش روشن و صدائی گرم و اندکمایه شکسته داشت .مهربان و فروتن ،و در همان

حال بسیار به خود مطمئن بود ،با همان سادگی و صفای زیرکانه مردم گیالن که ناآزمودهها و

ناتراشیدهها را به اشتباه میاندازد .زندگی چهره خوشایند او را در قالب رجن و تالش ریخته

بود .به خود و رخت و رویش کم میرسید .شاید هم این ،از بیحوصلگیاش نبود ،دسترسی

نداشت« .ای چارده ساله پالتوی من /ای رفته سرآستین و دامن» را نباید تنها زائیده ختیل

شاعرانهاش دانست .این مجتهدزاده که به گفته خودش درکودکیَ ،للـِ هسیاه او را به مکتب

میرساند ،بسیار زود طعم تنگدستی را شناخت و کسب و نان روزانه همواره بزرگترین دغدغه
زندگیش بوده است .یک بار برایم حکایت کرد که در خانه برجن به اندازهای که یک کته بار

بگذارند ،نبود .میبایست هم آبروداری کرد .قرض خواسنت از در و همسایه مایه سرشکستگی

میشد .از این رو به دستور مادر ،به قنادی سر میدان رشت رفت و سفارش داد:

 -زن آقا ،عصری مهمان دارند .گفتهاند دو مجموعه شیرینی خوب بفرستید .شاگردتان

بیاورد دم منزل ،بعد حساب میکنیم.
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و آن روز اهل خانه خود را با شیرینی سیر کردند.
****
افراشته در شعر گیاهی خودرو بود .هرچه از تازگی و شادابی و هرچه از طنز موشکاف و

تصویر نازکتراش در شعر اوست ،از خود اوست .در لفظ و در مضمون ،کمتر از کسی جامه عاریت
خواسته است .اگر هم در جائی ،مثال از بوستان سعدی ،چیزی به تضمین آورده ،صورتک ریائی

حد و پند را از او برکنده ،در تندترین رنگ متسخر پیش چشم همگان گذاشته است:
قناعت کن ای نفس بر اندکی  /که خرپول و بیپول بینی یکی
نصیحت شنو رادمرد گزین  /گرسنه نهد سر به روی زمین

خدا را ندانست و طاعت نکرد  /که با نان سیلو قناعت نکرد.

و این نان سیلو ،در سالهای جنگ و اشغال ایران و در شدت کمبود گندم که به یغما

میرفت ،آمیزه رسوائی از خاک اره و سبوس و ارزن نکوبیده بود که به خورد زحمتکشان
بیپناه میدادند و زیر دندان به سختی چوب و سنگ بود.

لوغشی دارد .رگ و ریشه دردشان را
افراشته با زحمتکشان و محرومان همدردی بیغ 

دیده و حس کرده است و میداند که درمان چیست :آگاهی و مبارزه .و او شعر خود و هنر خود
را پیگیرانه در این راستا به کار میگیرد .در شعر او نیروی سرایت شگرفی است .در حال جای
چون و چرا در آن منیتوان یافت .بیدرنگ باید پذیرفتش و این از آن روست که از دل زندگی هر

روزه برمیجوشد و مانند خود زندگی گرم و گیرا و الزامًا باورکردنی است .شعری سخت آموزنده
به همان زبان رنگین و بیپرده زحمتکشان ،دور از تکلف سرد ادیبان و آموزگاران مکتبی .و
در این زمینه هرچند در حواشی ،میتوان به بیتی استناد کرد که در آن افراشته از ایرج میرزا

سود جسته است.

کبالیی چشم به هم دوخته بود  /فارغ از هرچه پدرسوخته بود.

لوهوای شعر با لطف آراسته و رویهم بیجان گفته ایرج تباین دارد:
اینجا ،هم زبان و هم حا 
نازنین چشم به شط دوخته بود  /فارغ از عاشق دلسوخته بود

یکی فراغت بیخبری و بیدردی است ،دیگری خبر از حادثهای نزدیک میدهد که شنونده

را گوش به زنگ میدارد و چشم دقت و کنجکاوی او را به زبان گوینده میدوزد:ها ،چه بر سر این

بیچاره کبله محمود ترهبارفروش آمده است؟ و تا پایان داستان نفس در سینهاش حبس میشود.

این گیرائی نیرومند بارزترین ویژگی شعر افراشته است .منیتوان خود را از سرپنجه آن

رهاکرد .با هرچه میگوید ،خراشی تند بر ضمیر ما میدهد و یادی دور یا نزدیک را به خون
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مینشاند .کسانی را که او با دقتی جادوئی تصویر میکند ،ما خود دیدهایم و با آنها زندگی
کردهایم« .مشتی حسن ،کاسب زیرگذر»« ،شوفر تاکسی ارمنی،هاراتون»« ،زن عریضهنویس»،

«خاش حسنه و کدخدا صفر»« ،مفتخور االعیان» یا «دایه» و آن خامنی که به او میگوید:

«دایه،ای دایه ذلیل مرده» ،همهشان مظاهر عادی دنیائی هستند که از سر غفلت بدان خو

گرفتهایم ،و او این دنیای ناروای ستمکشی و ستم را از زیورهای دروغین رسموعادت برهنه

میکند و در زشتی هولناکش به ما میمنایاند .و چه در تصویر ریزهکاریهای دروغ و ریا و
ستم چیرهدست است! هنر بزرگ افراشته در واقعبینی هنرمندانه اوست که تاحد رونویسی از
واقعیت تنزل منیکند .به راستی جز چشم هنرمند منیتواند یک دکاندار سر به راه منازخوان را
با این تعادل استادانه در انتخاب اجزای تصویر ببیند و منعکس کند:

بیضوی ریش و تراشیده سری  /کربال مشهد کرده سفری
پین پیشانی ماننده مس  /اتصا ً
ال دو لب اندر بس بس

دم دکان زده دستی پرشال  /گرمای پول حالل پول حالل...

همدردی شاعر با مردم ساده ستمدیده تنها د ر آموختههای او ریشه ندارد .مردم دوستی

او تنها اثر تعقل نیست .او با تن و رگ و پوست خود به تودهها پیوسته است .و همین است که به

شعر او چنان حلن راستی و صمیمیت میدهد:

بنویس که بیمار شده مرد کمینه  /افتاده مریضخانه گرفته سل سینه
توضیح کنارش بده ماه نهمینه

بنویس مریضخانه چی گفته است ،آمیرزا  /کارش دگر از کار گذشته است ،آمیرزا.

و آنوقت ،در آن سوی خندقی که ستمگر مفتخواره را از رجنبر غارت شده جدا میکند،

«خامن» است که دایه از ده اجیرکرده را به این زبان از شیر دادن به جگرگوشه خودش مانع میشود:
بچهات شیر میخواد چکار بدبخت!  /این اداها را در نیار ،بدبخت!
بچه بیپدر ،گدا ،دهقان  /پستون اینقدر تو حلق او نچپان.

فرض کن شد بزرگ میان دهات  /چی میشه ،غیر گاوچران دهات؟

و این هر دو تصویر واقعیت یگانه را در پیش چشم میگذارد؛ واقعیت بهرهکشی و مچاله

شدن چهره آدمی در جامعه طبقاتی .در تالش برای فرو ریخنت بنیاد ستم در چنین جامعهای

است که افراشته از شعر خود ناقوس بیداری میسازد و کارگر و دهقان و دیگر زحمتکشان را به

مبارزه فرا میخواند .کارفرما را به کارگر نشان میدهد و میگوید:

شد ه از خون تومست این زالو /تاکه مست است بگیرش ز گلو

ص  ،82دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

هنر و ادبیات

یا در جای دیگر به دهقانان خطاب میکند:

گرتضرع کنی و گر فریاد /خان به تو مزرعه خنواهد داد

نیست خان و وزیر و بک پشتت /یار تو هست بازو و مشتت

و در بیان آرزوی خود میگوید:

شود من منیرم ،ببینم که ده شد /به دست و به دستور دهقان ،دهاتی؟

و در شادی از آنچه برسر ملک فیصل و نوری سعید مزدور آمده است به تلویح و ایهام

همپالکیهای ایرانیشان را به یاد میآورد:

ذات شاهانه و ملوکانه /چانه انداخت بیچک و چانه
دفع شر و مزاحمت فرمود /مسگرآباد را قباله منود

همجوار عزیز شد آزاد  /روز خوش ،نصیب ایران بادا
****

افراشته ،بهرغم سختیها و تلخیهای

زندگی ،و با وجود خطرهائی که تهدیدش میکرد،

تا به آخر به راه خود ،به آزادی ایران و به اندیشه

و آرمان رهائی زحمتکشان وفادار ماند .کودتای

 ۲۸مرداد  ،۳۲که جانش را در خطر افکنده بود،
او را به ترک یار و دیار مجبور کرد .در صوفیه که

پناهگاه امن او شده بود ،قلب افراشته همچنان

به آهنگ سودای توده رجندیده ایران میطپید .داستانها و اشعاری که او در بلغارستان سروده

است ،یاد ایران را زنده میداشته است ،اما از بخت بد معلوم نیست پس از مرگ زودرس او چه

سرنوشتی داشتهاند.کاش ،دو پسری که از او به جا ماندهاند ،برای گردآوری و انتشار این آثار

دوران پختگی هنر پدرشان فرصتی بیابند و همتی کنند!

سخن از افراشته ،بیآنکه از او به عنوان شاعر بزرگ گیلکی یاد شود ،متام نیست.

افراشته شعرگیلکی را به پایه واالئی از اندیشه و رنگآمیزی شاعرانه و رسائی کالم رسانده

است .منظومه «چهار فصل» او بیگفتوگو شاهکاری است و در آن باز پیوند محبت شاعر با

توده شریف زحمتکشان روستا به قوت پیداست .با این همه در اینجا مجالی برای بحث دراین

باره نیست .اگر فرصتی دست داد ،دستاویزی برای خوشه چینی خواهد بود.
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به مناسب اول ماه مه ،روز جهانی کارگر،
«کارگر و ارباب» ،شعر بیبدیل افراشته را باهم بخوانیم
با شما هستم آهای ،کارگران
بچهها ،زنها ،مردان ،پسران
کارخانهچی و صاحبکارم
همنشین با خود استاندارم
هست داماد من آقای وزیر
خامنم دختر آقای امیر
خواهرم هست زن سر لشگر
دخترش هست عروس جعفر
پدر اندر پدر هستیم ارباب
جربزه دار و مبادی آداب
همه پاکیزه ،همه جنتلمن
من چه جورم؟ همهشان عینًا من
ما در این خاک نفوذی داریم
اسم و رسم و دک و پوزی داریم
وکال اغلب با من جورند
همدم و هم پوکر و هم فورند
در ادارات و وزارختانه
الاقل هست ز ما یک دانه
من به هر جا تلفن یا پیغام
بنمایم ،بنمایند اقدام
اگر اخراج منایم همه را
نکند هیچ کسم ،چون و چرا
میتوامن بدهم حبس کنند
بدهم چوب زیادی بزنند
میکنم من به شما امر اکید
همگی گوش به حرفم بدهید
من شنیدم که شما بعضیتان
ماجراجو شدهاید و شیطان
من شنیدم وکالئی دارید
دفتر و دستک و جایی دارید
من شنیدم که شما جمع شدید
احتادیه فراهم کردید

هر شب آجنا جلساتی بر پاست
حوزه و بند و بساطی بر پاست
کردهاید این کلمه ورد زبان:
«زنده بادا به جهان کارگران!»
مینشینید هی این ور آن ور
میگذارید برایم منبر
زمزمه کرده و گویید« :ارباب
خانه کارگران کرده خراب!»
صبحت از مزد کم و کار زیاد
صحبت از جمعه و جشن و اعیاد
صحبت از بیمهی پیری ،کوری
صحبت از ناقصی و رجنوری
خوش به احوال شما ،حال شما،
پس بگویید همه مال شما
این الم شنگه و بازیها چیست؟
چه خبر هست ،مگر بلشویکی است؟
که منوده است شما را وادار
گفنت این کلمه «استثمار»
چه بساطی شده واقع مامت
آدم آدمه ،عمله هم آدم؟
مهره و پیچ که دارم در دست
دور اندازمش ،هر وقت شکست
کارگر نزد من همچون پیچی
ناقص و عاجز گشتی هیچی
باز هم پیچ مهمتر ز تو ست
خرجکی داره ،اگر مهره شکست
تو اگر ناقص گشتی ،رفتی
دگری جای تو آرم مفتی
هست این دولت و مجلس با ما
ندهد گوش به اظهار شما
حال ،ای کارگر این بود ارباب
حرف او دیدی ،خود را دریاب!

شده از خون تو مست این زالو
تا که مست است ،بگیرش ز گلو!
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اول ماه مه
علی اشرف درویشیان

برگرفته از «سالهای ابری»

 -ننه فردا جشن اول ماه مه است .عید کارگران.

بیبی به دهن دایی سلیم زل زده است.

 -این دیگر چه جشنی است پسرجان! ما در قدیم این طور عیدی نداشتهایم.

دایی سلیم مینشیند به حرف زدن.

 -جشن اول ماه مه ،عید کارگران است ننه .میگویند که اول بار در حدود شصت و پنج

سال پیش کارگران آمریکا دور هم جمع شدند و برای تعیین هشت ساعت کار در روز به مبارزه

پرداختند ،اما پلیس آمریکا آنها را تار و مار و چند نفرشان را اعدام کرد .کارگران البته به

موفقیتهایی رسیدند و این روز را بعدًا در متام کشورهای جهان به عنوان روز کارگر تعیین
کردند .در ایران از سی سال پیش در شهرهای شمال این روز را کارگران جشن میگرفتهاند.

پنج سال پیش در همین کرماشان خودمان شش نفر کارگر در روز اول ماه مه توسط پلیس کشته

شدند .روز اول ماه مه روزی است که در آن کارگران جهان برای احتاد مردم زحمتکش ،ایجاد
کار ،قانون بیمه کارگران و آزادی نطق و بیان تالش و مبارزه خود را ادامه میدهند.

دایی سلیم یکریز حرف میزند و ما دور او نشستهایم و گوش میدهیم .به دایی میگویم،

«مرا به جشن میبری؟»

 -نه .زیر دست و پا له میشوی .امکان حمله پلیس هم هست.

لطیف بغض میکند.

 -من هم میآیم .حتمًا در جشن شیرینی و کلوچه هم میدهند.

-ای شکمو ،هی در فکر شکمت هستی.

 -نه به خدا ،میخواهم متاشا بکنم.

بیبی پاها را زیر چارپایه چرخ خیاطی دراز میکند و با دست میمالد.

 -آخ پاهام خشک شد .آرام باشید بچهها .من شما را با خودم برای متاشا میبرم.

به هوا میپریم و کف میزنیم.
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 -زنده باد بیبی.

بیبی به قولش عمل میکند .پشت سر او به راه میافتیم .در خیابان شاپور کارگرها همه

در صفهای مرتب رو به باال میروند .پرچم بزرگ ایران را یک کارگر قوی هیکل در دست دارد.

پشت سر او یک نفر دیگر پرچم سرخی به دوش گرفته .بقیه کارگرها دستها را به هم قالب کرده

اند و به پیش میروند .دایی سلیم پیرهن سفید و متیزی پوشیده و در صف دوم ،دستهایش را
در دست مردی قفل کرده است .در همان نظر اول آقا مرتضی را میشناسم و شوق زده به بیبی

میگویم« ،بین آقا مرتضی حروفچین .از زندان آزاد شده .پس نیر سادات دیگر تنها نیست!»

در طرف راست دایی سلیم ،ابرایم زغالی با هیکل بلند و پنجههای سیاهش قدم برمیدارد.
 -زنده باد احتاد کارگران جهان .پیروز و برقرار باد جشن اول ماه مه.

بیبی آهسته میگوید« ،شریف .آجنا را ،مشی رمضان درشکهچی هم پشت سر دایی سلیم

است .با آن لک زیر گلویش چه فریادی میزند .آخر بدبخت تو کجا ،کارگر کجا .تو سرمایهداری.
لک زیر گلویت االن قیمتش دو هزار تومن شده .داری یواش یواش میشوی امپریالیس».
ذوق زده فریاد میزمن :آه بیبی ،آن عمومراد است .ببین چه شعاری میدهد.
عمومراد دیگر آن پرنده ضعیف نیست .مثل عقاب فریاد میزند.
 -ما برای هزاران بیکار ،کار میخواهیم

بی بیمیگوید« ،آی باریکال ،عمو مراد هم «پرتاریها» شده .یادش بهخیر آن روزگاری که

کوکوختی کوکوختی میکرد ،حاال ببین چه رگ گردنی نشان میدهد .میخواهد گوش فلک را
کر کند».

لطیف خود را پشت چادر بیبی قایم میکند .بیبی او را به جلو میکشد.
 -چرا رفتهای پشت سر من .بیا جلو خوب نگاه کن.

 -آخر ...آخر اوسا ابل هم توی صف است .االن مرا میبیند.

بی بیبا دیدن اوسا ابل میغرد  :ای سرمایهدار خانه خمیر،ای بد کردار ،پول بچهها را

میگیری و اجناس پوسیده به آنها میدهی .ببین چه رنگ قرمزی به صورت زردنبویش نشسته
مثل خروسی است که تازه مرغی را شکسته باشد.

عمو الفت از کنارمان ،در پیادهرو میگذرد .بیبی پر کت او را میگیرد و میکشد :آهای.ای

نوکر امپریالیس ،چرا مثل آفتابهدزدها خودت را پشت این و آن قایم میکنی؟ راستی راستی
که جان به جانت کنند ،فامیل همان حاجی پوالد گونی فروش تازه به دوران رسیده هستی.
عموالفت با یک تکان کت خود را از چنگ بیبی رها میکند.
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 -توی خیابان هم راحتم منیگذاری؟! االهی به کجا فرار کنم از دست این زن!

و دور میشود.

آخرین صف کارگران که از جلو ما میگذرد ،در مسیر آنها به راه میافتیم .میرسیم به

خیابان سپه ،نرسیده به چهارراه اجاق ،روی بالکن بانک سپه ،مردی ایستاده و برای جمعیت

سخنرانی میکند .یکی از بغل گوش ما میگوید« ،این خسرو پیلهور است ... .چهار ساعت

بدون نوشته سخنرانی میکند ماشااله».

ناگهان از چهارراه اجاق عدهای با چوب و چماق و پنجه بکس حمله میکنند.

 -گروه ضربت پان ایرانیستها دارند میآیند.

 -آن هم ماشال دراز است .الت چاقوکش .امساعیل تیغی هم دارد عربده میکشد .شهنشا.

آخ ببین شهنشا چه چمانی در دست دارد ،مثل گرز رستم .آقای ایرانپور معلم دبیرستان کزازی هم

زیر پرچم پان ایرانیستها ایستاده و سبیلهای خود را تاب میدهد.

 -حیف از این معلم .هم شاعر است و هم کتاب زیاد میخواند.

 -افسوس که در خدمت اوباش ضد کارگر است .یک بار شتر هم کتاب بخواند به حال ما

بیچارهها چه فایدهای دارد!

بیبی محکم دست ما را میگیرد و میکشد به طرف داالن مسجد حاج شهباز خان.
 -االن شلوغ میشود .باید زود فرار کنیم.

و ما را به سوی مسجد میکشاند .زیر داالن مسجد ناگهان بیبی دو دستی به سر خود

میکوبد :وای خدایا ،به فریاد جوانهای مردم برس! االن سلیم را با چاقو لت و پار میکنند.

با شتاب به سوی خیابان برمیگردیم .مردم بدون توجه به زد و خوردی که در چند قدمیشان

جریان دارد ،آرام به سخنرانی گوش میدهند« :این آمریکای جنایتکار و امپریالیست ،این
انگلستان پیر استعمار ،این خرس تیرخورده ،دست از سر ملت ما بر خنواهد داشت»....

بیبی میگوید« ،راستی راستی که خرس تیر خورده .خرس اگر زخمی بشود مگر دست از

سر طرف بر میدارد .خدا نابودشان بکند االهی».

پان ایرانیستها با هجوم انبوه جماعت کارگران ،پا به فرار میگذارند .پرچمشان در ته

کوچه سرتیپ گم میشود .بیبی نفس بلندی میکشد :خیالم راحت شد .بیا برویم خانه.

از داالن مسجد میگذریم .از در بزرگ مسجد که به کوچهای باز میشود ،عبور میکنیم.

میرسیم به راسته بازار .از مسگرخانه سرازیر میشویم به طرف تیمچه .نانوایی شاطر مراد باز
است .شامی شاعر ،نان دو آتشه و کنجد زدهای را در دست دارد و در مدح نان آواز میخواند.

ص  ،87دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

هنر و ادبیات

مردم صلوات میفرستند .شامی به کردی شعر میگوید .شعرهایش درباره دردهای مردم است.
درباره بیکاری ،کرایهنشینی .درباره دکتر مصدق هم شعر گفته است .شامی نزد حاجی هامان

زندگی میکند .خانه حاجی هامان دو در باالتر از تکیه معتضد ،در ته یک کوچه بنبست است.

شامی مثل مستخدم است .هر وقت برای خرید از جلو خانه ما میگذرد ،شعرهایی زمزمه

میکند .کوچه را مثل کف دست میشناسد و راحت عبور میکند.

یک روز خواهرم عذرا تو کوچه بازی میکرد .شامی در حال زمزمه کردن شعر رو به

خانه حاجی هامان میرفت ،عذرا به دنبال شامی افتاد .با دستهای کوچکش شروع کرد

به کف زدن :شامی کور ...شامی کور ...شامی کور...

شامی ناگهان برگشت و عذرا را گرفت .به قول ننه کور گیرش کرد .جیغ عذرا به آمسان

رفت .به کوچه دویدیم .ننه که شعرهای شامی را خیلی دوست دارد و همیشه آنها را از حفظ

برای ما میخواند ،جلو رفت و از شامی عذرخواهی کرد .دست عذرا را گرفت و چند چپاله به
سر عذرا کوبید و به طرف خانه برد.

 خجالت بکش دختر .چرا شاهمرادخان را اذیت میکنی.حاال هر وقت عذرا شامی را از دور میبیند ،فرار میکند.

ای فرو افتاده ،بر پا خیز!

پس ،که را یارای آن باشد که

آنچه هست این گونه خواهد ماند،

دیرپائی ستمکاران ،متکی بر کیست؟

زور میگوید:

«هرگز» بر زبان آرد؟

هر صدائی جز صدای حاکمان خاموش

بی گمان بر ما.

نومید ،میگویند:

همچنان بر ما.

لیک بسیاری به خیل بردگان،

محو استیالی جباران ،متکی بر کیست؟

آنچه می خواهیم ما هرگز منی آید.

ای فرو افتاده ،برپا خیز!

واژۀ هرگز نباید گفت

کیست بتواند ببندد راه بر آن کس

هان و هان تا زندگی باقی است

ای سپر انداخته ،بستیز!

آنچه محکم بود دیگر نیست

که از وضع خود آگاه است؟

این چنین دیگر خنواهد ماند.

وان زمان« ،هرگز»،

آنچه هست اکنون،

حاکمان آنگه که حرف خویش بس کردند
حرف ِ محکومان شود آغاز.

پس ،تودۀ مغلوب امروزین ،فاحت فردا ست
بیگمان «امروز»خواهد شد
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رنگین کمان شالیزار

ناهید صفایی

چهار پنج نفری دور میزی که قهوهچی بیرون قهوهخانه قرار داده نشستهاند .هیچ کدام ماسک

بر صورت ندارند .تاس میاندازند و مهرهها را جابجا میکنند .دو متر آن طرفتر،گورستان روستا

است .میعادگاه بیشتر روستائیها در بعد از ظهرهای پنج شنبه .دیوار به دیوار قهوهخانه ،نانوایی

تافتونی است که نانش مزه نانهای تافتون قدیم را دارد .طعمی بین نان تافتون تهران و نان
مشهدی .چنان طعم خوشی که اهالی چند روستا آن سوتر را به آجنا میکشاند .این را آنها که هر

روز بیرون قهوهخانه تاس میریزند بهخوبی میدانند .برای همین است که ناگهان یکی از آن میان

برمیخیزد و بیاعتنا به صف آدمهایی که در انتظار نوبت شان ایستادهاند ،سینهاش را جلو میدهد
و سرش را از قاب شیشهای دکان نانوایی داخل میکند و دو عدد نان برشته سفارش میدهد .بعد از
او ،مردی حدودًا چهل ساله ،با شکمی برآمده ،صورتی گرد و آفتاب سوخته ،چشمهایی ریز و شوخ

و با قامتی متوسط بلند میشود و همانطور که برای رفیقش کرکری میخواند سه قرص نان سفارش
میدهد .فرصت را غنیمت میشمارم:

 -سالم آقا .ببخشید ،فکر کنم ماسکتون را فراموش کردید .یک ماسک اضافه دارم.بدم

خدمتتون؟

 -سالم! خیر خواهر من! فراموش نکردم .اینجا کسی ماسک منیزنه .تهرانیها و اصفهانیها

اینجا ماسک میزنند.

 -چطور؟ مگه اینجا کرونا هنوز پیداش نشده؟

 -کرونا چیه خواهر؟ کرونا افسانه است ،کرونا را تلویزیون داره تبلیغ میکنه که مردم بترسند و

مبیرند جمعیت کم شه.
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مرد سه قرص نانش را میگیرد .همان طور که از گوشۀ نان خوشمزه و داغ تکهای میکند و در

دهان میگذارد تالش میکند مرا مجاب کند :این مرد در روستای ما زندگی میکرد .سرماخوردگی
معمولی داشت .خیال کرد کروناست .از ترس سکته کرد و مرد .این دولت میخواد همه مبیرند.

کرونا را تبلیغ میکنه .ازبس رادیو و تلویزیون تبلیغ کرونا را میکنند مردم ساده هم باور میکنند.

تا یه سرماخوردگی معمولی میگیرند خیال میکنند کرونا گرفتند .اونوقت از ترس سکته میکنند.

اینها تبلیغات دروغ تلویزیونه برای کشنت مردم .کرونا کجا بود؟ چرا ما نگرفتیم؟ چون ما
منیترسیم.

آن قدر به گفته خود باور دارد که راه را بر هر توضیحی میبندد.

 -گیرم در ایران تبلیغ باشه .مگه اخبار دنیا را منیبینی؟

 همه جا همینطوره دیگه .همه دولتها میخواند جمعیتشون کم شه. -به خاطر زن و بچههات ماسک بزن...

 -مگه زمن به فکر من هست؟

 -ولی همسرهای شما زنان زحمتکشیاند که روزهای بلند بهار و اوایل تابستان در شالیزارها

بر روی زمین خم میشوند و نشاها را دونه دونه تو زمین میکارند.

 -خوب زنها را به کارگری میبرند چون نصف مردها مزد میگیرند .به ما کار منیدند .زنهای

ما کار را قبول میکنند و با مزدشون برای خودشون النگوی طال میخرند.

 -برادر من! طالها را مگه کجا میبرند؟ برای خرید وسایل خونه مثل یخچال یا تلویزیون و

گاهی برای خرید خونه میفروشند دیگه .باالخره به یک دردی میزنند حاصل ساعتها خم و راست

شدنشون را .همین خامن آقا مراد را ببین! هر روز همینجا کنار شوهرش پای تنوره.

زن جوان زیبایی که در یک متری تنور ایستاده ،میخندد و سرش را تکان میدهد.

از طرفی با مهارت خمیر را از داخل پاتیل خمیرگیری بیرون میآورد و یکی یکی آنها را چانه

میکند ،و از طرف دیگر ،سرش را روی کتاب فارسی پسرش خم کرده و کلمه کلمه از روی آن میخواند

تا پسر هشت نه ساله اش ،همانجا طرف دیگر میز چانههای خمیر ،نقش کلمههای خوانده شده را
بر روی کاغذ بیاورد .زن جوان نانوا بجز چانه کردن خمیر ،نانهای روی رف را هم مرتب میکند،

میشمارد و با انبر کوچکی که در دست دارد اسکناسها را از مشتریها میگیرد و در کشو میاندازد
و با همان انبر ،ماهرانه بقیۀ پول مشتریها را به آنها برمیگرداند .دستکش در دست ،نانها را به

مشتریهامیدهد.

پسرک در فاصلهای که مادرش مشغول اجنام کار مشتریهاست ،سر از روی دفترچه برمیدارد،

ص  ،90دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

هنر و ادبیات

با شکیبایی اطراف را نگاه میکند ،به پدرش که کنار تنور ایستاده و تند تند نانهای داغ را با انبر از

تنور درمیآورد و رنگ صورتش سرخ شده است رو میکند و میگوید« :آب بیارم برات بابا؟» پدر

لبخند میزند و با سر اشاره میکند نه .البد در خیالش میگوید« :نه عزیزکم ،آب منیخوام .خیال
این که درس بخونی و دانشگاه بری و مثل من پای تنور کباب نشی حتملم را پای آتیش زیاد میکنه،

دلگرمممیکنه».

عطر نان تازه مرا هم تشویق میکند لقمهای از گوشه نان بکنم و در دهان بگذارم ،چنانکه

حرفهای مرد ناباور به کرونا تشویقم میکند که به دنبال زنان شالیکار بروم و پای صحبت شان
بنشینم .با هر زنی که گفتگو کنی ،جوان یا میان سال ،قصه یکی است« :هر خوشه برجن به رجن به

دست میآید».

زن پنجاه سالهای که رجن برجن دست کم او را شصت ساله نشان میدهد تکیه داده بر عصا

عصرها بیرون در مینشیند و سالم رهگذران را با لبخندی مادرانه پاسخ میدهد .سالم مرا هم

بیپاسخ منیگذارد .اص ً
ال گویی زندگی عجین شدۀ آنها با طبیعت سخاومتند شمال ،سینههایشان
را فراخ کرده و غریبه و آشنا منیشناسند .مادر طبیعت به آنها مادری آموخته.
 -زهرا خامن یه کم از کار شالی برام تعریف میکنی؟

 -چرا منیکنم؟ ولی آخه کار شالی تعریف داره؟ همهاش سختی و مریضی .فقط کمرم نیست

که خم شده .ناراحتی معده هم دارم .دکتر میگه اومن از خم شدنهای طوالنیه .یه چیزی میگه انگار

یعنی غذا برمیگرده باالی معده و ناراحتی میاره .یه مریضی دیگه هم تب برجنه که از مدفوع گربهها

منتقل میشه .اون موقعها که ما چکمه نداشتیم بیشتر تب برجن میگرفتیم .گربهها آب شالیزار
را آلوده میکردند .آره مادر! بچههامومن به خاطر کار ما اذیت میشدند .دختر وسطی من با بقیه

بچههام فرق داره .ریزه میزه است.

 -خوب فکر میکنی به کار در شالیزار مربوط میشه؟

 -آره .میدونی وقتی ماه نهم بارداریم بود ،رو زمین کار میکردم .چادر به کمرم بسته بودم

تا کمردرد نگیرم .منیدونستم که باالخره خمیده میشم مثل مادرم ،مثل خالههام .کار شالی روزی
دوازده ساعته .از هفتونیم صبح تا هفتونیم غروب .اون روز از بعد ازظهر ،هی درد به سراغم

میومد .انگار همون دوازده ساعت هم ،اون روز کش اومده بود .خدا خدا میکردم بچه به دنیا نیاد

تا ساعت کار متوم بشه .وگرنه مزدم نصفه نیمه میشد .خدا را شکر .بچه باهام راه اومد .غروب
شد و کار اون روز متوم .همون شب بود که شوهرم دنبال مخمل خامن قابله ده رفت .اون موقعها

سر زمین
بیمارستان منیرفتیم .مخمل خامن دخترم را که شست ،باال گرفت و گفت« :ببین تا امروز ِ
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بودی .برای همین دخترت فسقلیه ».فقط سه روز تو خونه خوابیدم .روز چهارم فسقلی را به پشتم

سر زمین.
بستم و دوتایی رفتیم ِ
 -فقط سه روز؟!

 -سه روز که خوبه .مادرم میگفت فردای روزی که منو به دنیا آورد رفت سرکار .اگه منیرفت

کس دیگهای جاش را میگرفت .فسقلی از همون بچگیش زرنگ بود .هفت ساله بود که هم مدرسه

میرفت و هم وقت شالیکاری به همه کارای خونه میرسید ،غذا میپخت ،چای دم میکرد ،برادر

سه سالهش را نگه میداشت .هوای مرغ و خروسها را داشت .االمن که تو شهر زندگی میکنه ،تو کار
جناری به شوهرش کمک میکنه .این ختت زیر درخت نارجن را اون برامون درست کرده.

 -راستی تو شالیزارهای همین اطراف گاهی بچههای هشت نه ساله را میبینیم که لب جاده،

یه گوشهای نشسنت و برادر خواهرهای کوچولوشون را پشتشون بسنت و ازشون نگهداری میکنند.
چرا تو خونهشون این کار را منیکنن؟

 -واسه این که خونهشون یه جای دوره .فصل شالیکاری یه سرکارگر میره از مازندران یا

گلستان یه گروه چهل پنجاه نفره را میاره .بعضیهاشون بچههای بزرگترشون را میارند که از

بچههای کوچکترشون نگهداری کنند .معمو ً
ال یه جایی مثل پونل که خونههای آپارمتانی هست را

سر زمین و
اجاره میکنند و همهشون با هم اوجنا یه ماهی میمونند .صبح سرکارگر اینها را میبره ِ

غروب هم برمیگردونه تو اون آپارمتان .خسته هموجنا استراحت میکنن تا فردا صبح.
 پس این که گاهی میبینیم عصر قبل از غروب آفتاب ،خامنها با پاچینهای ُگل ُگلی شون دورهم جمع میشن و میخونن و دست میزنن ممکنه همین زنان زحمتکش باشند که دست کم یک ماه
دور از ده و شهر خودشون کار میکنند؟

 -بله .خوب عصر ساعت حدود پنج ،نیم ساعتی عصرونه دارند ،چای و گاهی هم بیسکویتی

میخورند تا جون بگیرند و بتونند تا زمان حمله دسته جمعی پشهها کار کنند .اون موقع معمو ً
ال

اینجوری شادی میکنند.

 -میشه این زمانبندی کار و استراحت را برام بگی؟

 -چرا منیشه؟ کار نشد نداره .ساعت هفت صبح کار شروع میشه تا نهونیم صبح .اون موقع

صاحب کار صبحانه مختصری که نان و پنیر و گاهی هم ختم مرغ آبپزه با چای شیرین میاره .بعضی
صاحب کارها کره مربا یا عسل هم میدن .بعد از ساعت ده تا یکونیم بعد از ظهر کار میکنن .از

یکونیم تا دو ،حاال بسته به آماده شدن غذای صاحب کار هم هست ،وقت ناهاره .دوباره کار تا

پنج بعد از ظهر .اون موقع دیگه کمر کار شکسته و همه میدونن که دو ساعت دیگه ،یه ده دقیقه
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کم ،ده دقیقه زیاد ،کار متوم میشه .برای همین عصرانه ساعت پنج ،همه با این که خستهاند ولی

روحیهشون شاده ،دارند به حساب کردن مزدشون نزدیک میشند .خوب دست میزنند و شادی

میکنند .رهگذرهایی که با ماشین از کنار شالیزارها میگذرند شاهد این شادیاند .اونا از تو ماشین
سر زمین به همدیگه دست تکون میدند.
و اینا هم از ِ

از خودم خجالت میکشم که دست کم ده سال از کنار جاده با اتومبیل عبور کردهام ،زنان شالیکار

را دیدهام که سرشار از انرژی با پاچینهای رنگارنگ کنار هم بر زمین خم شده و بیوقفه نشاها را

کنار هم فرو میکنند و حتا یک بار کنارشان ننشسته ام و به قصۀ پر رجن شان گوش نسپردهام .تقریبًا
همهمان همینطوریم .فقط زیبایی دشت را میبینیم و این که« :نگاه کن! انگار رنگین کمان از پهنه
آمسان به زمین آمده و زیبایی با شکوهی به دشت سرسبز داده».

نوبهار ،شالیکار دیوار به دیوارشان کنارمان مینشیند .نوبهار هنوز خیلی جوان است .قدی

کشیده دارد ،بازوانی قوی ،چشمانی درشت و رخشان که برق زندگی و امید را بازتاب میدهد.
 -نوبهار تو بگو ،قصه تو کدام است؟

 -ما االن با چکمههای بلند میریم به جنگ زالوها .قدیمها که بدون چکمه میرفتند توی گل،

زالوها هر جای بدون جوراب که پیدا میکردن حمله میکردند .االن دستکش هم هست ولی راستش
من باهاش میانۀ خوبی ندارم .آدم مسلط نیست باهاش .نشاها باریکن و باید تند تند کار کنیم.

چوبشم میخوریم .اطراف ناخن آبسه میکنه .دردش خیلی شدیده تا چرک کامال خارج بشه .با سیا
دوا درمونش میکنیم .این بیماری از توی کود شیمیایی وارد بدن میشه.
 -میشه کار کاشت برجن را از اول برام بگی؟

 -اولین ماه بهار متوم شده متوم نشده ،مردها دست به کار میشند .زمین اولش زمین سفته.

باید رامش کرد .خیلی سخته .مردها روزها و روزها زحمت میکشند تا زمین را جوری نرم کنند که
وقتی نشاکاری شروع شد راحت نشاها برند تو دل زمین .تازه نشاها که کاشته شدند ،یه هفته بعدش

باید بریم دنبال چیدن علف هرزها .این کار درست مثل نشا کردن سخت و وقت گیره .باید دونه دونه

علف هرزها را از کنار نشاها دربیاریم .اینو بهش میگن اولین وجین.
 -مگه چند تا وجین دارین؟

 -یه هفته بعد از اولین وجین ،دوباره علف هرزها بلند میشند و باید چیدشون وگرنه منیزارن

برجن رشد کنه .وجین هم کار ظریفیه ،هم صبر میخواد .زنها هم که روزگار صبرشونو زیاد کرده برای
این کار مناسبند .اینم دومین و آخرین وجینه .این بار دیگه خوشههای برجن قشنگ باال اومدن و

سایهشون که رو زمین میافته تاب و توان علف هرز را میگیره و دیگه منیتونند رشد کنند.
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 -راستی بیمه هستید؟

 -بیمه؟ نه بابا بیمه کجا بود؟ تا وقتی میتونیم کار کنیم مزد داریم .تازه اومن نصف مزد

مردها .حتما شنیدین درد مفاصل که خیلی فشار میاره ،برای این که بتونیم کار کنیم مجبوریم یه
حب تریاک بخوریم .جوان باشیم نهها! وقتی پا به سن میذاریم ولی هنوز به پول شالیکاری احتیاج
داریم مجبوریم رو به تریاک بیاریم که بتونیم دوازده سال دست درد پا درد را حتمل کنیم .بعضیها

هم قرص مسکن میخورند .قدیما که مسکن منیشناختند ،بیشتر از تریاک استفاده میکردند .ما

خیلی زود پیر و شکسته میشیم .کار شالی سخته .تازه کار خونه هم هست .باالخره بچهها ناهار

شام میخواند ،رخت و لباس شون شسنت میخواد.
زهرا خامن بازم به سخن میاد:

 -آره درد ما بیشتر بود عمر کاریمون هم کمتر .مگه چند سال میشه اوجنور کار کرد؟ در

عوض ما با هم صمیمیتر بودیم .بین خونهمون تو این ده سیم خاردارم نبود ،چه برسه به دیوار.

هر خونوادهای یه اتاقی یه گوشهای سر هم کرده بود و زنها و بچهها کل روز یه سایه درختی پیدا

میکردند ،اوجنا دور هم جمع میشدند .میگفتند و میخندیدند .زندگیمون سادهتر بود ولی خوش

بودیم .پاییز که عروسیها سر میگرفت ،کسی میخواست بره عروسی و لباس مناسب نداشت ،فوری

براش جور میکردیم .بعدشم منت منیگذاشتیم که تو نداشتی من بهت دادم .مردامون هم چون چشم
تو چشم بودن دیگه روشون منیشد سر آب باهم دعوا کنند .االن میبینی پسرعموها سر این که دیشب
نوبت آب زمین من بود تو دزدیدی سر همو میشکنند.

 -خوب دوره فرق کرده زهرا خامن .یه چیزهایی بهتر شده یه چیزهایی بدتر .سیم خاردارا جاشونو

دادن به دیوار ولی اون موقع هم شما بیمه و بازنشستگی نداشتین ،االن هم ندارین.

 -درسته ،نداریم .البته شرکتهای خصوصی دو سه ساله میاند و به آقاهامون میگن پول

بدین بیمهتون کنیم .ولی بیشتر مردها پای همچین بیمهای منیرند .پولشون کجا بود به اینا بدن که
آیا یه روزی بهشون حقوقی بدند یا ندند!

تاریک روشن غروب است .رنگین کمانهای دشت آرام آرام در حاشیۀ جاده ،به خط یک به

دنبال هم به سوی خانههاشان میروند .آجنا پشت در ،دخترک یا پسرکشان دیریست به انتظار

زنگ در ،این صدای سحرانگیز نشسته است تا در را بگشاید و در میان بازوان خسته اما پرتوان

رنگی از رنگین کمان خود را گم کند .به احترام هر دوشان سر خم میکنم .بوی خاک و عطر برجن در

جامنمینشیند.
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برادرانه
جعفر کوشآبادی

«سایه» جان بهتر نیست،
جای خاموشی حرفی بزنی؟
و بگوئی با ما،
این نئونهای فریبی که فرازِ سرِ ما مصلوبند،

من تنها هستم ،تو تنها هستی

و حروف سربی،

من و تو تنهائیم.

که به رگالم دروغین شب و روز،

پیروزی خود در کنکور،
آن جوانی که به امید
ِ

اوراق ِ
بلند کاهی،
روی
ِ

چندمین بار اسامی را در کیهان خواند،

چاشنی میریزند،

و به ِ
سال خشکی اندیشید،

و بساطی که به ویالهای ییالقیست،

که همه حاصل آن حسرت و بیکاری بود،

و گروهی را کیفی کاذب میبخشد،

آن جوانک تنهاست.

گذرا خواهد بود!
حرف با ما بزنی،

«سایه» جان میبینی مهلت دلگیری نیست.

از امیدی که حقیقت را در گلدان کاشت،

با تو میخواهم حرفی بزمن،

و به علتهایی سبز نشد.

با تو من آری میخواهم حرفی بزمن،

از قفسهای تَنگی که از آن،

همه از پنجرهی خود دیدند،

چشمهای نگرانی شب و روز،

کالغ سیهی را که ز باالی سرِ شهر گریخت
آن ِ

ِ
ِ
دشت آزادی را مینگرند!
وسعت

و به نوک تکهی املاسی ُبرد.

از «بهآذین» که در آن تنهائی،

آری از پنجرههاشان دیدند.

مهربانتر از ماه،

روز دیگر «کیوان» با یک چشم،

مهربانتر از شب،

حسرتآلود به مادر نگریست.

شهر را مینگرد،

تو که از من بهتر میدانی،

ِ
گلگشت نوازشها ،آرامشها،
و ز دستی که به

کودکانی هستند

باد با خود ُبردهست،

که به طشتکهای میوهفروشان در شهر،

و ز خورشید و درختان که تو را،

و به ویترینهای کفاشی،

زندگی میبخشند،

با دو چشمان غمآلودهیشان مینگرند.

حرف باید بزنی!
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بح کارل مارکس
نام کتابَ :ش ِ
نویسنده :روناندوکاالن .مترجم :شیرین کریمی

ردۀ سنی :نوجوانان .ناشر :چشمه – کتاب چ .چاپ اول :زمستان .1400قیمت 42000 :ریال

کتاب شبح کارل مارکس ،یکی از کتابهای مجموعۀ

افالطونهای کوچک است که در زمستان سال  1400توسط
کتاب چ (کتاب کودک و نوجوان نشر چشمه) منتشر شده

است.

نویسندۀ کتاب ،روناندوکاالن ،متولد  1978و دارای

مدرک دکترای فلسفه است .این کتاب مصور که توسط

شیرین کریمی به فارسی برگردانده شده ،روایتی است جذاب

از دیدگاههای کارل مارکس .داستان کتاب از زبان کارل

مارکس که به منظور ترساندن دشمنانش ،با رفنت به زیر ملحفۀ بافندگان سیلزی ،به شکل شبح
درآمده روایت میشود.

در این کتاب کوچک و خواندنی ،مفاهیمی نظیر مبارزۀ طبقاتی ،قوانین بازار و نظریه

ارزش مارکس ،با زبانی ساده و در قالب یک روایت تاریخی بیان میشود .داستان با روایت
چگونگی آغاز مبارزات دهقانان سیلزی آغاز میگردد و در ادامه چگونگی سلب مالکیت از

فروشندگان نیروی کار با زبانی ساده و در کنار تصاویر
کشاورزان و پیشهوران و تبدیل آنان به
ِ
جذاب ،تشریح میشود.

در این داستان ،به صورتی فشرده ،روابط میان دولت ،ماشین سرکوب و صاحبان ابزار

تولید و حنوۀ تقابل و استداللهای شان علیه کارگران نشان داده میشود و در مقابل نیز به
نقش آگاهی طبقاتی در تبدیل طبقۀ درخود به طبقۀ برای خود ،پرداخته میشود.
و اکنون قطعهای از کتاب:

کار من این
«  ...به زودی برمیگردم تا آقای سرمایه و کارگرانش را به ستوه آورم چون ِ

است .برگشنت و گردش کردن و سعی کردن و متحد کردن جهانیان ِ
حول راهحل ریشهایام! ولی
حاال باید تو رفیقم در این ماجراجویی را ترک کنم اما عهدمان را از یاد نبر :عهدی که از حاال با

هم در آن همپیمانایم .برانداخنت متام چیزهایی که انسان را حقیر ،برده ،فاسد یا منفور میکند!
این مالفۀ بافندگان سیلزی را بگیر! این مالفه عهدمان را به یادت میآورد! »...
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نقد و بررسی مسئله اوکراین از زوایای گوناگون
لیبی زیر حمالت «بشردوستانه» ناتو  ۱۹مارس ۲۰۱۱

 .۱بینامللل فاشیسم ،در اوکراین

 .۹از فنالند تا اوکراین راهی نیست

 .۲داستان یک افول

 .۱۰اعتراف و انکار سیاهکاران

« .۳کنگرۀ آزادی فرهنگی»

 .۱۱جودوی روسی

و چپ دروغین
 .۴مواضع غیرمسؤوالنه

پشت غرب را به خاک میمالد
 .۱۲سیاست و ورزش

«بولنت دانشمندان امتی»
چپ «دموکراسیخواه»؛
ِ .۵

سنگر ناتو؟
ضد ّیت با جنگ یا حضور در
ِ

 .۶موافقت با دوام امپریالیسم

در هیئت طرفداری از سوسیالیسم

 .۱۳پروژه «نورداستریم ،»۲
یورش آمریکا به بازار گاز اروپا
 .۱۴تهدید امتی پوتین
و مخاطره نداشنت درک واحد
 .۱۵پیشبینی جورج کنان
درباره پیامد گسترش ناتو

 .۷نبردی سخت
 .۸حتلیل لنینی و درک درست از

 .۱۶کیسینجر و راه حل بحران اوکراین

گ در اوکراین
ماهیت ضدفاشیستی جن 
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بینامللل فاشیسم ،در اوکراین!
نیاز یعقوبشاهی

باید به تمامی رهبران دولتهای مدافع فاشیسم در غرب و متحدانشان
در سایر نقاط جهان هشدار داد:
بر سر شاخه نشستهاید و بُن میبُرید!
اگر فاشیسم به یاری شما در اوکراین و سایر کشورها پیروز شود،
بیتردید و به زودی به قدرتی جهانی تبدیل خواهد شد،
و شمایان خود ،نخستین قربانیان آن خواهید بود.
نشانههای بسیاری ،از جتدید حیات گسترده فاشیسم در جهان ،به ویژه در اوکراین و در

حاکمیت کشورهای غربی و غیر غربی ،آشکارا به چشم میخورد .لنین گفت« :امپریالیسم،
آخرین مرحله سرمایه داری است» .اما اگر امروز زنده بود ،بیتردید میافزود« :و آخرین

مرحله امپریالیسم ،فاشیسم است».

چنین که گله عظیم کفتارهای ناتو به سرکردگی آمریکا همه جانبه از نژادپرستان و

فاشیستهای اوکراین و فاشیستهای کشورهای خود و کشورهای دیگر دفاع میکنند،
و ناگزیر خود نیز به گونه روزافزونی به فاشیسم میگرایند ،مؤید این سخن است .اینان
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با متام نیروی جهنمی خود ،اوکراین بینوا را به بزرگترین انبار انواع سالحهای کشتار

همگانی ،از جمله سالحهای بیوتروریستی ،و نبردگاه مزدوران آدمیخواری از سراسر

جهان ،تبدیل کردهاند.

اوکراین ،به گرانیگاه این روند شوم مبدل شده است .اگر در این جنگ ،فاشیستها

پیروز شوند ،حلظهای تردید نکنید که فاشیسم با ابزارهای بسیار مدرنتر و پیشرفتهتر ،و

با اردوگاههای کار و مرگ و کورههای آدمسوزی بیشمارتری ،بازخواهد گشت .آن هم نه در

یکی دو کشور ،مانند آملان و ایتالیا ،که در سرتاسر جهان .و در این صورت ،جهان به حمام
خون بیکرانهای تبدیل خواهد شد.

امپریالیسم جهانی ،آشکارا چنگالهایش را از میان مخمل پنجههایش به در آورده و

سرمست از بوییدن برکههای خون ،دست در آنها فرو میبرد و چنگالهای خونبار خود را
میلیسد .چرا که هیچ راه دیگری برای بقای خود و حفظ هژمونی (سرکردگی) جهانیاش ،که
دارد بر باد میرود ،منییابد.

طنز روز گار را بنگرید .حتی صهیونیستهایی که نیاکان بیشمارشان در جنایت

وصفناپذیر هولوکاست به کشتارگاه برده شدهاند ،اکنون دست در دست فاشیستها ،در

یک جبهه قرار گرفتهاند! دولتهای اروپایی که جای خود دارند .بیهوده نیست که نوام
چامسکی درباره آنان گفته است« :دولتهای اروپایی ،بزدلتر از آنند که راه مستقلی برای
خود در پیش گیرند .هنگامی که ارباب میغرد ،آنها برایش گاوچرانی میکنند».

با این همه ،باید به متامی رهبران دولتهای مدافع فاشیسم در غرب و متحدانشان

در سایر نقاط جهان هشدار داد که :بر سر شاخه نشستهاید و ُبن می ُبرید! زیرا اگر فاشیسم به

یاری شما در اوکراین و سایر کشورها پیروز شود ،بیتردید و به زودی به قدرتی جهانی تبدیل
خواهد شد ،و شمایان خود ،خنستین قربانیان آن خواهید بود.

آنگاه ،وعده دیدارتان ،در آشویتسها ،داخائوها ،بوخنوالدها ،کایزروالدها،

ماوتهاوزنها ،زاخستهاوزنها و سایر «اردوگاههای کار اجباری و اردوگاههای مرگ» جدید

خواهد بود!

نوام چامسکی« :دولتهای اروپایی ،بزدلتر از آنند که راه مستقلی برای خود در پیش
گیرند .هنگامی که ارباب میغرد ،آنها برایش گاوچرانی میکنند»
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داستان یک افول
کورش تیموری فر

روز سهشنبه  1400/12/24اعالم شد که ناو هواپیمابر کیتی هاوک ( )USS Kitty Hawkاز

رده خارج شد و پس از انتقال از واشینگنت به تگزاس ،عملیات اوراقسازی آن صورت خواهد

گرفت .نام منحوس این ناو ،یادآور مببارانهای شیمیایی و جنایتکارانۀ ویتنام است که توسط
هواپیماهای مستقر روی عرشۀ این ناو صورت میگرفت.

تقارن تبدیل این ناو -با  60سال سابقۀ خدمت صادقانه و ننگین به امپریالیسم آمریکا-

به آهن قراضه ،با آغاز مرحلۀ جدیدی از عملیات اوراقسازی قدرت «یگانه» و برتر کشور
مخدومش ،تصادفی نیست .پس از این ،شاهد خواهیم بود که ناوها و دیگر ابزارهای کشتار

دستهجمعی آمریکایی ،همزمان با افزایش شیب فرود –یا سقوط -کشور آمریکا از سریر
فرمانروایی جهانی ،به آهن پارههایی تبدیل خواهند شد.

در همین روز اعالم شد )1 :دولت آمریکا کتبًا خطاب به روسیه تضمین داده است که در

صورت اجرایی شدن توافق برجام ،حتریمهای یکجانبه علیه روسیه ،مشمول مراودات بین

دو کشور ایران و روسیه خنواهد شد )2 .زلینسکی اعالم کرد که موضوع پیوسنت اوکراین به

ناتو ،ک ً
ال منتفی شده است )3 .روسیه ،جو بایدن و پسرش –هانتر بایدن -را به همراه آنتونی

بلینکن و تعدادی مقامات عالی آمریکا را حتریم کرده است )4 .دادگاهی در روسیه ،حقوق

مالکیت معنوی یک شرکت آمریکایی را بهدلیل تعلق به کشور متخاصم ،لغو کرد.
چندی پیش پپه اسکوبار –مفسر معروف برزیلی -پیشبینی کرده بود:

شاید سالح کشنده در زرادخانۀ عکسالعملهای روسیه همان است که واسیلی

کولتاشوف ،رئیس مرکز حتقیقات اقتصادی انستیتوی جهانیسازی وجنبشهای
اجتماعی ذکر میکند :کلید حل مشکل مصادرۀ فناوری است ،چرا که روسیه دیگر
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حقوق معنوی اختراعات ایاالت متحده را بهرمسیت خنواهد شناخت .کولتاشوف،

در مورد آنچه که او «آزادسازی مالکیت معنوی» مینامد ،خواستار تصویب قانونی

در روسیه دربارۀ «کشورهای دوست و کشورهای دشمن» است« .اگر کشوری در

فهرست کشورهای دشمن قرار گیرد ،میتوانیم از فناوریهای آن در زمینۀ داروسازی،

صنعت ،تولید ،الکترونیک و پزشکی کپیبرداری کنیم .و این کپیبرداری میتواند

شامل هر چیز ،از جزئیات ساده یک محصول تا ترکیب شیمیایی آن» باشد ...

کولتاشوف معتقد است که« :یکی از پایههای موفقیت صنایع آمریکایی در کپی
کردن اختراعات ثبت شده در خارج بود ».اکنون روسیه میتواند از «مهارت گستردۀ
چین با آخرین فرایندهای تولید فناوری آن ،برای کپی کردن محصوالت غربی

استفاده کند» .معافیت از مالکیت معنوی آمریکایی ،تنها در مرحلۀ اول خسارتی

بالغ بر  ۱۰تریلیون دالر به ایاالت متحده خواهد زد .که فاجعهای برای آن کشور است.

در میان دود غلیظ اخبار گمراه کننده و سروصدای بیش از حد حتریمها ،اخباری از جنس

موارد باال ،باید با دقت و عمق بیشتری بررسی شوند .معلوم شد که اخراج والری گرکیف -رهبر

ارکستر فیالرمونیک مونیخ -و یا ِ
آنانت ربکو –خوانندۀ سوپرانو در بریتانیا -و یا محرومیت
نیکیتا مازپین –رانندۀ فرمول یک -از مسابقات ،همه بهدلیل خودداری ایشان از محکومیت

روسیه و پوتین ،و یا حذف اجرای آثار چایکوفسکی (درگذشته در  130سال پیش) توسط

ارکستر فیالرمونیک ولز ،نه تنها نشانههای وجود ظرفیت باالی گرایشات فاشیستی در
کشورهای «سوپر مدرن» غربی با سوابق مشعشع لیبرالی است ،بلکه پردۀ دودی بوده است

برای مخفی ساخنت درماندگی تاریخی.

از همان ابتدای عملیات ویژۀ روسیه در اوکراین ،بسیاری از راستگرایان کشورهای

امپریالیستی ،از انفعال نظامی کشورهای ناتو در مقابل روسیه ،شکایت داشتند .آنها

فراموش نکردهاند که ناتو در سی سال گذشته ،چگونه یکهتاز عرصههای نظامی و برخوردهای

مرگبار منطقهای در متام جهان بوده است .در همین اروپا ،در سال  ،1999بهمدت  78روز،
کشور یوگسالوی را –که هیچ نیروی نظامی به خارج از خاک خود اعزام نکرده بود -صرفًا

بهدلیل سرپیچی از پذیرش جهان تکقطبی ،و به بهانههای واهی و اثبات نشده -در هم
کوبیدند و آنرا به تکههای زخمی و ناتوان بدل ساختند.

آنان فراموش منیکنند که نئوکانهای آمریکایی ،از سال  2001چگونه جهان را به آتش

کشیدند .همچنین نرمی دستکشهای مخملین باراک اوباما –برندۀ جایزۀ صلح نوبل -را که در
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ِآن واحد مشغول سالخی همزمان  7کشور در غرب آسیا و شمال آفریقا بود ،از خاطر نبردهاند.

آنان فریب غوغای کر کنندۀ رسانههای جریان غالب ،در اعالم پیاپی حتریمهای روسیه را

منیخورند .همۀ آنان در حسرت برافراشنت مشتهای آهنین امپریالیسم آمریکا و نوچههایش
در ناتو هستند تا روسیه را بر جای خود بنشاند و در گام بعدی تکهوپارهاش کند .اما تنها شاهد

عقب نشینی گام به گام آمریکا از سنگرهایش هستند .راستی چه اتفاقی رخ داده است؟

پال کندی –محقق بریتانیایی -در کتاب حتقیقی عظیم خود ،۱در سال  ،1988خطرعدم

کنترل مراحل افول آمریکا را چنین ارزیابی میکند:

ابعاد جغرافیایی ،جمعیت ،و منابع طبیعی جزایر بریتانیا حکم میکند که در صورت
یکسان بودن سایر عوامل ،این کشور میتوانست  3تا  4درصد ثروت و قدرت جهان
را داشته باشد .اما چون «سایر عوامل» هرگز یکسان نیستند ،برخی اوضاع و احوال

تاریخی و تکنولوژیکی خاص ،این امکان را داد تا جزایر بریتانیا چندان توسعه یابد

که در اوج شکوفایی خود25 ،درصد ثروت و قدرت جهان را در اختیار داشته باشد.
از آجنا که اوضاع و احوال مساعد از میان رفته است ،فرجام همۀ کارهایی که کرده

است ،بازگشت نزولی به اندازۀ طبیعیتر خویش است .به همین گونه میتوان گفت

که وسعت جغرافیایی ،جمعیت ،و منابع طبیعی ایاالت متحدۀ آمریکا حکم میکند

ً
احتماال باید  16یا  18درصد قدرت و ثروت جهانی را دارا باشد؛ اما
که این کشور
به علت اوضاع و احوال تاریخی و تکنولوژیکی مساعد ،این سهم در  ،1945به

40درصد یا بیشتر افزایش یابد ۲.آنچه ما در حال حاضر شاهد آنیم ،دهههای آغازین

نزول از آن رقم بهغایت باال ،به سهم «طبیعی»تر است .این افول را ً
فعال تواناییهای

عظیم نظامی و نیز موفقیت کشور در «بیناملللی» کردن سرمایهداری و فرهنگ

آمریکایی ،میپوشاند( .ص)870

بهخاطر داریم که در زمان نوشتهشدن آن مطلب ،هنوز جهان تکقطبی و «نظم نوین

معلوم شد که اخراج والری گرکیف ،رهبر ارکستر فیالرمونیک مونیخ؛ یا آنان ِت ربکو ،خوانندۀ سوپرانو
در بریتانیا؛ و یا محرومیت نیکیتا مازپین ،رانندۀ فرمول یک از مسابقات؛ همه بهدلیل خودداری ایشان
از محکومیت روسیه و پوتین ،و یا حذف اجرای آثار چایکوفسکی متوفی توسط ارکستر فیالرمونیک
ولز ،نه تنها نشانههای وجود ظرفیت باالی گرایشات فاشیستی در کشورهای «سوپر مدرن» غربی
با سوابق مشعشع لیبرالی است ،بلکه پردۀ دودی بوده است برای مخفی ساختن درماندگی تاریخی.
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بوش پدر اعالم نشده بود .بدهی خارجی آمریکا بهزحمت به یک تریلیون دالر
بیناملللی» ِ

میرسید .اما پس از آن ،حوزههای نفوذ امپریالیسم آمریکا چنان گسترش یافت که آن کشور
از توان ادارهاش بازماند .هم اکنون رقم بدهی آمریکا از مرز  30تریلیون دالر گذشته و روزانه

 2میلیارد دالر به آن افزوده میشود .نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که در سال 1980
معادل 34.53درصد بود ،در سال  2000به 58.75درصد و اینک به 125.62درصد رسیده

است .آمریکا بدهکارترین کشور دنیاست .نرخ تورم به 8درصد رسیده است و کیست که نداند
در شرایط تعادل عرضه و تقاضا ،معنای افزایش نرخ تورم ،همان کاهش ارزش پول ملی است.

در طول بیست روزی که از آغاز عملیات ویژۀ روسیه در اوکراین میگذرد ،اتفاقات

دیگری هم رخ داده است .از جمله تصمیم عربستان به فروش نفت در مقابل ارز یوان .تقریبًا

همۀ اقتصاددانان آمریکا معتقدند که بازخورد حتریمهای وسیع روسیه ،تسریع سقوط سیادت
دالر در جتارت جهانی است .چین موقعیت بازار نفت را مساعد آن دیده است تا با پذیرش یک

ریسک –اما حساب شده -در شرایطی که آمریکا خرید نفت از خارج را کاهش داده است ،به

یوان متصل به طال را ارائه کند.
فروشندگان عمدۀ جهان -منجمله عربستان -پیشنهاد پرداخت ِ

وسوسهای که عربستان یارای مقاومت در مقابل آنرا ندارد.

حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا بر اساس محاسبه به روش واقعی «برابری قدرت

خرید» ( ،)PPPبه 15.6درصد کل جهان رسیده است و از رقیبش چین ،که با رقم 17.06درصد
در ردیف خنست جای گرفته ،عقب مانده است.

مصوبات کنگرۀ نوزدهم حزب کمونیست چین ،یکبه یک به اجرا درآمدهاند ،از جمله

«ساخت چین  .»2025تا پایان سال  ،2025وابستگی چین به تکنولوژی و منابع خارجی در
حوزههای تکنولوژیهای مدرن ،به صفر خواهد رسید .فرصت برای آمریکا بسیار تنگ است.

متامی تقالی امروزۀ واشینگنت ،معطوف به متوقف ساخنت رقیب است؛ چه درگیر کردن او
در یک مسابقۀ اقتصادی ناعادالنه و خالف قوانین سازمان جتارت جهانی –که دستپخت

امپریالیسم است -چه از طریق تضعیف شریک استراتژیکش ،روسیه ،و چه از طریق حتمیل

درگیری نظامی (مث ً
ال در تایوان) .اوکراین ،آزمایشگاه آمریکا برای درگیری در تایوان است.
نتایج تاکنون برای او ناامید کننده بوده است.

 .۱ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ :حتوالت اقتصادی و کشمکشهای نظامی در سالهای  1500تا 2000؛ ترجمۀ
محمد قائد و دیگران؛ انتشارات علمی و فرهنگی؛ چاپ چهارم؛ .139۱

 .۲در سال  ،1948این عدد  42درصد تولید ناخالص داخلی جهان ،و  48درصد تولیدات صنعتی جهان بود.
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«کنگرۀ آزادی فرهنگی» و چپ دروغین
فرشید واحدیان

با پایان یافنت جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد ،کنگرۀ ایاالت متحده برای تضعیف

نیروهای چپ که در احزاب سوسیالیست و کمونیست تشکل یافته بودند و تأثیر عمیقی بر

احتادیههای کارگری داشتند ،کمیتۀ فعالیتهای ضدآمریکایی را تشکیل داد .این کمیته
به رهبری سناتور جوزف مککارتی در حقیقت محکمۀ تفتیش عقایدی بود برای تعقیب و

مجازات هنرمندان و نویسندگان چپ و فعالین کارگری .این کمیته با همکاری نزدیک جی.

ادگار هوور ،رئیس وقت افبیآی و عوامل او ،صدها نفر را به اتهام داشنت متایالت کمونیستی
و جاسوسی برای شوروی به زندان انداخت و با انتشار لیستهای سیاه برای سالها آنها را از

اشتغال به حرفهشان محروم کرد.

در طی سالهای دهۀ  1950غیرواقعی بودن بسیاری از اتهامهای این کمیته بر مال شد و

باالخره تندرویهای سناتور مککارتی و افشای مواردی از احنراف اخالقی و اعمال نفوذهای

غیرقانونیاش ،موجب محکومیت او در سنای آمریکا شد .با وجود متام این سرکوبها و ایجاد
محیط رعب و وحشت چپستیزی ،میزان اقبال جامعه به سوی احزاب چپ و بهخصوص

تندرو
حزب کمونیست آمریکا بیشتر شد .در همین زمان تبعیض نژادی و جنایتهای گروههای
ِ

سفید ،علیه سیاهان بهخصوص در جنوب آمریکا موجب شد که اعتبار آمریکا به عنوان یکی
از متفقین ضد فاشیسم هیتلری خدشهدار شود .به عنوان منونه ،درسال  1955نوجوانی سیاه

پوست به نام امت تیل ۱که به همراه خانوادهاش از شیگاگو به جنوب سفر کرده بود ،به اتهام
واهی سوت زدن برای زنی سفیدپوست  ،به طرز وحشیانهای به قتل رسید .شوهر و برادرناتنی
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زن جوان امت را از خانه دزدیده و پس از در آوردن چشمهایش ،او رابه قتل رساندند .مادر

امت تیل پیش از دفن او عکس بدن مثله شدهاش را به مطبوعات داد .این عکس به عنوان

منونهای از فجایع جریان نژادپرستی در ایاالت متحده ،از سوی متام کشورهای سوسیالیستی

و احزاب کمونیست کشورهای جهان منتشر گردید .بعد از این وقایع ،جناحی از هیئت حاکمۀ
آمریکا تصمیم گرفت که با فاصله گرفنت از تندرویهای دوران مککارتیسم ،در تالش برای

ترمیم چهرۀ آمریکا در جهان ،فعالیتهای ضدکمونیستی دوران جنگ سرد را عمدتًا در

تر سازمان مرکزی اطالعات (سیا) متمرکز کند .به شهادت
قالب عملیات سری و هوشمندانه ِ

وبسایت سازمان سیا ،یکی از موفق ترین پروژههای آن سازمان برای دستیابی به این هدف
به وجود آوردن «کنگرۀ آزادی فرهنگی» ۲بود.

هدف علنی این پروژه تضعیف نفوذ احتاد شوروی

و به احنراف کشاندن هنرمندان و روشنفکران

چپگرا اعالم شده بود.

امت تیل و جسد مثلهشده او

پیشینۀ کنگرۀ آزادی فرهنگی

درست قبل از مرگ تروتسکی مناقشۀ بزرگی در میان پیروانش درگرفت .علت اصلی

این اختالف ،امضای قرارداد عدم جتاوز میان احتاد شوروی و آملان هیتلری (پیمان مولوتف

ریبنتروپ) در سال  1939بود .احتاد شوروی که تهاجم نازیها را پیشبینی میکرد با یک

یک کشورهای غربی متاس گرفت و کوشید تا احتادی را با آنها علیه نازیسم شکل دهد ،اما
هیچ کدام از آنها زیر بار چنین احتادی نرفتند .در نتیجه به ناچار با آملان نازی قرارداد عدم

جتاوزی را به امضا رساند .مطابق این قرارداد ،خطی در میان ٔه اروپا کشیده شد و دو طرف
تعهد کردند که از این خط حائل عبور نکنند .هدف احتاد شوروی که تهاجم نازیها را حتمی

میدانست ،آن بود که با بسنت قرارداد برای ایجاد آمادگی رویارویی آینده ،زمان بخرد .بعد

از این قرارداد ،تبلیغات ضد کمونیستی در رسانههای آمریکا سخت باال گرفت ،مجلۀ تایمز،
حزب کمونیست آمریکا را حزب «کمونازی» لقب داد .جناح راست هیئت حاکم ٔه ایاالت متحده
که از نزدیکی حزب کمونیست آمریکا به دولت روزولت بسیار آزرده بود ،با متام نیرو به این

تبلیغات دامن میزد.

تروتسکی با وجود دشمنی با خط مشی سیاسی دولت شوروی در آن زمان ،اضطرار این

دولت را در خطر حملۀ قریبالوقوع حملۀ نازیها و لزوم به تأخیر انداخنت آن را درک میکرد،

ص  ،105دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

نقد و بررسی مسئله اوکراین

اما معتقد بود که دولت شوروی با استفاده از روشهای غیراصولی ،در میزان نزدیکی به
آملان نازی افراط کرده است .اما سه تن از پیروان تروتسکی به نام ماکس شکتمن ،مارتین

ای بورن ،و جیمز برنهام ،از گروهی مشهور به «روشنفکران نیویورکی» که طرفداران زیادی در
میان روشنفکران طبقۀ متوسط داشتند ،برخالف تروتسکی پس از آن قرارداد اعالم کردند که

دیگر احتاد شوروی را یک دولت سوسیالیستی به حساب منیآورند .برخی از آنها ،آن دولت

را یک بوروکراسی جمعگرا و برخی دیگر سرمایهداری دولتی قلمداد کردند .اما همۀ آنها بر

یک مطلب توافق داشتند و آن اینکه ،احتاد شوروی به دلیل امضای قرارداد عدم جتاوز ،دیگر

کشوری سوسیالیستی نیست.

تروتسکی بر سر این مطلب با هوادارانش وارد مباحث ٔه شدیدی شد و کتاب «در دفاع

از مارکسیسم» را پیرامون این بحث نوشت.حزب کارگران سوسیالیست (حزبی با متایالت
به شهادت وبسایت سازمان سیا،
یکی از موفقترین پروژههای آن
سازمان به وجود آوردن «کنگرۀ آزادی
فرهنگی» بوده است .هدف علنی این
پروژه تضعیف نفوذ اتحاد شوروی
و به انحراف کشاندن هنرمندان و
روشنفکران چپگرا اعالم شده بود.

تروتسکیستی) با انتشار کتاب «مبارزه برای

حزبی پرولتاریایی» و همچنین نوشتههای رهبر

این حزب جیمر کانُن و نوشتههای خود تروتسکی،
همگی بر این ارزیابی توافق داشتند ،که گروه

«روشنفکران نیویورکی» به دلیل موقعیت
طبقاتی خود به چنین برداشتی رسیده است .آنها
همه ،روشنفکرانی از طبقۀ متوسط مرفه بودند که

اغلب در دانشگاه شاغل بوده و متایلی به هم جبهه شدن با طبقۀ کارگر و مبارزه با امپریالیسم

در کنار آن نداشتند .آنها سراجنام به وسطماندگی میان سرمایهداری و سوسیالیسم رسیده و

خود را خط سوم تروتسکیستها نامیدند .یکی از رهبران این خط ،اورین کریستول نام داشت.

مطابق سوگنامهای که نیویورک تایمز بعد از مرگ کریستول انتشار داد ،وی قبل از

آنکه در جنگ جهانی دوم به خدمت ارتش درآید ،سوسیالیست و تروتسکیست بود و از مردم

و طبقۀ کارگر آمریکا سخن میگفت ،اما بعد از آشنایی با بعضی از همین مردم در ارتش به این
نتیجه رسید« :من با این تودۀ مردم منیتوامن سوسیالیسم را بسازم ،این مردم سوسیالیسم

را غصب میکنند و آن را به دکانی برای منافع خود تبدیل خواهند کرد ».مطابق این نوشت ٔه

نیویورک تایمز ،همنشینی او با افرادی از طبقۀ کارگر آمریکا در ارتش ،او را قانع ساخت که از

سوسیالیسم روی بگرداند.

اما نکتۀ قابل توجه در همان سوگ نامه ،اشاره به این مطلب است که او در دوران جنگ
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جهانی از سوسیالیسم روی گرداند .در حالی که میدانیم او پس از پایان جنگ ،هنوز در این

جمع روشنفکران نیویورکی حضور داشت و برای نشریات سوسیالیستی مطلب مینوشت.

کریستول خود در مصاحبهای سیر فکریاش را چنین ترسیم کرد« :از وقتی که به یاد

میآورم ،طرفدار شاخۀ نوی هر عقیدهای بودهام :نئومارکسیست ،نئوتروتسکیست ،نئولیبرال،

نومحافظه کار ( نئو کنسرواتیو) ،و در عقاید مذهبی هم  -حتی زمانی که نئومارکسیست یا
نئوتروتسکیست بودم -همیشه یک نئوارتدوکس باقی ماندم»....

۳

در سال  ،1949یک رویداد پراهمیت و شگفتانگیز دیگری نیز رخ داد و آن تشکیل

کنفرانس صلح والدورف به همت احتاد شوروی در نیویورک بود .در این کنفرانس شخصیتهای

معروفی چون آلبرت اینشتین ،دیمیتری شوستاکویچ ،آرون کوپلند؛ و بسیاری نویسندگان و
دانشمندان معروفی چون رابرت اوپنهایمر شرکت داشتند .پیام کنفرانس روشن بود :اثبات

حقانیت احتاد شوروی و محکومیت امپریالیسم آمریکا .اهمیت ویژۀ تشکیل این کنفرانس
موقعیت زمانی برگزاری آن بود .این کنفرانس در اوج مککارتیسم برگزار شد ،زمانی که

هرگونه فعالیت کمونیستی در آمریکا ممنوع شده ،و همۀ اعضای کمیتۀ ملی حزب کمونیست
آمریکا در بند زندان فدرال بودند.

در طول برگزاری کنفرانس صلح والدورف ،اروین کریستول و یارانش با تظاهرات بیرون

محل کنفرانس ،شرکتکنندگان را به نوکری استالین متهم میکردند.

اقبال این جمع بزرگ از روشنفکران ،هنرمندان و دانشمندان در حمایت از احتاد شوروی،

سازمان مرکزی اطالعات آمریکا ( سیا) را سخت نگران کرد و استراتژیستهای این سازمان را

به فکر چارهجویی انداخت.

سازمان سیا دریافت که برای تضعیف روشنفکران چپ ،چه در آمریکا و چه در اروپا ،یا

برای مبارزه با احتادیههای مخالف ناتو در اروپا ،نیاز به یافنت (یا ابداع) یک چپ ساختگی

دارد تا به مبارزۀ ایدئولوژیک با چپ اصیل بپردازد .بخش ویژهای از سازمان مأمور شد که
منایندگان دست راستی کنگرۀ آمریکا را در مورد این فعالیتها «توجیه» منایند .وظیفۀ این
چپ جعلی (یا به اصطالح «چپ دموکراتیک») از اساس مبارزه با چپ واقعی و تأمین پوششی

ایدئولوژیک برای پنهان داشنت ماهیت سلطهجویانۀ ایاالت متحده در اروپا بود .در هیچ

نقطهای چپ «دموکراتیک» مخالفتی با سیاستهای راهبردی و منافع ایاالت متحده نشان
نداد ،وظیفۀ آنها نه اعالم خواست و یا طرح پرسش ،بلکه خدمت به امپراتوری زیر شعار «دفاع

از ارزشهای دموکراتیک غربی» بود.
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بدین سان «کنگره آزادی فرهنگی» با الهام از پیشنهاد آرتور کوستلر ،کمونیست پشیمان،

در  1950بنیاد گذاشته شد .سازمان سیا اروین کریستول را به رهبری این کنگره برگزید .این
سازمان در دو ُب ِ
عد داخل ایاالت متحده و در سطح بیناملللی فعالیت داشت .در آمریکا شروع

این پروژه با انتشار مجدد مجلۀ پارتیزان ریویو با هیئت حتریهای جدید همزمان شد .انتشار این

مجله از سال  1930از طرف گروهی متمایل به حزب کمونیست آمریکا،در اثر اختالفات هیئـت

حتریریۀ آن با حزب کمونیست متوقف شده بود .مجله در شروع انتشار دوبارهاش در 1937

موضعی خصمانه نسبت به سیاستهای استالین در احتاد شوروی در پیش گرفت .این مجله

در سالهای ده ٔه  1950با موضعی کام ً
ال جانبدارانه نسبت به سیاست خارجی آمریکا ،به ارگان
جبههای متشکل از روشنفکرانی به شدت ضد کمونیست و ضد احتاد شوروی ،تبدیل شد.

سیدنی هوک اهل نیویورک ,که استاد دانشگاه و از طرفداران تروتسکی بود ,به

مدیریت مجلۀ پارتیزان ریویو برگزیده شد .برنامۀ مخفیان ٔه سازمان سیا ،تأمین مالی و کمک
به انتشار هرچه بیشتر این گونه مجالت بود.

سازمان سیا دریافت که برای تضعیف

در این مجله آثاری از روشنفکران و هنرمندانی

روشنفکران چپ ،چه در آمریکا و چه

چون سوزان سونتاگ ،ایروینگ هوو ،ایساک

در اروپا ،یا برای مبارزه با اتحادیههای

دویچر ،نوآم چامسکی ،جورج اورول و دیگران

مخالف ناتو در اروپا ،نیاز به یافتن (یا

به چاپ میرسید .هدف ،پرورش و ترویج عقاید

روشنفکران و چپگراهایی بود که با ظاهر انتقاد از

ابداع) یک چپ ساختگی دارد تا به
مبارزۀ ایدئولوژیک با چپ اصیل بپردازد.

سرمایهداری غربی ،با هرچه که در صحنۀ جهانی

این نظام را به چالش میکشید ،به شدت مخالف منایند .وبسایت سازمان سیا در ستایش از
«کنگره آزادی فرهنگی» چنین مینویسد« :هستهای از کارمندان پر انرژی و با نفوذ که آماده
بودند در صورت لزوم برای به چالش کشیدن کمونیستها با قواعد بازی خودشان ،ایدههای

نامتعارف و شخصیتهای بحثانگیز را ترویج منایند».

سازمان سیا از طریق «کنگره آزادی فرهنگی» بهطور محرمانه از آثار جکسون پوالک

حمایت مالی میکرد .حمایت از نقاشیهای مدرن و آبسترۀ او به عنوان حتسین از آزادی غربی،

و در مخالفت با هنر به اصطالح «تبلیغاتی» احتاد شوروی بود که در آن هنرمند پیامی سیاسی

را منتقل میکرد .در میان دانشگاهیان ،مکتب فرانکفورت و به اصطالح «نئومارکسیسم» با

کمک سازمانهای اطالعاتی آمریکا مخفیانه تبلیغ میشد .هربرت مارکوزه که به استخدام
وزارت کشور آمریکا درآمده و در خدمت سازمانهای اطالعاتی آمریکا بود ،به عنوان
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چپ جدید برگزیده شد.
سخنگوی
ِ
دانشگاهی ِ

تالشها در جهت تصویر «استالینیسم» و احزاب طرفدار احتاد شوروی به عنوان مستبدینی

بیخبر از اوضاع جامعه ،شدت میگرفت .از سیدنی هوک نقل شده است که« :صد میلیون
دالر و هزار نفر آدم متعهد به من بدهید ،تضمین میکنم چنان موجی از ناآرامی دموکراتیک در

میان تودهها و حتی در میان ارتش امپراتوری استالین به وجود بیاورم ،که برای سالها او را
گرفتار کند .من چنین افرادی را میتوامن بیامب».

دامن ٔه کوشش برای مهار روشنفکران انقالبی و جدا کردن آنها از جنبشهای انقالبی در

سرتاسر جهان ،فراتر از حدّ دانشگاهیان و چپگرایان بود .همانند امپراطوری رم که برای کنترل

اتباع خود از اقصی نقاط امپراطوری ،خدایان و کیشهای غریب به مردم عرضه میکرد،

سازمانهای اطالعاتی آمریکا نیز به اشاعۀ عقاید فرقههای باستانی آسیا پرداختند.

رئیس وقت سازمان سیا جان فاستر دالس نوشت:

«مذاهب شرقی ریشههایی بسیار عمیق دارند و از ارزشهایی
واال برخوردارند ،اعتقادات روحانی آنها با کمونیسم،

بیخدایی و مادیگرایی آشتیناپذیراست .بدین حلاظ،
میان ما و آنها ارتباطی قوی وجود دارد ،وظیفۀ ما یافنت این

مذاهب و اشاعۀ آنها است» .سازمان سیا دستورات دالس را

به کار بست وبرخی از ابتدایی ترین کیشهای آسیایی برای
انتشار در میان روشنفکران ،به آمریکا صادر شد .از این

میان میتوان به تبلیغاتی که برای داالیی الما رهبر ارجتاعی

بودائیان تبت در میان روشنفکران آمریکایی صورت میگیرد ،اشاره کرد.

در اروپا مجلۀ انکانتر ۴که مرکزش در لندن بود با اهداف و نقطه نظراتی مشابه پارتیزان

ریویو ،خنستین شمارهاش را در سال  1952منتشر کرد .مجلههای دیگری چون پرهوو در فرانسه،

کوادرنوس به زبان اسپانیایی ،و مجلههای مشابهی
متپو پرزانته در ایتالیا ،دِرمونات در آملان،
ُ
در هندوستان ،استرالیا و حتی در اوگاندا با کمک مالی «کنگره آزادی فرهنگی» شروع به انتشار

کردند که اهدافی مشابه با مجلۀ انکانتر را در کشورهای مختلف دنبال میکردند.

این انتشارات ضد کمونیستی در اروپا از کمکهای مستقیم و غیرمستقیم سیا برخوردار

بودند .در میان روشنفکرانی که توسط سازمان ترویج شده و پول دریافت میکردند ،میتوان

از هانا آرنت ،ایزایا برلین ،استفن اسپندر ،ملوین السکی در اروپا نام برد .متایل سازمان سیا
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به خصوص در ترویج عقاید «چپ دموکرات» و چپهای سابقی هم چون ایگناتسیو سیلونه،

جورج اورول ،استفن اسپندر ،آرتور کوستلر ،ریموند آرون ،آنتونی کراسلند و مایکل
جوسلسون بود.

۵

سیا با گرد آوردن جماعتی از انواع چپمناهای«ضد استالینیست» و دست راستی به دور

یکدیگر ،نوعی پیمان ناتو را در عرصۀ فرهنگی سازمان داده بود .این گروه با صراحت متام از

ارزشهای فرهنگی و سیاسی غربی حمایت میکردند« ،خود کامگی استالینی» را مورد حمله

قرار میدادند و به آرامی از کنار نژادپرستی در ایاالت متحده و سیاستهای امپریالیستی آن

میگذشتند .بهندرت انتقادی حاشیهای از جامعۀ مصرفزدۀ آمریکا در این مجالت یارانهای

سیا دیده میشد.

آنچه در مورد این جمع حقوقبگیر سیا بسیار ناخوشایند بود ،نه جهت گیری سیاسی آنها،

بلکه تظاهرشان به حقیقتجویی بیطرفانه ،انسانگرایی

بتشکنانه و آزادگی روشنفکرانه بود .آنان خود را هنرمندانی

دلباختۀ «هنر برای هنر» معرفی میکردند که در رویارویی با

چه کسی مزد شیپورچی را میپرداخت

«جماعت فاسد» و به اصطالح «متعهد» و «تبلیغاتچی»

دستگاه استالینیستها قرار داشتند.

یکی از عمده راههای نفوذ سازمان سیا و تأثیرگذاری

آن بر بسیاری از مؤسسات فرهنگی ،استفاده پوششی از

سازمانها و گروههای نیکوکاری چون بنیاد فورد و راکفلر

است .بعضی از روشنفکران مستقیمًا حقوقبگیر این

مؤسسات هستند و بسیاری دیگر آگاهانه درگیر به اصطالح

«پروژه»های خود سازمان میشدند .تعدادی از این روشنفکران که زمانی در دایرۀ نفوذ سازمان

بودند ،بعد از آنکه دراواخر سالهای  1960اسامی آنها توسط حامیان مالیشان افشا شد،
مدعی شدند که از ارتباط خود با این سازمانها بیخبر بودهاند.

ِف ِ
رانسیس َس ِندرز در کتاب خود «چه کسی مزد شیپورچی را میپرداخت» ۶به تفصیل

راجع به کمکهای سیا به این افراد سخن میگوید .به اعتقاد او ،مشکل بتوان ادعاهای این

افراد در مورد بیاطالعی از پیوندشان با سازمان سیا را پذیرفت .آنها چگونه میتوانستند
در متام آن دوران در گردهماییهای متعدد کنگره ،دار زدن گروه بیشمار سیاهان در جنوب

آمریکا ،جتاوزات امپریالیستی آمریکا در گوامتاال ،ایران ،یونان و کره را که منجر به کشتار
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میلیونها انسان شد ،بدون هیچ گونه انتقادی نادیده بگیرند؟ چگونه حمایت وقیحانهای که
از هر جنایت امپریالیسم در دوران آنها در نشریاتشان میشد ،میتوانست از دید آنها پنهان
مانده باشد؟ تنها وقتی که مخالفت با جنگ ویتنام در اروپا وآمریکا شکل تودهای گرفت،

و پرده از اقدامهای سازمان سیا برداشته شد ،بسیاری از روشنفکرانی که توسط آن سازمان

تغذیه شده و به شهرت رسیده بودند ،به انتقاد از سیاست خارجی آمریکا پرداختند و تغییر

چهره دادند .بطور مثال استفن اسپندر پس از آنکه عمری از سازمان سیا حقوق دریافت کرد،
مثل تعدادی دیگر از ویراستاران مجلۀ پارتیزان ،به منتقد سیاست آمریکا در ویتنام تبدیل

شد .وقتی که این چپمناها در نیویورک ،لندن و پاریس «متظاهرانه» از بهرهبرداری سازمان
سیا از خودشان ابراز خشم کردند ،آن سازمان هم شروع به تالفیجویی کرد.

تام ِب ِر ِیدن ،۷که مدیریت شاخۀ سازمانهای بیناملللی سیا را به عهده داشت ،با ذکر دقیق

جزئیات ،نشان داد که چگونه همۀ این چپمناها از محل دریافت حقوق و مقرریهای خود با

خبر بودهاند .به قول ِب ِر ِیدن ،فعالیتهای این روشنفکران ضد استالینیست ،که کورد مییر

۸

مقام افراطی سیا «ادیبان یاوهگو» مینامید ،از طرف سیا تأمین مالی میشدِ .ب ِر ِیدن نوشت:
«پول آنها از طریق سازمان پرداخت شده و مأمور ما سردبیر مجلۀ انکانتر بود ».او در جایی دیگر

مینویسد« :ما بر روی متام سازمانهای بیناملللی در هر رشتهای کنترل و یا نفوذ داشتیم».

فرانسیی سندرز ادعاهای افرادی چون هوک ،کریستول و السکی را مبنی بر اینکه

کمکهایی که از سازمان سیا و سازمانهای وابسته گرفتهاند ،بدون هیچ گونه چشمداشتی
بوده ،رد کرده و میگوید« :از افراد و سازمانهایی که از سیا یارانه دریافت میکردند ،انتظار

میرفت که در مبارزهای تبلیغاتی مشارکت منایند ».به تعریف سازمان سیا مؤثرترین حنوۀ

تبلیغات ،آن بود که «سوژه با دالیل و منطق شخصی خود ،در جهت مورد نظر شما [سیا] حرکت

ِ
جماعت «چپ دموکرات» اجازه میداد
کند ».هرچند سازمان سیا گاه گاه به عناصر خود در این
که در مورد اصالحات اجتماعی «اظهار فضل» منایند ،اما انتظار سیا از آنها بیشتر جدلهای

«ضد استالینی» و انتقادات ادبی گزنده بر ضد مارکسیستهای غربی و نویسندگان شوروی،

بوده است که بیشترین کمکها را دریافت و بیشترین انتشار را پیدا میکردِ .ب ِ
ریدن این روند

را «همگرایی» میان سازمان [سیا] و «چپ دموکرات» اروپایی علیه کمونیسم میخواند.
همکاری میان «چپ دموکرات» و سازمان سیا در فرانسه برای شکسنت اعتصابات ،خبر چینی

از کمونیستها (توسط اورول و هوک) ،مبارزۀ مخفی برای بدنام ساخنت هنرمندان چپگرا و

مانعتراشی در برابر محبوبیت آنها (از جمله جلوگیری از اهدای جایزۀ نوبل به پابلو نرودا در
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 )1964مثالهایی از این فعالیتها هستند.

در این میان عکسالعمل آیزایا برلین در مقابل این افشاگریها قابل توجه است .برلین از

همان ابتدا یکی از نویسندگان اصلی انکانتر بود .وی با نیکوالس نابوکف ،دبیر «کنگره آزادی
فرهنگی» در پاریس دوستی نزدیک داشت .برلین با مایکل جوسلسون مأمور فرهنگی سازمان

سیا در اروپا نیز آشنایی داشت .و این روابط درست به زمانی برمیگشت که سیاست سازمان

سیا گردآوری روشنفکران مخالف سرمایهداری ولی ضد کمونیست در اروپا بود.

برلین بعد از آنکه سالها سعی در الپوشانی کمک سازمان سیا به مجلۀ انکانتر ،با

افشاگریهای بسیاری از افراد که معتقد بودند مسئولین مجله منابع کمک مالی را از آنها پنهان

کردهاند ،سراجنام در نامهای به مایکل ایگناتیف چنین اعالم منود« :من کمترین اعتراضی به
منابع آمریکایی که به مجله کمک میکردند نداشتم  -من طرفدار آمریکا و ضد احتاد شوروی
بوده (و هستم)  -حتی اگر منبع هم اعالم شده

بود ،بههیچ وجه برایم اهمیت نداشت ...مسالۀ

مهم برای من و همفکران من این بود که مجلهای
به کرات دم از مستقل بودن میزد ،آشکار شد که

حقوقبگیر سازمان سری جاسوسی آمریکا بوده
است( ».دیوید کات :ایساک و آیزایا ص )210

۹

ریشۀ اصلی جنگ سرد فرهنگی را باید

در مبارزۀ شدید طبقاتی در دوران بعد از جنگ

یافت .سیا و ایاالت متحده از طریق عوامل

همکاری میان «چپ دموکرات» و
سازمان سیا در فرانسه برای شکستن
اعتصابات ،خبرچینی از کمونیستها
(توسط اورول و هوک) ،مبارزۀ مخفی
برای بدنامسازی هنرمندان چپگرا و
مانعتراشی در برابر محبوبیت آنها (از
جمله جلوگیری از اهدای جایزۀ نوبل به
پابلو نرودا در  )1964مثالهایی از این
فعالیت ها هستند.

خود اروینگ براون و جی الوستون (هردو از کمونیستهای سابق) در احتادیۀ زرد فدراسیون

کارگران آمریکا ،۱۰میلیونها دالر برای فروپاشاندن احتادیههای مبارز ،و شکسنت اعتصابها
در دیگر کشورها از طریق کمک به احتادیههای سوسیال دموکرات صرف کردند« .کنگره برای
آزادی فرهنگی» و چپمناهایی که زیر َع َلم آن سینه میزنند ،نیز توسط همان عواملی از سازمان

سیا تغذیه میشدند که گانگسترهای بندر مارسی را برای شکسنت اعتصاب کارکنان بندر در
سال  ،1948اجیر کرده بودند.

بیشترین توجه سازمان سیا به عنوان بازوی دولت آمریکا در جنگ سرد فرهنگی ،بر

اروپای بعد از جنگ دوم جهانی متمرکز بود که دو دهۀ جنگ سرمایهداری ،بحران ،و اشغال بعد

از جنگ را از سر میگذارند .با بیاعتبار شدن راست سنتی در اروپا (به دلیل وابستگیهایش
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به فاشیستها و ضعف سرمایهداری آن) اکثریت روشنفکران و اعضای احتادیههای کارگری به

متایالت ضد سرمایهداری گرایش پیدا کرده و به خصوص منتقد دعاوی استیالجویانه ایاالت
متحده بودند .برای مبارزه با این متایل به کمونیسم و مقابله با رشد احزاب کمونیستی در

اروپای غربی (به خصوص در فرانسه و ایتالیا) سیا یک برنامهدو الیهای ابداع منود .در
یک الیه ،از ترویج آثار نویسندگان اروپایی معینی به عنوان بخشی آشکار از «برنامۀ مبارزه

با کمونیسم» پشتیبانی میشد .معیارهای پذیرش برای «متون مناسب» شامل هر کتابی
بود که «منتقد سیاست خارجی احتاد شوروی و کمونیسم به عنوان شکلی از حکومت باشد

که بهصورتی عینی و اقناعکنندهای نوشته شده باشد ».سازمان به خصوص مشتاق چاپ
آثار کمونیستهای سابق و پشیمانی چون سیلونه ،کوستلر و ژید بود .سازمان با وخلرجی،
کنفرانسهایی از نویسندگان ضد کمونیست را در پاریس ،برلین و بالژیو (شهر کنار دریاچۀ

کومو در ایتالیا) بر پا کرد .در این کنفرانسها دانشمندان و فیلسوفان «واقعبین» علوم

اجتماعی چون آیزیا برلین ،دانیل ِبلِ ،ملوین السکیِ ،چ ْسالو میلوش به ستایش از ارزشهای

خود (و فضایل آزادیهای غربی و استقالل روشنفکران ،آن هم در چارچوب ضدکمونیستی
و طرفداری از واشنگنت که توسط حامیان مالی آنها تعیین میشد) میپرداختند .هیچ کدام

از این روشنفکران چپمنا ،جرأت نشان دادن کوچکترین تردید و یا طرح پرسشی را در مورد

حمایت ایاالت متحده از کشتارهای جمعی مردم در اندونزی و اجلزایر ،شکار روشنفکران
چپ در آمریکا و یا اعدام سیاه پوستان توسط گروههای شبه نظامی کوکلوس کالن ،در ایاالت

جنوبی آمریکا نداشتند .زیرا به قول سیدنی هوک و ملوین السکی ،که مشتاقانه به دنبال

جلب کمک برای نشریات ورشکستهشان بودند ،طرح چنین سؤالهایی تنها به معنای «آلت

دست کمونیستها شدن» بود .بسیاری از این به اصطالح نشریات وزین ادبی و سیاسی اگر

یارانههای سازمان سیا را نداشتند که هزاران جلد آنها را بخرد و مجانی توزیع مناید ،از انتشار

باز میماندند.

الیۀ دوم مبارزۀ فرهنگی که در آن سیا بسیار ظریفتر عمل میکرد ،ترویج ارکسترهای

مسفونیک ،منایشگاههای هنری ،باله ،گروههای تئاتری ،برگزاری کنسرتهای هنرمندان

سرشناس موسیقی و خوانندگان ُاپرا با هدف آشکار خنثی منودن احساسات ضد امپریالیستی

در اروپا و ایجاد عالقه به فرهنگ و حکومت آمریکا بود .اندیشۀ اصلی پشت این سیاست،
ترویج فرهنگ ایاالت متحده برای اعمال سلطۀ فرهنگی در جهت حمایت از امپراتوری نظامی

اقتصادی آمریکا بود .سازمان سیا به خصوص عالقه داشت که خوانندگان ،نویسندگان و
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هنرمندان سیاهپوست موسیقی جاز (چون ماریون آندرسون و یا لویی آرمسترانگ) را ،به

منظور خنثی کردن احساسات خصمانۀ اروپاییها نسبت به سیاستهای نژادپرستانۀ داخلی

واشنگنت به اروپا بفرستد .اما اگر روشنفکران سیاهپوست ،سناریوی هنری پیشبینی شده
توسط سازمان را اجرا نکرده و به سوی انتقاد صریح میرفتند ،بهراحتی از لیست حذف

میشدند ،مشابه آنچه که بر سر ریچارد رایت آمد.

یکی از جنبههای بسیار مهم فعالیتهای سیا و متحدینش ،ریخنت پولهای بیحد و حصر

در موزۀ هنر مدرن نیویورک ۱۱برای ترویج نقاشیها و آثار اکسپرسیونیستی انتزاعی (آبستره)،

به عنوان پادزهری در مقابله با هنر با محتوای اجتماعی بود .سازمان سیا با حمایت از این نوع

هنر ،در پی القای ایدئولوژی «ضد کمونیسم» ،و مکتب کسب و کار آزاد و بیقید و بند بود .هنر

غیر جتسمی ۱۲و از نظر سیاسی گنگ ،دقیقًا آنتیتزی برای واقعنگری جامعهگرایانه (رئالیسم
هیچ کدام از این روشنفکران چپنما،
جرأت نشان دادن کوچکترین تردید
و یا طرح پرسشی را در مورد حمایت
ایاالت متحده از کشتارهای جمعی مردم
در اندونزی و الجزایر ،شکار روشنفکران
چپ در آمریکا و یا اعدام سیاه پوستان
توسط گروههای شبه نظامی کوکلوس
کالن ،در ایاالت جنوبی آمریکا نداشتند.

سوسیالیستی) بود .برای ترویج این نوع هنر،

سازمان سیا با مخالفت منایندگان قانونگذار
دست راستی بیخبر روبرو بود .سازمان این
نوع هنر را جتسم واقعی عزم ملی میدید ،اما

برای احتراز از حمالت جناح راست ،به بخش

خصوصی (یعنی موزۀ هنرهای مدرن و یکی
ازبنیانگذارانش ،نلسون راکفلر  ،که از نقاشی
آبستره با عنوان «نقاشی جتارت آزاد» یاد میکرد)

روی منود .بسیاری از مدیران موزۀ هنرهای مدرن

که روابطی طوالنی با سازمان داشتند ،با جان و دل در ترویج هنر آبستره ،به عنوان سالحی در

جنگ سرد فرهنگی ،تالش میکردند .جکسون پوالک نقاش آبستره که تابلوهایش را صرفًا با
پاشیدن رنگ روی بوم میساخت ،با حمایت مالی مدیران موزه در خرید آثارش ،به هنرمند

«ایدهآل» کنگره آزادی فرهنگی بدل شد .منایشگاههای متعددی با هزینۀ سنگین برای ارائۀ
هنر آبستره در اروپا بر پا شد؛ منتقدین دست بهکار شدند و مجالت هنری ماالمال از مقاالتی

در ستایش این سبک هنری شدند .ترکیب منابع مالی موزۀ هنرهای مدرن و بنیاد فیرفیلد که

توسط سیا اداره میشد ،توانست بر روی سالیق زیبایی شناسی سرتاسر اروپا تأثیر بگذارد.

از نقاشی آبستره یا به قول جورج کنان «هنر آزاد» برای حمله به هنرمندان اروپایی که به

حلاظ سیاسی متعهد بودند ،استفاده شد« .کنگرۀ آزادی فرهنگی» در اقدامی صریحًا سیاسی
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متام توانش را بر برتری دادن به نقاشی آبستره در مقابل زیباییشناسی واقعگرا (رئالیستی)

و جتسمی به کار گرفت .به قول سندرز« :ویژگی نقاشی آمریکایی در جنگ سرد فرهنگی ،نه
موفقیت در پذیرش آن به عنوان هنری متداول ،بلکه این واقعیت بود که جنبشی که قویًا خود را

«غیرسیاسی» اعالم میکرد ،تا این حد محتوایی سیاسی داشت».

سازمان سیا به همراه مؤسسات فرهنگی خود عمیقا توانست نظرگاههای هنری بعد از

جنگ را شکل دهد .بسیاری از نویسندگان ،شاعران ،هنرمندان و موسیقیدانان معروف
خود را فارغ از سیاست ،و معتقد به فلسفۀ «هنر برای هنر» اعالم کردند .این اندیشۀ جزمی که
هنرمند یا روشنفکر «آزاده» به معنای فردی به دور از هرگونه تعهد سیاسی است ،برتری یافت و

تا به امروز نیز رواج دارد.
چپ نو در دوران ما

دخالت سازمان سیا در زندگی فرهنگی اروپا ،آمریکا و کشورهای دیگر نتایج درازمدت

ژرفی داشته است .بسیاری از روشنفکران ،دقیقًا به دلیل عملکرد در محدودۀ تعیین شده
توسط آن سازمان به مقام و شهرت دست پیدا کردند .بسیاری از نامهای شناخته شده در

فلسفه ،علوم سیاسی ،جامعه شناسی ،و هنر از طریق مجالت و کنفرانسهایی که توسط آن
سازمان تأمین مالی میشد ،در میان عامه مردم به شهرت رسیدند .حتی امروزه نیز در

بسیاری از کشورها ،تعریف «حقیقت» و «کمال» و انتخاب افراد برای کرسیهای استادی در

دانشگاهها ،ریاست موزهها و بنیادها ،نه به دلیل برتری و یا مهارت آنها ،بلکه تنها با میزان
تبعیت از خط مشی سیاسی واشنگنت تعیین میشود.

در زمان جنگ سرد لفاظیها و فریادهای ضد استالینی چپ ساختگی در اروپا و آمریکا،

و ادعاهای آنها در حمایت از ارزشهای دموکراتیک و آزادی ،پوشش ایدئولوژیک مفیدی بود

برای جنایتهای فجیع غرب در آن دوران .در حمالت اخیر ناتو به کشورهایی چون یوگسالوی،
لیبی و سوریه ،که به کشتار هزاران هزار انسان و آوارگی میلیونها اجنامید ،نیز مورد حمایت

پارهای از چپهای دروغین قرار گرفت .اگر ضد استالینگرایی در دوران جنگ سرد افیون چپ
دموکراتیک بود ،امروز «مداخلهجویی بشر دوستانه» موجب نشئگی چپ ساختگی میشود.

کارزار فرهنگی سازمان سیا ،الگوی امروزین روشنفکر به ظاهر غیرسیاسی را آفرید.

شخصیتی دانشگاهی ،هنرمند و یا روشنفکر که کام ً
ال از مبارزات مردمی کناره گرفته و میزان

ارزش او با فاصلهاش از طبقات زحمتکش و نزدیکیاش به بنیادهایی به اصطالح «وزین»

ص  ،115دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

نقد و بررسی مسئله اوکراین

سنجیده میشود .از دید سازمان سیا ،روشنفکری موفق است که به جای نوشنت در مورد مبارزۀ
طبقاتی ،استثمار طبقاتی و امپریالیسم آمریکا ،به جای «ایدئولوژیک» نوشنت ،باید از آنچه

که به عنوان «عینیت» به او دیکته میشود ،بنویسد.

اثر زیانبار و دیرپای شگفتی که جماعت «کنگرۀ آزادی فرهنگی» سازمان سیا ،از خود

بر جای گذاشت ،نه دفاع مشخص آنها از سیاستهای امپریالیستی ایاالت متحده ،بلکه

موفقیت آنها در تلقین این طرز فکر بر نسلهای بعدی بود که شخص روشنفکر هرگز نباید در

رسانههای سیاسی و فرهنگی با نفود هیچنوع بحث جدی در مورد امپریالیسم مطرح مناید.

مسأله بر سر جهتگیری روشنفکر و یا هنرمند امروزی بر له یا علیه این یا آن قضیه نیست.

مشکل اعتقادی فراگیر در بین نویسندگان و هنرمندان این است که موسیقی ،نقاشی و
نوشتۀهای آنان نباید حامل هیچگونه محتوای سیاسی و یا ضد امپریالیستی باشند .گویی تنها

در این صورت است که اثر آنها میتواند مقبولیت هنری قابل اعتنایی داشته باشد .موفقیت
سیاسی دیر پای سازمان سیا ،اقناع روشنفکران به این امر است که تعهدی جدی و پایا به چپ،

با هنر و دانشپژوهی جدی ناسازگاراست .امروزه در اوپراها ،تئاترها ،منایشگاههای هنری ،و
هم چنین در گردهماییهای ختصصی دانشگاهیان ،ارزشهای جنگ سرد سازمان سیا آشکار
اعالم برهنگی امپراطور را دارد.
و غالب است :کمتر کسی جرأت
ِ
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«بولنت دانشمندان امتی» با منایش

« 100ثانیه مانده به نیمهشب» ساعت روز قیامت

۱

خواستار تشدید حمالت آمریکا علیه روسیه شد!
نویسنده :راجر هریس  /برگردان :امساعیل صادقی

تعدادی از دانشمندانی که در زمان جنگ جهانی دوم بدترین سالح کشتار جمعی را به وجود آورده
بودند ،پس از جنگ« ،بولتن خبرنامۀ دانشمندان اتمی» را به عنوان صدای صلح بنیان نهادند .اکنون
مأموریت این بولتن ،تغییر یافته و تبدیل به بلندگوی پروژۀ امپراتوری ایاالت متحده شده و از بایدن،
رئیس جمهور آمریکا مصرانه میخواهد تا علیه روسیه دست به اقدامات براندازانه زند.
اولین استفاده از مبب امت

زمانی که دانشمندان ،پروژۀ فوق محرمانۀ مبب امتی منهنت ( )Manhattan Projectرا

پیش میبردند و ارتش ایاالت متحده روی تدارکات الزم برای استقرار آن کار میکرد ،جنگ

جهانی دوم با متام نیات و مقاصدش متام شده بود .در اوایل ماه مه سال  ،1945عمدتًا

بهموجب تالشهای ارتش سرخ برای شکست ارتش ورماخت نازیها ،که به بهای هولناک

جان ۲۷میلیون نفر از مردم شوروی متام شد ،آملان بدون قید و شرط تسلیم شد .ژاپنیها
نیز از نظر نظامی شکست خورده بودند و تنها با قید یک درخواست ،یعنی امان دادن به
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امپراتور هیروهیتو ،با «تسلیم بیقید و شرط» موافقت کرده بودند .ازاین رو ،کشور برتریطلب
(هژمون) در شرف ظهور جهان ،با مشکلی روبرو شد .این کشور پیشرفتهترین سالح را برای
حتمیل سیاست سلطۀ خود بر جهان در اختیار داشت (به زبان امروزی دکترین رمسی امنیت

ملی ایاالت متحده ،یعنی «سلطۀ بالمنازع» بر جهان) .اما اگر وجود این پیشرفتهترین سالح،

صرفًا یک راز باقی مباند ،به چه دردی میخورد؟ حتی اگر فاش شود ،آیا جهان قبول میکند

که ایاالت متحده قصد استفاده از یک چنین نیروی ویرانگری دارد؟

پرزیدنت ترومن راه حل آن را دراختیار داشت  -حمله هستهای به ژاپن .همۀ اهداف

نظامی در ژاپن نابود شده بودند ،اما پیام قدرمتندتر که نشاندهنده عزم ایاالت متحده برای
اعمال برتری امپریالیستی بود ،با نابودی شهرهای غیرنظامی هیروشیما و ناکازاکی در اوت

 1945صادر شد.

ژاپنیها بیدرنگ تسلیم شدند و از جان امپراتور خود نیز گذشتند .ایاالت متحده پذیرفت،

اما امپراتوری ،که زندهاش از مردهاش مفیدتر بود ،را اعدام نکرد .بهعالوه ،ژست نرمش ،این

پیام را داشت که ایاالت متحده هر وقت اراده کند ،مبباران را تکرار خواهد کرد .حتی زمانی

که پرزیدنت اوباما در سال  2016از هیروشیما بازدید کرد ،به صراحت برای ویرانیهایی که
کشورش به بار آورده بود« ،عذرخواهی نکرد».

طلوع جنگ سرد

تسلیم سریع ژاپنیها در اوت  1945علت دیگری نیز داشت که بسیاری از مورخان جدید آن

را مهمتر از ریخنت مببهای ایاالت متحده میدانند .شوروی که در جبهۀ غربی خود درگیر بود،

در جنگ با ژاپن بیطرف مانده بود ،اما به متفقین قول داده بود تا پس از شکست آملانیها،

به جنگ علیه ژاپن بپیوندد .همزمان با افکندن مببها توسط ایاالت متحده ،احتاد جماهیر
شوروی به ژاپن اعالم جنگ داد و باعث شد توکیو تسلیم شود.

استفاده از مببهای امتی ،اولین شلیک جنگ سرد ،حاکی از پایان دوران احتاد آمریکا با

احتاد جماهیر شوروی در زمان جنگ بود .عجلۀ ترومن برای حملۀ امتی به ژاپن ،مزیتی دوگانه

داشت ،ازسویی «پتک» خود را به کرملین نشان داد و همزمان ،از پیشروی احتاد جماهیر
شوروی به شرق و داشنت نقشی در توافقنامۀ تسلیم ژاپن جلوگیری کرد.

شوروی پیشبینی میکرد که که قبل از استفاده از سالحهای امتی ،قدرتهای محور

شکستخورده و جنگ جهانی پایان خواهد یافت .بر اساس این پیش بینی که صحت آن نیز به
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اثبات رسید ،این کشور در دوران جنگ اقدام به تولید سالحهای امتی نکرد.

بالفاصله پس از جنگ ،ایاالت متحده آشکارا موجودیت شوروی و متحدانش را به

نابودی تهدید میکرد .بهعنوان اقدامی دفاعی ،احتاد جماهیر شوروی که چارهای جز ایجاد

نیروی هستهای بازدارنده نداشت ،اولین مبب امتی خود را در سال  1949آزمایش کرد.

علیرغم تعهد شوروی مبنی بر استفاده دفاعی از زرادخانه هستهای خود و تأکید صریح

مبنی بر خودداری از زدن «ضربۀ اول» ،اما ایاالت متحده زیر بار چنین تعهدی نرفت .بدین

ترتیب مسابقۀ تسلیحاتی جنگ سرد ،با سرعت جهان را به سوی نابودی میبرد .ویرانی حتمی
متقابل ( در جنگ هستهای نابودی هر دو طرف حتمیالوقوع است) ۳شرایط شکنندهای را

برای آینده بشریت رقم زد.

انتشار بولنت توسط دانشمندان طرفدار صلح

در چنین شرایطی ،همان مخترعان مبب امت آوای صلح سر دادند .بالفاصله پس از باریدن

قدرت مخرب امت بر ژاپن و حتی قبل از اینکه احتاد جماهیر شوروی نیروی بازدارندۀ خود

را ایجاد کندُ ،اویگن رابینوویچ و هایمن گلدمسیت ،۴دانشمندان سابق پروژۀ منهنت ،بنیاد

آموزشی علوم هستهای ۵را تأسیس کردند که بعدا به بولنت دانشمندان امتی تغییر نام داد.

افراد برجستۀ دیگر مرتبط با بولنت عبارت بودند از :هانس ِبته ،۶فیزیکدان هستهای؛

آناتولی بالگونراوف ،۷دانشمند فضایی شوروی؛ ماکس بورن ،۸مهاجر یهودی آملانی و

بنیانگذار مکانیک کوانتومی؛ جی .رابرت اوپنهایمر ،۹فیزیکدان و «پدر مبب امتی» که به
فعال ضدهستهای تبدیل شد؛ برتراند راسل ،دانشمند و فعال صلح بریتانیایی؛ نیکوالی

سیمیونوف ،۱۰فیزیکدان شوروی؛ و آلبرت انیشتین.

ساعت حلظه فاجعه بولنت که در سال  1947رومنایی شد ،روی حلظۀ زمانی هفت دقیقه

مانده به نیمه شب تنظیم شد .این ساعت به عنوان ابزاری آموزشی در نظر گرفته شده بود تا

«بهعنوان مناد ملموس خطرات تشدید شونده ،عقربههای آن نشان دهند که ما چقدر به انقراض

نزدیک شدهایم» .کنفرانسهای پاگواش ،۱۱تالشی برای صلح در اوایل جنگ سرد ،حاصل
فعالیت بولنت در سالهای شکل گیری آن در دهۀ  1950بود.

احنراف مأموریت در بولنت دانشمندان امتی

مطابق ساعت حلظه فاجعه بولنت ،امروزه خطر نابودی هستهای ،همچنین گرمایش جهانی
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و سایر تهدیدها ،از همیشه بیشتر است .اما بولنت از دفاع از صلح و دشمنی با هرگونه تهدیدات

ضد بشری ،به مناد دیگری تغییر شکل داده است.

سازمانی که در گذشته توسط دانشمندان اداره میشد ،در حال حاضر به سختی میتوان

دانشمندی را در هیئت مدیره آن یافت .مدیرعامل و رئیس هیات مدیرۀ آن ،ریچل برانسون،۱۲

دانشمند علوم سیاسی است که از دنیای ان.جی.اوهای نهاد امنیتی ایاالت متحده ،از جمله
شورای روابط خارجی (اندیشکدۀ وال استریت) و مرکز مطالعات استراتژیک و بیناملللی

(باالترین اندیشکدۀ نظامی در رتبهبندی جهان) میآید .رئیس آن ،دیوید کاملن ،۱۳مشاور

شرکتها با ختصص در کمک به «مشتریان در شناسایی مسیرهای رشد سودآور» است .منشی
آن ،استیو رمزی ،۱۴که قب ً
ال به عنوان پیمانکار نظامی جنرال الکتریک کار میکرد .مادلین
آلبرایت ،وزیرسابق امور خارجه و متهم به جنایات جنگی ،که برای بولنت تبلیغات میکرد.

بولنت ،ظاهر لیبرال خود را حفظ میکند و همچنان مقاالتی را در رابطه با صلح و طرفداری

از محیط زیست منتشر میکند .به این ترتیب ،نقش آن در همکاری با پروژۀ امپراتوری آمریکا
مزورانه است ،چراکه از رنگ و لعاب صلح برای مشروعیتبخشی به احنراف از مأموریت

خود [سوء]استفاده میکند.

بولنت با دامن زدن به احساسات ضدچینی ،تئوری توطئه مبنی بر تولید مصنوعی کووید

 19توسط چینیها را شایع کرد و مقاله نیکلس وید ۱۵روزنامهنگار با عنوان «چگونه منشاء

کووید  19توسط شرق و غرب پنهان شد» را منتشر ساخت ،هرچند برخی از شواهد علمی به
منشاء طبیعی این ویروس را محتمل میدانند .وقتی احساسات ضد روسی ،توسط مت فیلد

۱۶

روزنامهنگار ،طی مقالهای با عنوان «انتشار اطالعات نادرست رسانههای روسی در مورد

سالحهای زیستی (بیولوژیک) ایاالت متحده همزمان با جتمع نیروها در مجاورت اوکراین»
ترویج میشود ،دانشمندان مدافع صلح کجا هستند؟

پوشش خبری بولنت از بحران اوکراین

مورد دیگر در زمینۀ چرخش بولنت ،مقالۀ «چگونه حتریمها و دیپلماسی را برای جلوگیری

از فاجعه در اوکراین درهم آمیزیم» است که در بولنت اول فوریه منتشر شد .این مقاله از

حتریمهایی حمایت میکند که «بخش صادرات انرژی قدرمتند روسیه را بهشدت و بهسرعت

ویران میکنند» .این مقاله با بازتاب نقطه نظرات واشنگنت ،توصیههای خود را حتت لوای
پاسخ به جتاوز روسیه بیان میکند ،اما در واقع راه حلی برای کاهش تنش ارائه منیکند.
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طنز [تلخ] روزگار آجناست که سازمانی که ادعای هشداردهنده پیرامون خطرات کشتار

جمعی امتی دارد ،با متام قوا از تشدید موضع تهاجمی یکی از برترین قدرتهای هستهای

جهان دفاع میکند.

آری ،ساعت حلظه فاجعه بولنت دانشمندان امتی اکنون  100ثانیه به نیمه شب را نشان

میدهد ،ولی آنها در تالشند تا آن را به حلظه آخر زمان ۱۷نزدیکتر سازند.

دیدگاه مقاله بولنت پیرامون اوکراین این است که بحران کنونی «ساختۀ شخص» پوتین

است ،اما ایاالت متحده به صورت دیپلماتیک مذاکراتی را با روسیه آغاز کرده است .در

این مقاله هیچ اشارهای به استقرار نیروهای آمریکایی یا ارسال کمکهای مرگبار آمریکا

به اوکراین منیشود .کلمهای هم درباره اقدامات تهاجمی ناتو از قبیل استقرار سامانههای

موشکی ضدبالستیک ۱۸در رومانی و احتما ً
ال لهستان در آن دیده منیشود .از این رو ،قطعًا

لغو یکطرفه معاهدۀ منع موشکهای هستهای میانبرد توسط ایاالت متحده هم مطلبی
درخور برای یادآوری از آن به حساب منیآید.

آنچه در مقالۀ فوقالذکر و نیز در مقاله دیگری بولنت در همان روز باعنوان «چگونه خامتۀ

یک معاهدۀ کنترل تسلیحاتی ،موجب جتاوز روسیه به اوکراین خواهد شد» از نظرها پنهان
مانده است ،کودتای سازماندهی شده توسط ایاالت متحده در اوکراین در سال  2014است که

به استقرار یک رژیم ضد روسی در آجنا اجنامید .مقاله دوم بهطورخیلی دقیقی به تاریخچه

منطقه پرداخته و اشاره میکند «مسکو به کریمه که متعلق به قلمرو اوکراین است ،حمله و آن را
ضمیمه خود کرد» بیآنکه بگوید کودتا باعث وقوع آن شد.

پیشنهادهای منطقی صلح

در این مقاالت به این که چگونه برخی از اقدامات روسیه میتوانست از عملیات

خصمانه جلوگیری کند و منطقه را با کاهش احتمال جنگ ،امنتر کند ،هیچ اشارهای نشده
است .و مسلمًا ،از هیچ یک از پیشنهادهای منطقی صلحجویانهای هم که در ادامه میآیند ،در

این مقالهها اثری نیست:

روسیه و ایاالت متحده نباید از خاک سایر کشورها برای آمادهسازی یا اجنام حمالت علیهیکدیگر استفاده کنند.

 هیچ یک از طرفین نباید موشکهای میانبرد یا کوتاهبرد را در خارج از کشور یا در مناطقیکه این سالحها میتوانند به اهدافی در داخل قلمرو طرف مقابل برسند مستقر کند.
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هیچ یک از طرفین نباید تسلیحات هستهای را در خارج از کشور مستقر کنند و هر گونهسالحی که قب ً
ال مستقر شده است باید بازگردانده شود.

 هر دو طرف باید هرگونه زیرساخت برای استقرار تسلیحات هستهای در خارج از قلمرو خودرا حذف کنند.

 هیچ یک از طرفین نباید مترینات نظامی با سناریوهایی که استفاده از سالح هستهای در آندر نظر گرفته شده ،اجنام دهد.

 هیچ یک از طرفین نباید پرسنل نظامی یا غیرنظامی کشورهای غیرهستهای را برای استفادهاز سالح هستهای آموزش دهند.

اقدامات صلح آمیز فوق همان مواردی هستند که در واقع روسیه پیشنهاد کرده بود ،اما

توسط ایاالت متحده واحتما ً
ال توسط بولنت «غیرممکن» تلقی میشوند.

بولنت با استناد به شورای آتالنتیک ،اندیشکدۀ ناتو مستقر در ایاالت متحده ،توضیح

میدهد که حتریمهایی که آنها از آن حمایت میکنند ،باعث میشود اقتصاد روسیه «دچار

بینظمی کاملی شود» .حتریمهایی که بولنت خواستار آن است ،نوعی جنگ است که بهاندازه

مبباران مرگبار میباشد .حتریمها میکشند! بولنت دانشمندان امتی به جای حمایت از اقدامات

مساملتآمیز برای کاهش تنش در اوکراین ،به مشوق واشنگنت تبدیل شده است.
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چپ «دموکراسیخواه»؛
ِ
سنگر ناتو؟
ضد ّیت با جنگ یا حضور در
ِ
نگاهی به مقالۀ «چرا از تاریخ منیآموزند؟»
شبگیر حسنی
درآمد

پ و چپمنا مربوط به
گرایش ضدشوروی در نزد برخی از حنلههای چ 
اگرچه ظهور و ُرشد
ِ

احتادجماهیرشوروی سوسیالیستی در واپسین
دوران جنگ سرد است ،اما به دنبال ختریب
ِ

دهۀ قرن گذشته ،موجی از یاس و ناامیدی نیروهای انقالبی را فراگرفت و بسیاری از جریاناتی

که کمیابیش در صفوف نیروهای مترقی ارزیابی میشدند به اردوگاه مقابل پیوستند .عدهای
انتقادی شکستها و ناکامیها پرداختند .این نقّادی در نزد بخشی
نیز به ارزیابی و بازبینی
ِ
از این نیروها به حذف خوانش لنینی از مارکسیسم و حتی احنالل برخی از احزاب ریشهدار

منطقی آن عم ً
ال چیزی بهجز پیوسنت به صفوف
تداوم
کمونیستی اجنامید .نتیجۀ این فرایند و
ِ
ِ
نیروهای سوسیال-دموکرات و نظایر آن نبود.

نیروهای«چپ» را تُهی کردن مارکسیسم از محتوای
اگر مهمترین خصلت قسمتی از این
ِ

انقالبی آن حتت لوای بازگشت به «مارکس» بدانیم ،آنگاه بارزترین نشانۀ این جریانات نیز،

به ُمحاق بردن مبارزۀ ضدامپریالیستی و اصو ً
امپریالیسم لنین و جایگزین کردن
ال حذف نظریۀ
ِ

آن با تئوریهای دیگر است .نتیجۀ عملی و سیاسی این نوع جتدیدنظرطلبی در سالهای اخیر
بسیار منایان است؛ از سکوت در برابر جنایات امپریالیسم و تا حمایت از «انقالبهای رنگی»

و جتاوزات ناتو حتت عناوینی نظیر «مداخلۀ بشردوستانه» و نیز همنوایی با رسانههای جریان
غالب در محکوم کردن کشورهای مستقل سیاسی نظیر کوبا ،ونزوئال ،جمهوری دموکراتیک

خلق کره و  ...به بهانۀ غیردموکراتیک بودن.

با استقبال رسانههای جریان اصلی از این نوع «چپ» و تریبونهای فراوانی که برای

ترویج ایدههایشان در اختیار آنان قرارگرفته ،امروز شاهد حضور گستردۀ این نیروها در

عرصۀ سیاسی هستیم :هر بار به دنبال بحرانهای بیناملللی و یا منطقهای ،بسیاری از این
گر چپ ،با حضور در رسانههای
جریانات و منایندگانشان ،با عناوینی نظیر کارشناس یا حتلیل ِ
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نیروهای«چپ» را تُهی کردن مارکسیسم از محتوای انقالبی آن
اگر مهمترین خصلت قسمتی از این
ِ
تحت لوای بازگشت به «مارکس» بدانیم ،آنگاه بارزترین نشانۀ این جریانات نیز ،به ُمحاق بردن مبارزۀ

امپریالیسم لنین و جایگزین کردن آن با تئوریهای دیگر است.
ضدامپریالیستی و اصوالً حذف نظریۀ
ِ

امپریالیستی ،به حتلیل وقایع و موضعگیری میپردازند و دیدگاههای احنرافی خویش را در
قالب مقاله ،سخنرانی ،میزگرد و  ...به عنوان «چپ» ترویج میکنند.

بحران اوکراین و ارائۀ موضعگیریهای متفاوت و بعضًا
در آخرین منونه ،پس از تشدید
ِ

متضاد نیروهای «چپ» و حتی شوربختانه ،صدور بیانیههای ُسست توسط بعضی از احزاب
خوشنام کارگری دربارۀ آن ،باردیگر لزوم مبارزۀ ایدئولوژیک علیه احنرافات و دیدگاههای
ِ

التقاطی رخنه کرده در درون جبهۀ چپ به اثبات رسید .قاعدتًا چپ ایران نیز از این آفت مصون
ِ

چپ کشور نیز شاهد چنین سردرگمی
نبوده است .در بین طیفهای مختلف نیروهای منتسب به ِ
نظری جدی بودهایم که عمدتًا ُمنبعث از منافع طبقاتی نیروهای ویژهای است
و بعضًا احنرافات
ِ

که طی دهههای متمادی در جنبش طبقۀ کارگر جاخوش کردهاند.

آمیز «چرا از تاریخ منیآموزند؟
انتشار مقالهای از آقای پرویز صداقت ذیل عنوان حتریک ِ

چارچوب فکری هواداران تانکهای روسی» در سایت نقد اقتصاد سیاسی و همچنین
واکاوی
ِ
بازنشر آن در سایت اخبار روز ،نه تنها منونهای از این دیدگاههای احنرافی را در پیش چشم

سیاسی «چپ» به این سنخ
میگذارد ،بلکه نشانهای از اقبال و دلبستگی برخی نیروهای
ِ

حتلیلهاست.

حتلیل وی ،بر مبانی تئوریکی متمرکز است که توانسته در هر
صداقت مدعی است که
ِ

«چپ اردوگاهی» باشد.
مقطع سرنوشتساز «زمینهساز یک رسوایی سیاسی جدید» برای
ِ

اما بخشی از شیوۀ استدالل حاکم بر نوشته ،در نفی نظر مخالفان ،حاوی نوعی از مغالطه

کاران چپ»؛ «آنتی امپ»؛
نظیر «محافظه
است :او نه تنها در همان منت با ِاطالق عناوینی
ِ
ِ

«چپ محور مقاومت»؛ «لشکر ابلهان»؛ و  ...به نیروهای مخالفش ،به جای
«نئوتودهایسم»؛ ِ
متوسل میشود ،بلکه حتی
نقد نظر آنها ،به نوعی از مغالطۀ موسوم به «مغالطۀ ضد شخص»
ّ

ساز حکومت -را هم متوجه آنان میکند« :در فضای
اتهام «ساختگی» بودن  -بخوانید دست ِ

ایران بسیاری اساسًا این چپ را «ساختگی» میخوانند و شواهد و قراینی هم برای آن ارائه

میکنند».

اما پس از این اتهامات و توهینها ،در ادامۀ با نوعی فرار به جلو مینویسد:
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کموبیش پاسخ چپ محافظهکار به مطلب حاضر قابل پیشبینی است .ابتدا

سیاههای از جنایات آمریکا ارائه میکند .سپس متامی سایر موارد را ساختۀ دست

مدیای امپریالیستی میخواند .کمی از پیشرفتهای اقتصادی چین میگوید ،به
برنامههای ناتو برای گسترش در مرزهای روسیه اشاره میکند و نهایتًا با ناگفته

گذاشنت بسیاری از مسایل دیگر میکوشد با یک سلسله ناسزا به چپ طرفدار ناتو و
اسراییل سروته قضیه را بند آورد.

ما در اینجا ناچاریم با نویسندۀ منت موافقت کنیم که برای پاسخ به وی الزم است تا هم به

ریشۀ وقایع اوکراین -بخشی از جنایات آمریکا -پرداخته شود و هم به دروغپردازیهای مدیای
امپریالیستی اشاره گردد ،که البته گویا آقای صداقت موافقتی با آن ندارند .اما عجالتًا در

«چپ دموکراسیخواه»
این نوشتار میکوشیم تا نشان دهیم که چگونه نتیجۀ الگوی حتلیلی ِ
همواره به سود امپریالیسم و ناتو بوده و طبیعتًا از حمایت آنان نیز برخوردار است.

شاید بتوان تنها نقطۀ قوت مقاله را صراحت و شفافیت آن دانست که بدون لکنت و پردهپوشی

چپ نو،
مواضع خود را در پیش چشم مخاطبان میگذارد و برخالف بسیاری از هواداران
ِ
شرمگین ِ

تکلیف خود را با لنینیسم مشخص میکند .صداقت مینویسد« :تالش میکنم نشان بدهم که چرا
این نگاه در روایت احتاد شوروی سابق از مارکسیسم لنینیسم ریشه دارد».

ِ
شهامت نظری ،کار را بر خوانندگان و منتقدان برای درک بنمایۀ فکری نویسنده و نیز
این

مبانی
ریشههای نظری حتلیلش آسان میکند .بنابراین در این نوشتار کوشش میشود تا به آن
ِ
نظریای پرداخته شود که با حذف خوانش لنینی از مارکس ،بخشی از نیروهای «چپ» را عم ً
ال
در کنار ناتو و امپریالیسم قرار میدهد.

پیش از ادامۀ بحث یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه پرویز صداقت ،نیروهای

سیاسی را که آماج نقد خود قرار داده« ،چپ خودخوانده» میداند (توگویی چپ بودن نظیر کارگزار
سازمان بورس بودن نیازمند اخذ مجوز از نهاد خاصی است!) ،در این مقاله زین پس ،به جای

نظیر «هواداران تانکهای روسی»« ،چپهای اقتدارگرا» یا «محافظهکاران چپ» و ...
ترکیباتی ِ
چپ مارکسیست لنینیست.
نام رمسی این بخش از نیروهای چپ به کار خواهد رفتِ :

کلیدی امپریالیسم و نیز دموکراسی ،هم در نقد
با توجه به این واقعیت که ،دو موضوع
ِ

چپ مارکسیست لنینیست و هم در موضعگیری خود وی و همفکران ایرانی و
پرویز صداقت از ِ

غیرایرانیاش دربارۀ بحرانهای بیناملللی و منطقهای ،اهمیتی اساسی دارند ،بحث خود را
حول این دو مسئله سامان میدهیم.
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حذف نظریۀ امپریالیسم لنین

چپ نو قدرت گرفته که با عبور
در دهههای اخیر گرایشی پرهیاهو مجددًا در درون طیف ِ

از نظریۀ لنینی امپریالیسم ،به حتلیل و تبیین وقایع و موضعگیری دربارۀ آنها میپردازد .اما

عبور از یک تئوری به خودیخود نه تنها واجد ِاشکال نیست بلکه میتواند به معنای پویایی
ِ
نظری جایگزین ،قادر
تر پدیدۀ مورد مطالعه نیز باشد؛ به شرط آن که دستگاه
و
شناخت دقیق ِ
ِ

ِ
قدرت تبیینی بیشتر ،به حتلیل وقایع پرداخته و زمینه را برای تغییر شرایط به سود
باشد با

کردن
زحمتکشان فراهم آورد .شرطی که تئوریهای جدید دربارۀ امپریالیسم قادر به برآورده ِ

آن نیستند؛ بالعکس ،این تئوریها با ایجاد اغتشاش نظری ،دوغ و دوشاب را بههم میآمیزند
و خاک در چشم پرولتاریای جهانی میپاشند.

مواضع چپ مارکسیست
استداللی صداقت -و طبیعتًا همفکرانش -علیه
بخشی از خط
ِ
ِ

لنینیست دربارۀ مسائل ژئوپلیتیک (از سوریه تا اوکراین) به شرح زیر است :روسیه (و البته

چین) امپریالیست است؛ تقابل روسیه و آمریکا و متحدانش از نوع جنگهای امپریالیستی

است؛ حمایت از یکی از طرفین ِ
نبرد امپریالیستی ،سیاستی رفورمیستی – شوونیستی و در

نتیجه ارجتاعی است.

ن مبنی
صرف نظر از این حقیقت که نهایتًا هواداران این حتلیل نیز ،بر خالف ادعاهایشا 

بر مبارزه علیه سرمایهداری و امپریالیسم ،خواسته یا ناخواسته در کنار یکی از طرفین منازعه

استداللی پیشگفته ،به
داشنت مسیر
– البته آمریکا و ناتو – قرار میگیرند ،با در پیش چشم
ِ
ِ
بررسی منت خواهیم پرداخت.

صداقت دربارۀ پدیدۀ امپریالیسم چنین مینویسد:

درک نادرست از امپریالیسم و تقلیل آن از یک رابطۀ اجتماعی به یک کشور

[چپ
سلطهگر نیز منونۀ منایان دیگری از دستگاه نظری نادرست این چپ
ِ

مارکسیست لنینیست] است .اگرچه امپریالیسم در مفهوم عام خود قدمت و تاریخی
بسیار طوالنی دارد که به دوران متدنهای بزرگ باستانی مانند چین و یونان و رم و

ایران و غیره میرسد که در اغلب موارد شاهد فتوحات نظامی ،تصرف سرزمینها،

انقیاد سیاسی و بهرهبرداری از منابع اقتصادی مردم حتت سلطه بودهایم و در دوران

مدرن نیز شاهد تکرار این رویههای امپراتورمآبانه توسط امپراتوریهایی مانند

روسیه و عثمانی و اسپانیا و پرتغال و فرانسه و انگلستان بودهایم .اما سرمایهداری

امپریالیستی در پی گذر از تولید مانوفاکتور به تولید صنعتی و شکلگیری
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صنعت مدرن از قرن نوزدهم به بعد ظهور کرد و در پی آن شاهد رقابت قدرتهای

امپریالیستی برای گسترش حوزۀ نفوذ هریک بودیم.».

بودن ِ
درک صداقت  -و نیز همتایان جهانیاش -از پدیدۀ
در نقل قول یادشده ،غیرلنینی ِ

امپریالیسم کام ً
عام امپریالیسم» و ذکر منونههایی از
ال عیان است :سخن گفنت از
«مفهوم ِ
ِ

ِ
تولید پیشاسرمایهداری (از بردهداری تا
«امپریالیسم» در متدنهای باستانی ،با شیوههای

فئودالی) سرشتنشان آن دیدگاهی است که نه فقط امپریالیسم را چونان باالترین مرحلۀ

سرمایهداری منیپذیرد بلکه با تقلیل معنای «امپریالیسم» به رابطۀ میان سلطهگر و سلطهپذیر،
داری
قادر (یا مایل؟) به متایزگذاری میان کشورگشاییهای باستانی ،توسعهطلبی سرمایه ِ

دوران حاضر نیست؛ اما پذیرش این سیستم معیوب
ویکتوریایی و جنگهای امپریالیستی
ِ
ساختمان استداللی صداقت از اهمیتی اساسی برخوردار است.
و به ظاهر ناکارآمد ،برای
ِ

صداقت در قسمتی از نوشتۀ خود با ارجاع به موضع کسانی همچون لنین و لوکزامبورگ،

مارکسیست لنینیستها را به ُ
رفرمیسم و درک نادرست از پویایی مناسبات سرمایهداری

متهم میکند:

ً
اصوال مارکسیستهای انقالبی مانند لنین و لوکزامبورگ و یا بوخارین رقابت

قهرآمیز قدرتهای سرمایهداری در اشکال حاد نظامی (مانند جنگ جهانی اول)

را محکوم میکردند ،نه این که از یک طرف در برابر طرف دیگر دفاع کنند .این

رفرمیستها و ناسیونالیستها بودند که در آن مقطع اغلب از دولتهای خودی
دفاع و جنگ را توجیه میکردند .اما تلقی نادرست چپ محافظهکار از امپریالیسم،
ناشی از عدم شناخت رابطۀ سرمایه و سرمایهداری توسط آنان است.

در مورد اینکه چرا صداقت فقط به جنگ جهانی اول اشاره دارد ،و نه جنگ جهانی

دوم ،بعدتر سخن خواهیم گفت .اما او در اینجا« ،قدرتهای سرمایهداری» را با «قدرتهای

امپریالیستی» یکسان میگیرد تا مسیر برای گام بعدی در پیشبرد خط استداللیاش هموار

گردد .مسئله اما بر سر این است که اگر صداقت به تئوری لنینی امپریالیسم معتقد نیست،
منطقًا منیتواند از نتایج سیاسی آن تئوری نیز بهره بگیرد .به بیان دیگر ،صداقت با مغالطۀ

ِ
تایید خود و
اشتراک لفظ ،و با یکسان منایاندن مفهوم امپریالیسم در دستگاه نظری مورد

دستگاه نظری لنین ،میکوشد تا از اتوریتۀ وی برای بیاعتبار کردن موضع مارکسیست

لنینیستها استفاده مناید.

در اینجا ناگزیریم تا برای رد مدعای صداقت مبنی بر عدم تطابق موضع مارکسیست
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لنینیستها با موضع لنین دربارۀ جنگ امپریالیستی ،به اختصار ویژگیهای امپریالیسم در
نظریۀ لنین را مرور کنیم تا ببینیم آیا از منظر لنینیسم روسیه امپریالیست هست یا خیر.

جامع
لنین با تاکید بر – و نه تقلیل مسئله به -پایۀ اقتصادی امپریالیسم و پس از بررسی
ِ
سرمایهداری در کشورهایی نظیر آملان ،انگلستان ،آمریکا ،ژاپن و  ...ویژگیهای این مرحله از
سرمایهداری را به شرح زیر برمیشمارد:

 .1مترکز تولید و سرمایه به چنان مرحلۀ باالیی از رشد و توسعه رسیده است که احنصاراتی

را پدید آورده که نقش تعیینکننده در زندگی اقتصادی دارند؛

 .2ادغام سرمایۀ صنعتی و سرمایۀ مالی و تفوق الیگارشی مالی؛
 .3اهمیت روزافزون صدور سرمایه و متایز آن از صدور کاال؛

املللی سرمایهداران و تقسیم جهان در بین آنها؛
 .4پیدایش احتادیههای احنصاری بین
ِ
 .5پایان تقسیم ارضی جهان بین بزرگترین قدرتهای امپریالیستی؛

اما یک بررسی اجمالی از اقتصاد روسیه نشان میدهد که این کشور بر اساس تعریف لنین

از امپریالیسم ،منیتواند یک کشور امپریالیستی تلقی شود و نهایتًا کشوری نیمهپیرامونی
است :برای درک جایگاه سرمایۀ مالی روسی کافی است تا به بررسی یکصد بانک برجستۀ

جهانی بر اساس داراییهایشان بپردازیم :روسیه تنها یک بانک در رتبه  66دارد.

در مورد صدور سرمایه نیز باید گفت که اگرچه میزان «صدور» سرمایۀ روسیه قابل توجه

است ،اما در اینجا نه با صدور سرمایه که با فرار سرمایه به بهشتهای مالیاتی مانند قبرس و

جزایر ویرجین بریتانیا مواجه هستیم .بانک مرکزی روسیه فرار خالص سرمایه از سال  1999تا

 2014را حدود  550میلیارد دالر برآورد میکند .همچنین رقم واقعی فرار سرمایه روسی در سال

 2018حدود  66میلیارد دالر برآورد شده است .همچنین مطابق نتایج یک مطالعه حتقیقی ،در
ِ
برتر چندملیتی و داراییهای خارجی و سرمایهگذاری آنها در کشورهای
فهرست یکصد
شرکت ِ

دیگر ،نام هیچ شرکت روسی به چشم منیخورد .این در حالی است که از میان این صد شرکت،
بیست شرکت آمریکایی ،چهارده شرکت بریتانیایی ،دوازده شرکت فرانسوی ،یازده شرکت

آملانی ،یازده شرکت ژاپنی ،پنج شرکت سوئیسی و پنج شرکت چینی (شامل هنگکنگ) هستند.
افزون براین ،اگر جایگاه روسیه در بین احتادیههای احنصاری جهان را به میاجنی

وضعیت شرکتهای روسی بسنجیم ،آنگاه بر پایۀ گزارش مجلۀ فوربس در بین  500شرکت برتر

جهان (از نظر فروش کل ،سود ،دارایی و ارزش بازار) تنها  6شرکت روسی هستند و از سوی

دیگر بهرهوری نیروی کار در این کشور ،پایینترین عدد در بین کشورهای اروپایی است.

ص  ،128دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

نقد و بررسی مسئله اوکراین

همچنین در متام کشورهای امپریالیستی بخش اصلی صادرات ،مربوط به کاالهای متام

شدۀ با تکنولوژی باال و خدمات فنی دانش بنیاد و نیز خدمات مالی است .حال آن که بخش
عمدۀ صادرات روسیه ( بیش از هشتاد درصد) شامل نفت و گاز و مواد خام و محصوالت

کشاورزی است و صادرات کاالهای تکنولوژیک از جمله تسلیحات عددی در حدود هشت

درصد از صادرات این کشور را تشکیل میدهد.

نکات و آمارهای فوق ،نشانگر آنند که روسیه را منیتوان بر اساس معیارهای لنینی ،در

زمرۀ کشورهای امپریالیستی به شمار آورد؛ روسیه یک کشور سرمایهداری «نیمهپیرامونی»
است که با اتکا به توان نظامی باالی خود – که میراث احتاد جماهیر سوسیالیستی شوروی

است -میکوشد تا از منافع ژئوپلیتیک خود در برابر تعرضات امپریالیسم جهانی به سرکردگی
تشب ِث صداقت به دیدگاههای
آمریکا و بازوی نظامی آن یعنی ناتو محافظت مناید .بنابراین ّ

لنین برای مخدوش کردن نظر مخالفانش بیپایه است.

اما اگر روسیه با سنجههای نظریۀ لنین امپریالیست نیست ،پس چگونه بسیاری از

جهانی چپ ،همچون ژیلبر اشکار ،آنتونیو نگری و هاروی و مانند اینها ،و به
نظریهپردازان
ِ
«امپریالیسم روسیه» سخن میگویند؟ بررسی
پیروی از آنان برخی نیروهای چپ در ایران ،از
ِ
آرای این افراد به وضوح عدول از لنینیسم را آشکار میکند و در دستگاههای نظری بعضی

از اینان عم ً
ال سرمایهداری و امپریالیسم خلط میگردند و از مفهوم «امپریالیسم» جز واژهای

باقی منیماند و طبیعتًا این موضوع عم ً
ال معنایی به جز بیباوری به پدیدۀ امپریالیسم ندارد.
چنین دیدگاهی در عرصۀ عمل به همسانسازی روسیه و چین و آمریکا و  ...منجر میشود

و در متامی بحرانها نیز این گرایشات ،بیهیچ شرمی در کنار امپریالیسم آمریکا و «ارتش

بخش» ناتو میایستند و مبارزۀ ضدامپریالیستی برایشان به مفهوم مبارزه علیه چین
آزادی ِ

و روسیه است.

دمکراسی و مضمون طبقاتی آن

چپ غیرلنینیست از اهمیتی اساسی
مقولۀ دیگری که در ساختار دستگاه تئوریک ِ

چپ
برخوردار است« ،دموکراسی» است .دموکراسی نه تنها مال 
ک اصلی در موضعگیریهای ِ

چپ مارکسیست
غیرلنینی در بزنگاههای تاریخی است ،بلکه یکی از انتقادات اصلیاش از ِ

لنینیست نیز بر این پایه استوار شده است .صداقت نیز در ِ
نقد خود از چپ مارکسیست
لنینیست چنین مینویسد:
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تاریخ جهان سرمایهداری در بیش از دو قرن گذشته تاریخ مبارزات پیوستۀ طبقۀ

ق رأی ،حقوق
کارگر و نیروهای چپ برای کسب حقوق دموکراتیک بوده است .ح 
مدنی ،آزادی بیان ،آزادی مطبوعات ،آزادی اجتماعات از جمله اهدافی بوده که

مبارزات چپ آن را دنبال میکرده است .جنبش چارتیستی طبقۀ کارگر انگلستان

کسب حق رأی برای مردان کارگر را در دستورکار قرار داد و به سهم خود کوشید آن

را به بورژوازی و طبقات محافظهکار فرادست این کشور حتمیل کند .چپ همواره
در صف اول مبارزه برای حقوق دموکراتیک حضور داشته است ،اما این چپ

محافظهکار با یک چرخش قلم ،با بورژوایی خواندن حقوق دموکراتیک ،دموکراسی
را که یکی از مهمترین دستاوردهای مبارزات بشریت و متامی فرودستان است،
به بورژوازی متعلق میداند و آن را هدف انقالبهای «بورژوا دموکراتیک»

میداند .در حالی که مبارزات دموکراتیک و سوسیالیستی مکمل یکدیگرند ،چپ
حد اعالی دموکراسی است اساسًا به
محافظهکار سوسیالیسم را که به زعم نگارنده ّ

شکل سیستمی از سلسلهمراتب بوروکراتیک به تصویر میکشد.

در قطعۀ یاد شده ،یک خطای تئوریک به چشم میخورد :صداقت با بیان این ادعا که

چپ محافظهکار« ،با بورژوایی خواندن حقوق دموکراتیک ،دموکراسی را که یکی از مهمترین
ِ
دستاوردهای مبارزات بشریت و متامی فرودستان است ،به بورژوازی متعلق میداند» عم ً
ال

دو مفهوم «دموکراسی» و «حقوق دموکراتیک» را مخلوط میکند تا برپایۀ این اغتشاش چپ

مارکسیست لنینیست را متهم به بیتوجهی به حقوق دموکراتیک (نظیر حق ایجاد تشکلهای
مستقل کارگری ،حق آموزش رایگان ،حق بهرهمندی از مسکن مناسب ،حق دسترسی به

بهداشت و درمان رایگان و  )...کند.

ِ
چپ غیرلنینیست ،دموکراتیسم با لیبرالیسم جایگزین
دستگاه
از سوی دیگر ،در
ِ
مفهومی ِ

اقتصادی
شده است .اگر دموکراسی به معنای رهایی تودهها از استبداد و بردگی اجتماعی
ِ

ِ
طبقات حاکم درک نگردد ،آنگاه ما نه با حقوق دموکراتیک که در بهترین حالت با
طبقه/

دموکراسی بورژوایی سروکار خواهیم داشت .ویژگی ِ
درک بورژوایی از دموکراسی ،تقلیل آن به

آزادیهای سیاسی ،اجتماعی و مذهبی است .در حالی که در دستگاه نظری مارکسیستی (و

منافع طبقات میانی است ،از دموکراسی
نه فقط لنینیستی) ،حتی دموکراتیسم که مرتبط با
ِ
بورژوایی مترقیتر است و در نتیجه چپهای غیرلنینیست ،در این حوزه دو گام به پس

رفتهاند .چپ مارکسیست لنینیست اما ،برخالف ادعای چپهای نو ،به هیچروی نسبت
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به دموکراسی و آزادیهای سیاسی  -حتی از نوع بورژوایی آن -بیتفاوت نیست و به رغم

آگاهی از این حقیقت که محتوای متامی حکومتهای سرمایهداری همانند است ،هرگز نسبت

سیاسی بورژوازی  -از جمهوری بورژوایی گرفته تا سلطنت مشروطه
شکل ِاعمال سلطۀ
به
ِ
ِ

و یا حکومتهای فاشیستی -بیتوجه نبوده است اما این مسئله به معنای آن نیست که در
دیالکتیک شکل و محتوا ،اولویت را به شکل بدهد.

عدم توجه به مضمون طبقاتی دموکراسی و اولویت قائل شدن برای «آزادیهای سیاسی»

در مقایسه با «حقوق دموکراتیک» ،آن عنصر اساسی است که در بزنگاههای تاریخی ،چپ

غیرلنینیست را به مست راست سوق میدهد .زیرا بر طبق این اولویتبندی الزم است تا صرف
ِ
قدرت
نشدن حقوق دموکراتیک تودهها ،لبۀ تیز حمالت را به سوی
نظر از تأمین شدن یا
ِ

ضدامپریالیستیای که احتما ً
ال آزادیهای سیاسی (بهویژه برگزاری انتخابات) را آنگونه
که شایسته است مرعی منیدارد ،متوجه ِنود و حتی به حمایت از یک دولت امپریالیستی،
که آزادیهای سیاسی (البته برای اپوزیسیون «قانونی») را در چارچوب سیستم پارملانی
بورژوایی و به شکلی صوری ،مراعات میکند ،مبادرت کرد .دقیقًا در بستر همین ساختار است

مشعشع بسیاری از این گونه چپهای دموکرات ،دربارۀ «مداخالت بشردوستانۀ»
که مواضع
ِ

امپریالیستها شکل میگیرد .کافی است تا به دیدگاههای بسیاری از اینان دربارۀ کوششهای

پیرامون توطئهها
امپریالیسم آمریکا برای سرنگونی حکومت قانونی ونزوئال و یا سکوتشان
ِ

و حتریمها علیه کوبا بنگرید ،حمایت جمعی از اینان از حمله به لیبی ،عراق و افغانستان و یا

بنیان چنین تفسیری از دموکراسی توجیه و
سکوتشان در برابر جنایات اسرائیل ،دقیقًا بر
ِ
تئوریزه میگردد.

همینجاست که باید جلوی فرار زیرکانۀ صداقت از بررسی صفبندی نیروهای جهانی

در جنگ دوم جهانی را گرفت .از همان آغاز تسلط نازیها بر آملان ،و پیوندهای آنان با

میلیتاریستهایژاپنیوفاشیستهایایتالیایی،همۀاحزابکمونیستجهان-ودررأسآنان،

حزب کمونیست احتاد شوروی -با درک عمیق مرحلۀ حتول ،به این نتیجه رسیدند که تشکیل
جبهۀ جهانی ضد فاشیستی ،وظیفۀ مبرم همۀ نیروهای حتولخواه است .ازاینرو ،متام احزاب
کمونیست جهان ،در ائتالف با نیروهای بورژوا لیبرال ،بدون احنالل در خواستههای آنان ،و با

حفظ برنامههای استراتژیک خود ،یک نیروی عظیم را تشکیل دادند .کیست که نداند عالوه بر

قهرمانیهای ارتش و خلق شوروی ،پارتیزانهای کمونیست و ملیگرا در کشورهای امپریالیست

اروپا و دیگر کشورهای حتت سلطۀ فاشیسم ،نهتنها ضربات کاری به نازیها و میلیتاریستهای
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ژاپن وارد کردند ،بلکه زمینۀ انقالبهای رهایی بخش ،در دهها سرزمین حتت سلطۀ امپریالیسم،
چه از نوع غربی آن ،و چه از نوع آملانی ـژاپنی را فراهم ساختند .به عبارت دیگر ،این تشخیص

درست حلظۀ تاریخی بود که نه تنها فاشیسم را به شکست نهایی کشاند ،بلکه ضربۀ کاری به
نظام مستعمراتی زد؛ دهها کشور مستقل را ایجاد کرد؛ و صدها میلیون انسان محذوف از تأثیر
بر روند تکامل جهان را به عرصۀ تعیین سرنوشت خود کشاند.

اختاذ این سیاست دقیق ،نیاز به شجاعتی داشت که در «چپهای محافظهکار» یافت

میشد .امروز ،امپریالیسم از چپهای سترونی سود میبرد که نسبت به قدرتگیری فاشیسم
در بسیاری کشورها -منجمله در اوکراین -کام ً
ال بیتفاوتند و با پوشش «دعوای بین

امپریالیستها» ،خود را متامًا از عرصۀ سیاست ضد امریالیستی کنار کشیده ،و با تقدیم
ترمینولوژی خاص چپ به امپریالیستها ،عم ً
ال در کنار آنان ایستادهاند .به کاربرد وسیع
اصطالح «اولیگارش» توسط بنگاههای احنصاری تولید دروغ و فریب ،توجه کنید :گویا

بزوسها و ماسکها و گیتسها ،اولیگارش نیستند! پرویز صداقت در مقالهاش به صراحت از
دفاع از «دموکراسی و رهایی به نابترین شکل ممکن» سخن میگوید:

چپگرایان نه باورمندانی جزمگرا به دستگاههای ایدئولوژیک شکستخورده و نه
هواداران شیدازدۀ تیمهای فوتبالاند که تیم محبوب خود را در هر شرایطی و با هر بازی

عادالنه یا ناعادالنهای تشویق کنند .آنان برای جهانی عاری از سرکوب و استثمار
و ازخودبیگانگی مبارزه میکنند ،نه این که مدافع حوزۀ نفوذ استراتژیک این یا آن
دولت باشند .آنان مدافعان دموکراسی و رهایی به نابترین شکل ممکن هستند.

ابتدا به موضوع «دموکراسی و رهایی به نابترین شکل ممکن» خواهیم پرداخت و اندکی

دموکراسی ناب ،در بسیاری از
بعد نشان خواهیم داد که برخالف ادعای ایشان ،هواداران
ِ

منونهها تامینکنندۀ مطامع ایدئولوژیک امپریالیستها بودهاند و متقاب ً
ال به َاشکال گوناگون
از حمایتهای آنان نیز برخوردار شدهاند.

در خارج از ذهن سوژۀ شناسا ،نه در طبیعت و نه در جامعه ،هرگز هیچ پدیدۀ ناب و

خالصی وجود نداشته است .دموکراسی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ دفاع از دموکراسی

چونان امری ذهنی درک گردد ،اما سخن از
و رهایی به نابترین شکل ممکن ،تنها میتواند
ِ

دموکراسی بورژوایی با
دموکراسی ناب ،کالمی تازه نیست :لنین در یادداشتی درخصوص
ِ

اشاره به موضوع دموکراسی خالص چنین میگوید:

اگر فکر سلی مو تاریخ را مورد متسخر قرار ندهیم ،آنگاه روشن است که تا زمانی که
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طبقات گوناگون وجود دارند  ،منیتوان ا ز «دموکراسی خالص» سخن بهمیان آورد ،

ت « ...دموکراسی خالص»عبارت
ناز دموکراسی طبقاتی سخن گف 
بلکه فقط میتوا 

کذابانۀ فرد لیبرالی است که کارگران را حتمیق میکند .آنچه در تاریخ سابقه دارد

دموکراسی بورژوایی است که جایگزین فئودالیسم میگردد و دموکراسی پرولتری

است که جایگزین دموکراسی بورژوایی میشود ...دموکراسی بورژوایی در عین این

که نسبت به نظامات قرون وسطایی پیشرفت تاریخی عظیمی بهشمار میرود ،همواره

دموکراسیای محدود ،سر و دم بریده ،جعلی و سالوسانه باقی میمان د (و در شرایط

سرمایهداری منیتواند باقی مناند) که برای توانگران در حکم بهشت برین و برای

استثمار شوندگان و تهیدستان در حکم دام و فریب است( .لنین ،مجموعه آثار؛ )633

چپ دموکراسیخواه ما – و از جمله نویسندۀ محترم مقاله-
اما پیشتر گفتیم که ِ

مدتهاست که «دستگا ه ایدئولوژیک شکستخورده» لنین را به کناری افکنده است .حتی

ِ
«مارکسیست دموکراسیخواه» ،مرزبندی مشخصی
چپ
در اینجا مشخص خواهد شد که این ِ
نیز با مارکس دارد ،زیرا مارکس نیز همچون لنین ،درکی طبقاتی از دموکراسی و آزادی داشت

و کام ً
ال به محتوی طبقاتی مفاهیمی نظیر دموکراسی و آزادی و حقوق بشر پایبند بود؛ به عنوان
شاهدی بر این مدعا درفصل چهارم مجلد اول کاپیتال چنین میخوانیم:

قلمرو گردش یا مبادله کاال که در محدوده آن خرید و فروش نیروی کار جریان می یابد،
در واقع همان بهشت حقوق بشر است .این جا قلمرو منحصر به فرد آزادی ،برابری،

مالکیت و بنتام است .آزادی! زیرا هم خریدار و هم فروشندۀ کاالً ،
مثال نیروی کار،
تنها تابع ارادۀ آزاد خود هستند  ...برابری! زیرا هریک مانند مالکان ساده کاال با هم

ارتباط میگیرند و همارز را با همارز مبادله میکنند .مالکیت! زیرا هریک چیزی را
در اختیار دارند که متعلق به خودشان است .بنتام! زیرا هرکس منافع خود را دنبال

میکند  ...هریک فقط به خود توجه دارد و کسی نگران دیگری نیست .و دقیقًا به

همین دلیل  ،یا در انطباق با هم آهنگی از پیش مستقر امور ،یا در سایه حمایت

ً
متقابال مفید است و سود مشترک و منافع
پروردگاری قادر ،همۀ آنها برای آنچه

مشترک شمرده میشود  ،با هم کار میکنند .با ترک سپهر گردش ساده یا مبادلۀ
کاالها ،که نظرات ،مفاهیم و معیارهای «اقتصاددانان عامیانه جتارت آزاد» را برای

قضاوت دربارۀ جامعه سرمایه و کار مزدبگیری فراهم میکند ،به نظر میرسد که
تغییرات مهمی در سیمای بازیگران منایش ما رخ داده است؛ آن که پیشتر صاحب
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پول بود ،اکنون به عنوان سرمایهدار ،با گامهای بلند پیشاپیش راه میرود؛ صاحب

نیروی کار به عنوان کارگرش به دنبال او روان است .آن یکی خودپسندانه لبخندی

از رضایت به لب دارد و سخت به کسب و کارش میاندیشد آن دیگری ،ترسان و با

اکراه راه میرود؛ همانند کسی که پوست خودش را به بازار آورده باشد و اکنون انتظار
دیگری جز آن که دباغیاش کنند ،ندارد( .مارکس.)199-198 :1394 ،

پس تا بدینجا مالحظه کردیم که برخالف مارکسیست – لنینیستها که نه فقط به

آزادیهای دموکراتیک بیتوجه نیستند بلکه در کنار آن و در سطحی فراتر ،خواستار

چپ مدافع دموکراسیناب است که
احقاق حقوق دموکراتیک تودهها نیز هستند ،این ِ
برخالف ادعاهایش ،قادر نیست تا از دموکراسی بورژوایی قدمی فراتر رود .اما برای آن

دسته از نیروهای صادقی که با خوشباوری ،به پیشبرد پروژۀ «دموکراسیخواهی» به مدد

امپریالیسم و «ارتش آزادیبخش» ناتو امید بستهاند ،متذکر میشویم که امروز و در عصر

نئولیبرالیسم ،امپریالیستها برخالف ادعاهای دموکراسیخواهانهشان ،نه فقط متایلی
لیبرالی سرمایهداری عصر پیشین ندارند بلکه بر مبنای منافع
به پیگیری آرمانهای
ِ

ملموس و عینی خود در صدد بازپسگیری متامی امتیازاتی هستند که زمانی به اجبار به

طبقات پایینی واگذار شده بودند و به بیان دیگر ،امروز تکالیف نامتام انقالبهای بورژوا

ِ
دموکراتیک پیشین ،متامًا بر عهدۀ طبقۀ کارگر است و به قول انگلس کارگران منیتوانند
صبر کنند که بورژوازی «وظایف لعنتیاش» را اجنام دهد.

در اینجا اشاره به این نکته نیز ضروری است که طبقات حاکم و امپریالیستها موفق

شدهاند تا به بسیاری از نیروهای مترقی و چپ بقبوالنند که دموکراسی امری بنیادین،
خنثی و فراطبقاتی است و باید همواره آن را همچون امری قدسی بر فراز مخاصمات
اجتماعی طبقاتی نشاند و این در حالی است که خود آنان درکی به غایت دقیق و طبقاتی از

دموکراسی دارند :هر آن کجا که منافع طبقاتیشان به مخاطره بیفتد ،در نقض بدیهیترین و
تفسیرناپذیرترین حقوق انسانها تردید خنواهند کرد.

اشاره به این نکته نیز ضروری است که طبقات حاکم و امپریالیستها موفق شدهاند تا به بسیاری
از نیروهای مترقی و چپ بقبوالنند که دموکراسی امری بنیادین ،خنثی و فراطبقاتی است و باید
همواره آن را همچون امری قدسی بر فراز مخاصمات اجتماعی طبقاتی نشاند و این در حالی است
که خود آنان درکی به غایت دقیق و طبقاتی از دموکراسی دارند :هر آن کجا که منافع طبقاتیشان
به مخاطره بیفتد ،در نقض بدیهیترین و تفسیرناپذیرترین حقوق انسانها تردید نخواهند کرد.
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تروای امپریالیسم
«چپ دموکراسیخواه»؛ اسب
ِ
ِ

«چپ محافظهکار» همواره
صداقت در بخش دیگری از نوشتهاش پس از ذکر این نکته که ِ

و بهویژه در دوران احتاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ،مدافع جتاوزات آن کشور بوده است،
چنین میگوید:

در دورۀ احتاد شوروی هم مواردی مانند اشغال لهستان ،حضور نظامی مجارستان
برای سرکوب انقالب شورایی این کشور ،بهار پراگ ،کودتای نظامی در لهستان،

اشغال نظامی افغانستان فراموششدنی نیست .اگر به باورمندان چپ محافظهکار
ً
احتماال ابتدا اشارهای به دروغپردازیهای رسانههای
هریک از این موارد را بگویید

امپریالیستی میکند و بعد در ادامه سلسلهای از مداخالت نظامی آمریکا در جهان
را مثال میزند .گویی مداخلۀ نظامی آمریکا هر کشور دیگری را مجاز میکند که به
سایر کشورها جتاوز کند و برای آنان اثبات شیء در حکم نفی ماعدا است.

دموکراسی ناب دربارۀ سوریه منیپردازیم که
هوادار
چپ
ِ
ِ
در اینجا به ادعاهای دیگر ِ

دموکراسی ناب ،عم ً
ال از اردوگاه
با مواضع ِ تابناک و ماندگار خود چگونه در جستجوی
ِ

خواران داعش و جبههالنصره و  ...سر درآورده بود ،اما مالحظه میشود که
هواداران آدم
ِ
ِ

چپ اروپایی در دوران جنگ سرد
چپهای «دموکراسیخواه» کماکان انتقادات و دیدگاههای ِ
را دربارۀ عملکرد اردوگاه سوسیالیسم مطرح میکنند؛ حال آنکه اگر بیان این انتقادات در
همان زمان از سوی بعضی از نیروهای صادق -و نه شیفتگان دموکراسی بورژوا لیبرالی-

ناشی از بیاطالعی از مضمون واقعی آن رخدادها بوده باشد ،امروزه و با مشخص شدن

نقش سرویسهای اطالعاتی جهان سرمایهداری و نیز با مالحظۀ آنچه که پس از ختریب

احتادجماهیر شوروی و اردوگاه سوسیالیسم بر سر منافع تودهها و طبقۀ کارگر در آن کشورها
آمده است ،سخن گفنت از «جتاوزات نظامی» شوروی ،در معصومانهترین وضعیت ،شوخی

تلخ و گزندهای بیش نیست .مسئله بر سر انکار کاستیها ،ناکامیها و خطاهای احتاد جماهیر
سوسیالیستی شوروی و اردوگاه سوسیالیسم نیست؛ بلکه توجه به این نکته است که چگونه

کنار نهادن مفاهیم و مضامین علمی سوسیالیسم همچون انقالب ،دیکتاتوری پرولتاریا
دموکراسی ناب را
هوادار
و نادیدهانگاشنت مضمون طبقاتی دموکراسی و نظایر اینها ،چپ
ِ
ِ

به آلت دست سرمایهداری جهانی تبدیل کرده است .در اینجا کافی است تا به پیشینۀ این

دیدگاهها و چگونگی ُرشد آنها در درون طیف چپ نگاهی بیندازیم تا مالحظه کنیم که چگونه
سیا و نهادهای امپریالیستی نه فقط از این نیروها بهرهبرداری کردند ،بلکه در ترویج و گسترش
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آرا و ایدههایشان نیز سهیم بودهاند.

ِ
جنگ ِ
سرد فرهنگی ،در نشریۀ مانتلی ریویو،
جیمز پتراس ،در مقالهای دربارۀ سیا و

شرح میدهد که چگونه سیا به واسطۀ گروههای اصلی خود و همچنین به میاجنی سازمانهای
«بشردوستانه» مانند بنیاد فورد و راکفلر ،در طیف گستردهای از سازمانهای فرهنگی نفوذ

کرد و بر آنها تأثیر گذاشت .سیا همچنین آثار نویسندگان معروفی را منتشر و ترجمه کرد که خط

واشنگنت را دنبال میکردند ،از هنر انتزاعی حمایت میکرد تا با هر محتوای اجتماعی مقابله

کنند و در سرتاسر جهان به مجالتی که مارکسیسم ،کمونیسم و سیاستهای انقالبی را نقد
میکردند ،یارانه پرداخت میشد؛ تا جایی که برخی از روشنفکران مستقیمًا در لیست حقوق و
دستمزد سیا بودند .بسیاری آگاهانه با «پروژههای» سیا مرتبط بودند .نشریاتی نظیر پارتیزان

ریویو از بودجه سیا بهرهمند میشدند و روشنفکرانی نظیر ملوین السکی ،آیزایا برلین ،استفن

اسپندر ،سیدنی هوک ،دنیل بل ،دوایت مک دونالد ،رابرت الول ،هانا آرنت ،مری مک

کارتی و بسیاری دیگر در ایاالت متحده و اروپا از حمایت سیا برخوردار میشدند .در اروپا ،سیا

به ویژه به «چپ دموکراتیک» و چپهای سابق ،از جمله اینیاتسیو سیلونه ،استفان اسپندر،

آرتور کوستلر ،ریموند آرون ،آنتونی کراسلند ،مایکل جوسلسون و جورج اورول عالقهمند بود
و آثار آنها را تبلیغ میکرد .البته ادعاهای بسیاری از آنان دربارۀ بیاطالعی از منبع کمکهای

دریافتی باورکردنی نیست :در آثار اینان کوچکترین انتقادی از مداخالت امپریالیستی در
کشورهایی نظیر ایران ،گوامتاال ،کره و یونان مشاهده منیشود و حتی تام برادن ،رئیس وقت

شعبه سازمانهای بیناملللی سیا ،تایید کرد که متامی اینان میدانستند که چه کسی حقوق و

چپ
دستمزدشان را پرداخت میکرده است .بر اساس گزارش مذکور ،شناختهشدهترین نشریات ِ

ِ
دموکرات ضد استالین ،نظیر  Encounter ،New Leader ،Partisan Reviewتوسط سیا تامین

مالی میشدند و حتی یک مامور سیا به سردبیری  Encounterمنصوب شد.

روشنفکران ضدّ ناتو،
پس از جنگ جهانی دوم ،سیا دریافت که برای تضعیف احتادیهها و
ِ

ساخنت یک «چپ دموکراتیک» برای شرکت در جنگ ایدئولوژیک است« .چپ
نیاز به یافنت یا
ِ
دموکراتیک» اساسًا برای مبارزه با چپ رادیکال مورد استفاده قرار گرفت و کار آنها پرسش

یا مطالبهگری نبود ،بلکه خدمت به امپریالیسم به نام «ارزشهای دموکراتیک غربی» بود.

ِ
دموکرات اروپایی علیه «استالینیسم» و اعالمیههای آنها مبنی بر ایمان به
چپ
یاوهگوییهای ِ

ارزشهای دموکراتیک و آزادی ،پوشش ایدئولوژیک مفیدی برای توجیه جنایات امپریالیسم
بود .بسیاری از روشنفکران این حنله از چپ ،در زمان ختریب یوگوسالوی و در جریان پاکسازی
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خونین دهها هزار صرب و کشتار تعداد زیادی غیرنظامی بیگناه در کنار جنایتکاران ایستادند.
اما همکاری این دسته از چپمنایان با امپریالیسم ،به هیچروی به دوران جنگ سرد و

بحبوحه ختریب اردوگاه سوسیالیستی منحصر مناند :امروز نیز ما شاهد هیاهوی سرسامآور این

امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا هستیم.
چپ-منایان علیه هرگونه مقاومت در مقابل
ِ

روزنامۀ مورنینگ استار ارگان حزب کمونیست بریتانیا در  25جوالی  2019در مقالهای به

قلم فیل میلر ،رابطۀ میان دانشکدۀ مطالعات شرقی و آفریقایی( )SOASو وزارت دفاع

ِ
دانشگاه به ظاهر چپگرا ،تا سال  2016حداقل چهارصد هزار پوند
بریتانیا را افشا منود .این
بابت «مشاورۀ فرهنگی» از ارتش دریافت کرده بود و این پول به پژوهشگرانی اختصاص یافته

پیشین بریتانیا مطالعاتی
بود که بر روی فرهنگ و تاریخ مردم آسیا و آفریقا و مستعمرات
ِ
چپ دموکراسیخواه ،اجنام
اجنام میدادند .بخشی از این پروژه توسط ژیلبر اشکار ،روشنفکر ِ

گرفته بود و مطابق اسناد این دانشگاه ،ژیلبر اشکار در سالهای  2017و  2019چهار روز در
مورد «بنیادگرایی اسالمی» و سایر موضوعات به وزارت دفاع آموزش داده بود.

همچنین این روشنفکر کسی است که در یکی از آخرین مقاالتش به نام اصول کلی مواضع

چپ رادیکال ضد امپریالیست در زمینۀ جنگ اوکراین ،که اتفاقًا در سایت نقد اقتصاد سیاسی

ِ
تسلیحات دفاعی» به دولت اوکراین،
نیز به فارسی منتشر شد ،خواستار «حتویل بیقید و شرط
به عنوان یک «وظیفۀ انترناسیونالیستی» شد .افزون بر این ،وی در فراز دیگری از نوشتهاش،

پس از شرحی پیرامون انواع حتریم ،نوشت« :مخالفت ما با جتاوز روسیه همراه با بیاعتمادی

ما به دولتهای امپریالیستی غربی به این معنی است که ما نه باید از حتریمهای آنها حمایت
کنیم و نه خواستار لغو آنها باشیم» و بدین گونه یکی از روشنترین منونههای موضعگیری بر
ِ
نشسنت میان دو صندلی و در حقیقت قرار گرفنت در آغوش امپریالیسم را به
سیاست
مبنای
ِ
منایش گذاشت.

راه سوم؛ بیعملی یا اقدام به سود ناتو؟

یکی دیگر از نکاتی که در مقالۀ «چرا از تاریخ منیآموزند؟» به آن اشاره شده است،

چگونگی موضعگیری مارکسیست لنینیستها دربارۀ مسائل ژئوپلیتیک است:

در سالهای اخیر و با تشدید بحرانهای ژئوپلتیک میان قدرتهای نوظهور و

قدرتهای دیرپاتر نظم جهانی سرمایهداری ،شاهد احیای دیدگاهی در میان

برخی چپگرایان بودیم که در نزاعهای برگرفته میان قدرتهای ارجتاعی ،عمدتًا
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جانب یک طرف نزاع را برمیگرفتند .مهمترین معیار برایشان موضع همدالنه یا

خصمانۀ امپریالیسم آمریکا و برخی متحدان پایدارش نسبت به طرفین دعوا بود.
این موضعگیریها بهویژه از هنگام جنگ داخلی سوریه بیشتر مشهود و منایان بوده
است .در متامی سالهای اخیر شاهد موضعگیریهای این چپ خودخوانده به نفع

این دولت و یا آن دولت بودیم.

ی یا نادرستی ادعای مذکور و فارغ از این حقیقت که جنگ سوریه
صرفنظر از درست 

مزدور تأمین و جتهیز شده توسط ناتو ،در سوریه
داخلی نبوده است و بیش از 300هزار
ِ

منت پیشگفته ،به ذهن متبادر میکند« ،راه سومی» است که گویا
جنگیدهاند ،آنچه که ِ

منتقدان
نویسندۀ مقاله و طیف همفکرانش در پیش گرفتهاند .واقعیت این است ،که میتوان
ِ

چپگرای عملکرد مارکسیست لنینیستها را به دو دستۀ عمده تقسیم کرد :خنستین گروه،
سوسیالیسم خالص و مانند اینها ،حاضر به
دموکراسی ناب و
منزهطلبانیاند که به دنبال
ِ
ِ

«دامن آلودن» به هیچگونه فعالیت عملی و حتی تایید کوششها و مبارزات مارکسیست

چپ
لنینیستها نیستند .اینان همواره در جایگاه منتقد ،با نفی دستاوردهای مبارزات ِ

مارکسیست لنینست ،تنها برکاستیها و شکستها انگشت گذارده و حتی به خردهگیری از
هر اقدام عملی در راستای حتقق آرمان رهایی طبقۀ کارگر میپردازند .اینان به رغم ادعاهای

دشمن متام انقالبهای پیروزند .زیرا قادر به پذیرش بغرجنیها ،پیچوخمها و
تند انقالبی،
ِ

فراز و فرودهای مبارزه نیستند؛ زیرا که جهان واقعی با تصاویر ذهنی اینان از َر َوند انقالب،

مبارزۀ طبقاتی و چگونگی ساختمان سوسیالیسم منطبق نیست .صداقت در فرازی از نقد خود
چپ مارکسیست – لنینیست ،دقیقًا گزارهای را بیان میکند که تشویشهای یک روشنفکر
از ِ
ش چشم میگذارد:
منزهطلب را در پی 

در مقطعی از تاریخ سرمایهداری ،خورشید استعمار انگلستان هیچ جا غروب منیکرد

و امروز نیز آمریکا دارای بیشترین پایگاه نظامی در جهان است .سرمایهداری یک
فراشد و دگرگونی دایم است همان طور که یک قرن پیش آمریکا این موقعیت را نداشت و

چپ دموکراسیخواه ،در زمینۀ جنگ اوکراین ،خواهان «تحویل بیقید
ژیلبر اشکار ،این روشنفکر ِ
ِ
تسلیحات دفاعی» به دولت اوکراین ،به عنوان یک «وظیفۀ انترناسیونالیستی» است و
و شرط
درباره انواع تحریمها مینویسد« :مخالفت ما با تجاوز روسیه همراه با بیاعتمادی ما به دولتهای
امپریالیستی غربی به این معنی است که ما نه باید از تحریمهای آنها حمایت کنیم و نه خواستار لغو
نشستن میان دو صندلی و خود را به آغوش امپریالیسم انداختن.
آنها باشیم» این یعنی
ِ
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بزرگترین قدرت نظامی جهان نبود ،آیا این فرضی دور از انتظار است که در آینده شاهد

شکلگیری پایگاههای نظامی چین در امتداد طرح کمربند و جاده این کشور باشیم؟

ِ
امپریالیست جدید در آینده ،از دیدگاه
اگرچه که تبدیل جمهوری خلق چین به یک نیروی

تئوری ناممکن نیست ،اما در اینجا ما با تردیدهای فلجکنندهای مواجهیم که نه فقط تنها یکی
ن آنها -را در نظر میگیرد ،بلکه قادر به اجنام هیچ کوششی
ممکن آینده  -و بدتری 
از مسیرهای
ِ

ِ
«امپریالیست
برای اجتناب از آن نیست :بالعکس ،این حتلیل ،از ترس احتمال پیدایش

جدید» ،در سنگر امپریالیستهای واقعًا موجود پناه میگیرد .حتلیلی که قادر نیست تا معیاری
برای متایزگذاری میان خطر بالفعل با خطر بالقوۀ احتمالی به دست دهد .به منونهای دیگر از

این دست نظرات که نتیجۀ منطقی آن بیعملی است ،بنگرید :صداقت در نقد دستگاه نظری

مارکسیست لنینیستها و به تبعیت از تروتسکی ،مینویسد:

خنستین و مهمترین مشکل در محدود ماندن انقالب سوسیالیستی به یک کشور
بود .اساسًا ساخنت سوسیالیسم در یک کشور ناممکن است .لنین و انقالبیون شوروی

نیز انتظار داشتند انقالب شوروی با سلسلهای از انقالبهای سوسیالیستی در اروپا

تکمیل شود .وقتی انقالبهای اروپا ناکام ماند و شوروی تنها کشور سوسیالیستی بود

که باید بهتنهایی حیات پیدا میکرد دو تناقض بنیادی شکل گرفت .تناقض حیات یک

دولت –ملت سوسیالیستی در نظامی جهانی متشکل از دولت–ملتهای سرمایهداری
و تناقض انقالب سوسیالیستی در کشوری به حلاظ اقتصادی عقبمانده.

ِ
حقیقت واضح که در عصر امپریالیسم ،کشورهای سرمایهداری به صورتی
فارغ از این

گسیخنت زجنیر امپریالیسم در ضعیفترین حلقۀ آن
ناموزون رشد میکنند و در نتیجه امکان
ِ
موضع امکانناپذیر بودن ساختمان سوسیالیسم در یک کشور ،نتیجهای
وجود دارد ،اختاذ
ِ

به جز انصراف از انقالب و بیعملی خنواهد داشت .زیرا پذیرش این تز مستلزم وقوع یک
ِ
انقالبات ملی دموکراتیک و حتی
انقالب جهانی است و با توجه به نامتام ماندن تکالیف

ذهنی
بورژوا دموکراتیک در بخشهای زیادی از مناطق جهان و همچنین مهیا نبودن شرایط
ِ
چپ مارکسیست لنینست ،تنها برکاستیها
اینان همواره در جایگاه منتقد ،با نفی دستاوردهای مبارزات ِ
و شکستها انگشت گذارده و حتی به خردهگیری از هر اقدام عملی در راستای تحقق آرمان رهایی
دشمن تمام انقالبهای پیروزند .زیرا قادر به
طبقۀ کارگر میپردازند و به رغم ادعاهای تند انقالبی،
ِ
پذیرش بغرنجیها ،پیچوخمها و فراز و فرودهای مبارزه نیستند؛ زیرا که جهان واقعی با تصاویر ذهنی
اینان از َر َوند انقالب ،مبارزۀ طبقاتی و چگونگی ساختمان سوسیالیسم منطبق نیست.
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انقالب در بسیاری از کشورهای پیشرفتۀ سرمایهداری ،عم ً
ال ناممکن بودن پیروزی انقالب و

ساختمان سوسیالیسم تصدیق میگردد؛ تصدیقی که معنایی به جز انصراف از انقالب خنواهد
داشت و در بهترین حالت به رفورمیسم و خردهکاری اکتفا خواهد منود.

مدعیان «راه سوم»اند .راه سومی که در واقع چیزی به جز
اما گروه دوم از منتقدان،
ِ

نشسنت میان دو صندلی و نهایتًا غلتیدن به آغوش ناتو نیست .منونههای فراوانی از این

چپ دموکرات در خصوص جتاوزات نظامی امپریالیستها
دست حتلیلها و موضعگیریهای ِ
در دهههای اخیر ،به سهولت در دسترس است اما این گونه سیاستورزیها سابقۀ قدیمیتری

نیز دارد :به عنوان مثال میتوان به ادعاهای محمدامین رسولزاده ،مساواتچی قدیمی و

ِ
تورانیست بعدی ،دربارۀ لزوم مبارزۀ همزمان با نازیسم و بولشویسم اشاره منود .وی که
پان

بولشویسم و نازیسم را به طاعون و وبا تشبیه میکرد ،با ادعای مبارزۀ توامان با هر دو ،از

هواداران خود میخواست تا میان این دو دست به انتخاب نزنند (رسولزاده.)28-27 :1389 ،
اما نهایتًا با تشکیل لژیون تُرکستان دوشادوش نیروهای فاشیست به مبارزه با احتاد جماهیر

شوروی پرداخت( .رسولزاده )44 :1389 ،و نیروهای وی در جنگ دوم جهانی جنایاتی را مرتکب
شدند که حتی نازیها از ارتکاب آنها ابا داشتند.

منونۀ دیگر لئون تروتسکی است .کسی که با ادعاهای اولترا انقالبی و شعارهایی

پیرامون «انقالب مداوم» و  ...در سال  1932و حدود ده سال پس از قدرتگیری فاشیستها

ت سال حبس مواجه
در ایتالیا ،و در زمانی که شخصیتی مانند آنتونیو گرامشی با حکم بیس 
شده بود ،آزادانه به ایتالیای فاشیست سفر میکند و چند سال بعد نیز با ادعای مبارزۀ همزمان

با کمینترن و فاشیسم ،دربارۀ چگونگی برخورد با کمونیستهای هوادار کمینترن ،به کمیتۀ
دایز  -سلف کمیتۀ مککارتی -مشاوره میدهد .از ِ
«راه سوم» تروتسکیستهایی نظیر ژیلبر
اشکار و نیروهایی همچون «سوسیالیستهای خاورمیانه» تنها یک قدم تا ایستادن در کنار
سوم آزموده شده ،تنها از طریق
سوم واقعی ،راه ِ
ناتو فاصله هست .ساخنت مسیر برای راه ِ

ِ
پولیتیک لنینی امکانپذیر
سوسیالیسم علمی و با در نظر داشنت رئال
مبانی
پایبندی به
ِ
ِ
از «را ِه سوم» تروتسکیستهایی نظیر ژیلبر اشکار و نیروهایی همچون «سوسیالیستهای
سوم
خاورمیانه» تنها یک قدم تا ایستادن در کنار ناتو فاصله هست .ساختن مسیر برای راه
ِ
سوسیالیسم علمی و با در نظر
مبانی
سوم آزموده شده ،تنها از طریق پایبندی به
واقعی ،راه
ِ
ِ
ِ
ِ
پولیتیک لنینی امکانپذیر است نه اتخاذ مواضع میانه و نشستن میان دو صندلی!
داشتن رئال
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است نه اختاذ مواضع میانه و نشسنت میان دو صندلی! و صلح نسبتًا پایدار میان کشورها در

تفوق مناسبات سرمایهدارانه ،به میاجنی میزانی از توازن قوا تامین میشود و نه از
جهانی با ّ

راه شعارهای پاسیفیستی و تسلیمطلبانه.

بازگشت به «درسنامهها» :مضمون دوران و جهانچند قطبی

چپ نو همواره مارکسیست لنینیستها را به خوانش ارتودکس از مارکسیسم یا هواداری
ِ

از نسخۀ روسی آن و عدم درک منطق دیالکتیک متهم کرده است .صداقت نیز در مطلب خود

مضمون مکرر را تکرار میکند:
همین
ِ

چپ محافظهکار که اساسًا ناتوان از درک دیالکتیکی است ،به تبع درسنامههای

احتاد شوروی ،اصولی برای دیالکتیک برمیشمرد و در این میان دایم در تالش است
تضاد را به «عمده» و «غیرعمده» بدل کند و آنچه را غیرعمده خوانده بیاهمیت تلقی

کند و کنار گذارد .بدین ترتیب ،برای این چپ ،حقوق بشر ،حقوق شهروندی ،حقوق

زنان ،حقوق اقلیتها و حتی تضاد کار و سرمایه در قیاس با آنچه تضاد دولت –

ملتهای جهانی میدانند رنگ میبازد  ...به تبع شناختشناسی معیوبی که فاقد
نگاه دیالکتیکی به مناسبات اجتماعی است شاهد شکلگیری نوعی دستگاه نظری
نزد این چپ هستیم که در ذات خود محافظهکارانه و ارجتاعی است .در این چارچوب،

این چپ دایمًا به تفکیکهای صوری و مخرب متوسل میشود .تفکیک دموکراتیک
از سوسیالیستی ،تفکیک مبارزۀ طبقاتی از مبارزۀ ضد امپریالیستی ،تفکیک
مبارزات زنان و اقلیتها از سایر مبارزات و کماهمیت انگاشنت آنها.

اما صداقت فراموش میکند که در نزد خود وی و همفکرانش نیز موضعگیری و

سیاستورزی دقیقًا بر پایۀ منطق عمده – غیرعمده سامان مییابد :مسئلۀ عمده برای آنان
دموکراسی است ،و غیر عمده ،مبارزه با سرمایهداری یا مبارزۀ ضدامپریالیستی! افزون بر

چپ دموکراسیخواه ،چپ مارکسیست – لنینیست نه تنها نسبت به
این ،بر خالف ادعای ِ
آزادیهای دموکراتیک ،حقوق شهروندی ،حقوق زنان و قومیتها بیتوجه نیست ،بلکه

چپ دموکراسیخواه در
پرچمدار این مبارزات نیز بوده است اما مشکل از آجنا آغاز میگردد که ِ

کنار فعاالن جنبشهای اجتماعی گوناگون (اقوام ،زنان و  )...مایل است تا اولویتهای خود

را به جنبش طبقۀ کارگر حتمیل کند و به بیان دیگر طبقۀ کارگر و سازمان سیاسیاش را به پیاده

نظام خود مبدل مناید :این حقِّ متامی جنبشهای مترقی اجتماعی است که مسائل را بر مبنای
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اولویتهای خود دستهبندی کنند ،اما از منظر مارکسیست -لنینیست-ها ،اگر این جنبشها
بحث عمده – غیرعمده را برپایۀ اهداف خود درک میکنند ،طبقۀ کارگر نیز بیش از سایرین

استحقاق آن را دارد که درک طبقاتی و ویژۀ خود را از مسائل اجتماعی ِاعمال و برپایۀ آن اقدام
ِ
مناید زیرا این طبقه با رهایی خود ،موجبات رهایی متام اجتماع را فراهم میآورد :این سخن به

هیچروی بدین معنی نیست که آزادی زنان یا رهایی از قید ستم قومی یا مذهبی و  ...به فردای
پس از انقالب سوسیالیستی احاله میشود ،اما این حق طبقۀ کارگر و سازمان سیاسی آن است

که میدان مبارزهاش را خود انتخاب کند .به عنوان منونه از منظر جنبش طبقۀ کارگر پرداخنت به

کارگر زن درک میگردد ،همچنان که از دیدگاه جنبش زنان مسئله به
حق
ِ
حقوق زنان به صورت ِ

زنان کارگر مطرح میشود.
صورت حق ِ

صداقت در بخشی دیگر از حتلیل خود از دستگاه تئوریک مارکسیسم – لنینیسم ،این

دستگاه نظری را معیوب میخواند:

ما صرفًا با برخی نظرات منفرد نادرست روبهرو نیستیم ،این یک دستگاه نظری،
اگرچه معیوب ،اما منسجم است .این چارچوب نظری چهگونه تکوین یافت .به گمان

من ،شکلگیری این دستگاه نظری حاصل جتربۀ ناشی از تناقضها و در نهایت

شکست انقالب اکتبر  1917است.

برای توضیح مسئله باید پرسید که انسجام درونی این سیستم ناشی از کدام عامل

چپ
است؟ پاسخ ایناست :چون جهان بینی لنینیستی مبتنی بر مدل علمی است .پاسخ ِ

سترون به بحرانها و حتی مسائل کوچک در مبارزات طبقاتی ،مشخص نیست .چون دستگاه

چپ سترون پاسخهای متفاوتی برای متام
نظری آنان منسجم نیست .حنلههای متفاوت ِ

غوامض دنیا دارند .بسته به موقعیت جغرافیایی حضور خود ،مواضع متفاوتی میگیرند.
کما اینکه در ماجرای اخیر قزاقستان ،هرچه فاصلۀ آنان به مست غرب ،از قزاقستان دورتر

میشد ،مواضعشان علیه روسیه شدیدتر ،و بهسود آمریکا نرمتر میگردید .چپ سترون

علت انسجام دستگاه نظری چپ مارکسیست  -لنینیست را در «جتربۀ حاصل از تناقضها
و در نهایت شکست انقالب اکتبر» میداند .هرچند چپ مارکسیست-لنینیست جتزیۀ احتاد
شوروی را بهمعنای شکست انقالب اکتبر منیداند ،اما اتفاقًا مفهوم دیالکتیک در همین

است .انسجام اندیشه ،حاصل باور به مبانی علمی حتوالت ،و درسآموزی از پیروزیها و

شکستها ،جمعبندی نتایج ،و انتخاب تاکتیک و استراتژی درست است .آقای صداقت،

چپ محافظهکار را به گوشهنشینی و «نقد» -و فقط نقد -دعوت میکند :پراتیک مبارزه برای
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چپ سترون ،تنها در شعارهای ناب خالصه میشود.

«چپ محافظهکار» درکی از پویش
در قسمت دیگری از مقاله این ادعا مطرح میشود که ِ

سرمایهداری در مقام یک نظام جهانی و رقابت قدرتهای مرکزی و نیمهپیرامونی سرمایهداری
و گذارهای هژمونیک ندارد .اگر منتقد ما اندکی به همان «درسنامهها» توجه میکرد به خاطر

میآورد که مفهوم «مضمون دوران» همیناست :از آنجایی که تکامل اجتماعی ،به معنای

جایگزینی یک صورتبندی اقتصادی اجتماعی با صورتبندی پیچیدهتر و مترقیتر ،به
صورت همزمان و شیوهای کام ً
ال یکسان در متام کشورهای جهان صورت منیبندد ،به همین

اجتماعی خود ،بغرجنیها و درهمتنیدگیهای
دلیل جامعۀ انسانی در هر مرحله از تکامل
ِ
گوناگون
تاثیر متقابل و مبارزه میان صورتبندیهای اجتماعی
ِ
ویژهای را داراست که ناشی از ِ

تقابل میان گروههای اجتماعی ،ملل و دولتهای مختلف
موجود از یکسو و از سوی دیگر
ِ

هستند .به بیان دیگر ،پیچیدگیهای تکوین جوامع گوناگون انسانی که حتی وجود همزمان
دو یا چند صورتبندی مختلف را در یک جغرافیای سیاسی واحد شامل میشوند ،پیدایش

تقسیمبندی جدیدی را برای درک بهتر سیمای جهان و مست و سوی حتوالت آن و نیز گرایش
مسلط بر روندها و فراز و فرودها ،الزامآور میسازد .در حقیقت ،تصویر جامعۀ بشری همچون

کل واحد در یک مرحله از تکامل اجتماعی آن ،به خوبی با مفهوم دوران فورموله و مدل
یک ِ

میشود تا روی گرایش مسلط در آن مرحلۀ تکامل مفروض و طبقه /طبقاتی که حامل آن گرایش
مسلط و مترقی است تاکید گردد.

با درک مضمون دوران میتوان درکی صحیحتر از رقابتهای متنوع میان طبقات،

صورتبندیهای اجتماعی متعارض ،کشمکش میان کشورها و  ...را به دست آورد .از دل

همین رقابتهاست که شکل جهان و مسیر آتی حتول آن معین میشود .جاییکه کشورهای

پیرامونی -همچون سوریه -برای بقای خود دست به مقاومت میزنند و در این راه از کشورهای

سترون دموکراسیخواه اوج میگیرد .تظاهر به
«نیمه پیرامونی» کمک میگیرند ،فریاد چپ
ِ
«انقالب ناب جهانی» کار سادهای است و البته پوششی برای پاسیفیسم.

نوی سترونی که بیعملی خویش را پشت نقاب انقالبی بودن پنهان میکند ،به
چپ ِ
ِ

دلیل نگاه استاتیک و غیر دیالکتیکی خود ،درکی از چگونگی عمل کنشگران و نیروهای
اجتماعی ندارد .این نوع چپ ،قادر به درک این حقیقت نیست که عمل کنشگران و نیروها در
فرایند تاریخی خود منجر به دو نوع نتیجه خواهد شد :اول «نتایج اندیشیده» که مورد نظرکنش
گران بوده و قصدشان از اجنام آن عمل رسیدن به همین نوع نتایج است؛ اما نوع دوم« ،نتایج
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قهری» است که در جریان پدید میآیند و در بسیاری از منونهها مورد نظر کنشگران نیستند

و حتی در دراز مدت ممکن است تا برخالف منافع و مطامع آنان باشند .به عنوان دو منونه

از نتایج قهری می توان به ایجاد پرولتاریا به عنوان گورکن سرمایهداری ،در فرایند گسترش
و تکامل آن اشاره کرد و نیز دقیقًا همان اشاره لنین به موضوع شکست تزاریسم که نتیجه

قهری آن تقویت جریان انقالبی بود که البته قطعًا مورد نظر رقبای روسیه تزاری نبود .این چپ
به علت درک نادرست و ناقص و معیوب خود از حتوالت جهانی قادر نیست تا تاکتیکهای

گوناگون را در یک چارچوب استراتژیک منسجم ،بسنجد و انتخاب کند (اگر اصو ً
ال اعتقادی

به فعالیت و اقدام عملی داشته باشد!)؛ چگونگی پیروزی انقالب اکتبر ،درسهای بزرگی

از احتادهای تاکتیکی و استراتژیک و انعطاف و تنوع در گزینش تاکتیکها دارد و این در

چپ دموکرات ،کوچکترین امتیاز تئوریکی به متحدان
حالی است که برخالف تسلیمطلبی ِ
چپ پاسیفیست ،گذار از جهان تکقطبی به جهان
مقطعی داده خنواهد شد .در دستگاه نظری ِ

چندقطبی ،فاقد اهمیت ویژه است زیرا از نظر او متایزی بین بازیگران عرصۀ سیاست جهان

چپ نق ِّاد بیعمل ،لزومی به جتزیه و حتلیل نیروها و استفاده از شکافهای موجود در
نیست؛ ِ

میان دشمنان منیبیند.

«چپ محافظهکار» میخواند ،هر رطب و یابسی
به هر روی ،صداقت برای ختطئۀ آن چه که ِ

را در هم میآمیزد و حتی در بسیاری از موارد کام ً
ال از جادۀ انصاف خارج میشود .به عنوان

منونه وی در بخشی از مقالهاش با زدن گریزی به سالهای ابتدایی انقالب و مواضع نیروهای

سیاسی در آن مقطع زمانی چنین مینگارد:

در خنستین سالهای انقالب ،این جریان چپ هم تشکلهای مستقل کارگری و انواع
مبارزات ضد سرمایهداری و هم انواع مبارزات دموکراتیک (مانند زنان ،ملتها و

جز آن) را در برابر ستیزی که با آمریکا شکل گرفت کماهمیت و فاقد اولویت دانست

ً
عمال به شکست آنها یاری رساند .همین امر باعث شد که چند سال
و بدین ترتیب
بعد و در پی پایان جنگ که اجرای برنامۀ تعدیل ساختاری در ایران آغاز شد ،اجرای

برنامههای توصیهشدۀ نهادهای امپریالیستی مانند صندوق بیناملللی پول و بانک
جهانی در حوزۀ بازار کار با سهولت متام و به شکل یکی از «موفقترین» برنامههای

ضدکارگری در جهان اجرا شود .چرا که آن نهادهای دموکراتیک و طبقاتی که حداقلی

از مقاومت را امکانپذیر میکرد مطلقًا وجود نداشت .به عبارت دیگر ،این خوانش

از چپ بهرغم ادعاهای ضدامپریالیستی ً
عمال در نهایت زمینه را برای اجرای موفق
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برنامههای امپریالیستی فراهم آورده است ،البته فقط به سهم خودش.

در قطعۀ یادشده ،ما نه تنها عم ً
کردن قربانی به جای مجرم مواجه هستیم،
ال با متهم
ِ

حتی فراتر از آن اجرای موفق سیاستهای نئولیبرالی در دهههای بعد در ایران نیز به قصور و

تقصیر مارکسیست – لنینیستها نسبت داده میشود و بدین حنو عم ً
ال آن نیروهای اجتماعی
که این پروژه را طراحی و اجرا کردند ،تطهیر میشوند .به هر حال ،اگر قسمت ذکر شده از نوشتۀ

صداقت را تنها ناشی از غرضورزی ارزیابی نکنیم ،آنگاه قاعدتًا صداقت باید بتواند به این

پرسشها پاسخ دهد:

در سالهای ابتدایی پس از انقالب ،توازن قوا میان حاکمیت جدید و نیروهای چپ و
ّ
تشکل
اپوزیسیون چگونه بود؟ آیا تغییر این توازن قوا وابسته به عملکرد این یا آن سازمان یا

سیاسی بود؟ نسبت منافع طبقاتی بخش غالب در بلوک طبقاتی حاکمیت با گسترش حقوق

دموکراتیک نظیر گسترش سندیکاها و تشکیالت مستقل گروههای اجتماعی گوناگون (زنان،
ّ
تشکل و یا نیروی سیاسی در قبال
جوانان ،قومیتها و  )...چه بود؟ عملکرد کدام سازمان یا
دیگر از چپ
خوانش
حاکمیت صحیح بوده و دستاورد آن عملکرد چه بوده است؟ باید پرسید آن
ِ
ِ

چه کرد؟ جز دنبالهروی از بازرگان و بنیصدر ،منایندگان ناب بورژوازی لیبرال؟ دستاورد آنان

چه بوده است ،جز تیز کردن آتش قشریترین الیههای قدرت؟ جز فراهم کردن خوراک تبلیغاتی

و ابزار سرکوب خونین؟ همچنین ایکاش صداقت مشخص میکرد که اجرای موفقیتآمیز

سیاستهای نئولیبرالی در شیلی ،انگلستان ،آمریکا ،فرانسه ،آرژانتین ،روسیه و  ...ناشی
از عملکرد کدام نیروی اجتماعی و سازمانهای سیاسیاش بوده است؟

جمعبندی

انقالب اجتماعی،
کنار گذاشنت مفاهیم و مقوالت علمی سوسیالیسم همچون امپریالیسم،
ِ

قهر ،دیکتاتوری پرولتاریا ،مضمون طبقاتی دموکراسی و مانند اینها ،عم ً
ال به خلع سالح

ِ
دشمنان طبقاتی منجر میشود .نوسان در مواضع و
ایدئولوژیک طبقۀ کارگر و متحدانش در برابر
ِ
سوگیری نادرستی را که بعضًا در نزد نیروهای چپ صادق -نه نیروهای چپمنای ناتو دوست -که

از قواعد و ضوابط علمی سوسیالیسم گسستهاند ،شاهدیم ،ناشی از همین مسئله است.

سانتیمانتالیسم حاکم بر چپی که امروز همصدا با رسانههای امپریالیستی برای

«دموکراسی» و «حقوق بشر» گریبان می َد َرد بدون آنکه به این نکته توجه مناید که تنها بخش

خدشهناپذیر اعالمیه حقوق بشر برای سرمایهداران و رسانههایشان ،تاکید بر حق مالکیت
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ِ
دیالکتیک شکل و
خصوصی بر زمین و ابزار تولید است ،ناشی از اولویت دادن به شکل در

ِ
ِ
دنبال
آکادمیک خویش به
عاج
برج ِ
محتواست .از تاریخ آموختهایم که منزهطلبانی که از درون ِ

سوسیالیسم خالصاند ،قادر خنواهند بود تا در جهان عینی خواستۀ خویش
دموکراسی ناب و
ِ
ِ
را بیابند :به گفتۀ لنین:

نباید تصور کرد که ارتشی در یک سو صف میبندد و اعالم میکند که ما خواهان
سوسیالیسم هستیم و ارتش دیگری نیز در سوی دیگر ،هواداری خویش را از

امپریالیسم اعالم میکند و بدینسان انقالب اجتماعی رخ میدهد .هر کسی منتظر
انقالب اجتماعی خالص باشد هرگز آن را خنواهد دید ،چنین شخصی بدون اینکه

انقالب را فهمیده باشد ،تنها آن را پرستش میکند (آفانسیف و دیگران.)41 :1360 ،

نفی لنینیسم و انکار دستاوردهای منایان انقالب اکتبر برای پیشبرد یک پروژۀ

سیاسی خاص و حتلیلهای چپمنایانۀ الزم برای آن ،در دستورکار بعضی از جریانات
سیاسی چپمنا قرار دارد .انتقادات ،دشمنیها ،حتقیرها و طعنههای اینان نسبت به احزاب

لنینی و بزرگمنایی شکستها و کاستیها از این منظر دارای اهمیتی اساسی است و در

پاسخ بشنوید قطعهای از یک شعر کهن اسپانیایی را که دبیر اول حزب کمونیست کلمبیا ،در
پاسخ به تبلیغات زهرآگین حریفان میخواند:

شما به رخشندگی و صیقل سالحتان غرهاید!
جنگافزارهای من اما بیجلوه و کدر است
آیا میدانید راز این تفاوت را؟

در میدان جنگ ،در گرد و غبار مهلکهها بودهاند اینها!

آثار ضربههای سخت بر قامتشان پیداست!
برخی از منابع:

 -آفانسیف ،و .و دیگران()1360؛ مبانی سوسیالیسم علمی؛ سازمان جوانان حزب تودۀ ایران

 -آیا روسیه امپریالیست است؟ ترجمۀ جلیلی ،داوود؛ نشریۀ دانش و مردم؛ شمارۀ ۱۹؛ پاییز ۹۸

 -رسولزاده ،محمدامین()1389؛ ملیت و بلشویزم؛ پردیس دانش و شیرازه

 -صداقت ،پرویز؛ چرا از تاریخ منیآموزند؟ ؛ فصلنامۀ نقد اقتصاد سیاسی؛ شمارۀ 21؛ صفحات 17-30؛ سال

1400

 -لنین ،والدیمیر ایلیچ()1384؛ امپریالیسم باالترین مرحلۀ سرمایهداری؛ ترجمۀ مسعود صابری؛ طالیه ُپرسو

 -لنین ،والدیمیر ایلیچ(بیتا)؛ مجموعۀ آثار و مقاالت؛ ترجمۀ محمد پورهرمزان؛ حزب تودۀ ایران

 -مارکس،کارل()1394؛ سرمایه ،نقد اقتصاد سیاسی مجلد اول؛ ترجمۀحسن مرتضوی؛ انتشارات الهیتا
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موافقت با دوام امپریالیسم

در هیئت طرفداری از سوسیالیسم
علی پورصفر (کامران)
هنوز بسیاری از مردمان آن روزگار منقضی که تحت تاثیر تئوری سه جهان ،به خود و به زحمتکشان پشت
کرده بودند ،زندهاند و دیدنی .بسیاریشان به امپریالیسم پیوستند و بسیاری نیز عمل سیاسی و اجتماعی را
ترک گفتند و برخیهاشان نیز مناصب نان و آبداری در دولتهای اروپای غربی و آمریکا به دست آوردند.

همانگونه که انتظار میرفت ،عملیات ارتش روسیه علیه پیشقراوالن پنتاگون و ناتو در

اوکراین ،واکنشهای حیرتانگیزی برانگیخت که برخی از بدترینهاشان ،از جانب احزاب

و نیروها و اشخاصی صورت گرفت که خود را در قامت خویشپرداخته دشمن امپریالیسم و

دوست زحمتکشان و چپ اصولی و انقالبی عرضه میکنند و در همان حال با اعالم مواضعی
متوسط علیه متهیداتی که امپریالیسم درباره روسیه به کار گرفته و سوق دادن دولت بیاراده

اوکراین به موقعیت کنونی ،روسیه و امپریالیسم را در کفههای یک ترازو قرار داده و در نهایت
از حلاظ خطراتی که این جنگ متوجه بشریت میکند و تلفات و صدماتی که برای کشور و مردم

اوکراین به همراه دارد ،آن را ناحقتر از متهیدات امپریالیسم و زیانبارتر از آن میخوانند.

نتیجه چنین ارزیابیهائی از همان آغاز معلوم است :محکومیت بیشتر روسیه و

محکومیت کمتر و حتی بسیار کمتر امپریالیسم .در موقعیتهای حادی که انتخاب دوست

و دشمن و یا انتخاب میان دشمنان پرخطر و کم خطر ،ضروری میشود ،منیتوان هر دو
طرف معارضه را مساوی یکدیگر دانست .از این رو ناگزیر و بالضروره ،آن طرفی که کمتر

از دیگری منشأ خطرات کالن و شرارتهای اساسی یا جبرانناپذیر است ،از زمره دشمنان
عاجل خارج شده و حتی در زمره متحدان -گیرم کوتاهمدت -درمیآید .چنین جابجائیهائی

برای امپریالیسم هدیهای شیرین و لذتبخش است زیرا بزرگترین طبقات اجتماعی جهان

که پیشمنای مخاطبان چنین موضعگیریهائی هستند ،یا از اختاذ موضع علیه امپریالیسم
-دستکم در طول مدتی که تأثیرگذاریهای دخلواه امپریالیسم پیش میرود -اجتناب میکنند

و یا اینکه حتی به همراهی با امپریالیسم ترغیب میشوند و چه تنسوقی از این بهتر.

اگر نیروها و کسانی که دستکم در لفظ هنوز خود را مخالف امپریالیسم میدانند ،قادر

به چنین تبدلی هستند ،پس میتوانند جایگاه ضد انسانی امپریالیسم را نیز در تاریخ کنونی
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بشریت تبدیل کرده و او را در زمره خطرات کمتر و در مواقعی حتی دوستدار بشریت قرار دهند
و مگر حزب کمونست چین و طرفداران آن تا زمان سقوط احتاد شوروی با پیروی از تئوری سه

جهان ،همین یاوگیها را علیه اردوگاه سوسیالیسم و همه کشورهای متحد این بلوک به پیش
منیبردند؟

مگر همین ژاژخائیها را کسی چون ویتفوگل -کمونیست سابق آملانی و زندان کشیده

اردوگاههای اس.اس در سال  -1933در یاوهسرائی متورمش به نام «استبداد شرقی» تقدیس

نکرده و از همه ستمدیدگان استعمار و امپریالیسم خنواسته بود که با امپریالیسم رو به افول و

ضعیف سرمایهداری متحد شوند و علیه امپریالیسم رو به رشد و قدرمتند سوسیالیسم مبارزه
کنند؟ هنوز بسیاری از مردمان آن روزگار منقضی که حتت تاثیر تئوری سه جهان ،به خود و

به زحمتکشان پشت کرده بودند ،زندهاند و دیدنی .بسیاریشان به امپریالیسم پیوستند و

بسیاری نیز عمل سیاسی و اجتماعی را ترک گفتند و برخیهاشان نیز مناصب نان و آبداری

در دولتهای اروپای غربی و آمریکا به دست آوردند .اما همه اینان همچنان گواهان زنده
دورانی در تاریخ مبارزه علیه امپریالیسم هستند که توسط یکی از قدرمتندترین احزاب

کمونیست عالم به اعوجاج افتاد و در مسیری قرار گرفت که چپهای مخالف دولت روسیه در

جنگ کنونی اوکراین در آن متشیت میکنند.
ظهور شوالیه جناتبخش

جذابیت مخالفت برخی چپمنایان با دولت روسیه و عملیات آن در اوکراین ،هنگامی

بروز کرد که برای بسیاری از مخالفان لفظی و زبانی امپریالیسم– ،جدا از چپهای صمیمی

مخالف امپریالیسم و دوستدار زحمتکشان که مواضعشان برخی شباهتها با چپمنایان
دارد -اجتناب از محکومیت امپریالیسم و متهیداتش علیه روسیه به رسوائی همدستی و

همفکری با آن میکشید .پس برای خالصی از چنین بن بستی ،اختاذ موضعی الزم آمد ملون

از آرایههای ضدامپریالیستی اما همچنان علیه روسیه .به همین سبب در جستجوی سازندگان
چنین شمایلهائی به گوشه و کنار جهان مجازی و حقیقی مطبوعات سر کشیدند و در کنار

موضعگیریهای نامناسب و کلیشهای برخی احزاب کمونیست ،با نوشته چند نفری از همین

سنخ طرفداران زحمتکشان آشنا شدند و بیفوت وقت همانها را مانیفست ضد جنگ و ضد
امپریالیستی خود اعالم کردند .در این میان مقاله آقای سهراب مبشری ،که اصرار فراوانی

بر نشان دادن متایز خود از چپمنایان و مخالفت با امپریالیسم دارد ،در بحبوحه خودمنایی
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بنبست تئوریک مخالفان عملیات دولت روسیه در اوکراین ،همچون شوالیهای جناتبخش
ظاهر شد و برای چند روزی مانع از بروز استیصالشان در آن بن بست گردید اما به قول سعدی:
جتربت بیفایده است آجنا که برگردید بخت  /حمله آوردن چه سود آن را که برگردید زین

آقای مبشری مقاله مختصر خود را با تصویر سازیهای افراطی از برخی وجوه مورد عالقه

خود در داستان جنگ اوکراین همراه کرده و تصاویر متورمی از اوکراین به دست میدهد که

بیشتر مناسب ارعاب مخاطبان مقاله است تا ارائه یک واقعیت .ایشان نوشتهاند که روسیه

همچون یک قدرت امتی ،صدها هزارتن از نظامیان خود را در آن شرکت داده است .گزارهای

که هیچیک از شواهد و قرائن موجود آن را تائید منیکند زیرا همه شواهد حکایت از آن دارند

که دولت روسیه تنها گروههای معینی از نظامیان خود را مستقیمًا وارد این جنگ کرده و
این واقعیت از البالی برخی اخبار مراکزی نظیر بیبیسی

به وضوح دیده میشود .در عملیاتی که تکنولوژی جنگ

الکترونیکی ،حرف اول را میزند ،بسیج چنین نیروی
نظامی بزرگ و سرسامآوری ،تنها اتالف وقت و سرمایه و

نیرو محسوب میشود .یعنی دولت و ارتش روسیه تا این

اندازه از واقعیت به دورند؟ تنها خیالبافان میتوانند چنین

تصوری از دولت و ارتش روسیه داشته باشند.
آیا اروپا خواهان جنگ نیست؟

به نوشته ایشان غرب از نیمه قرن بیستم بدین سو

هیچگاه تا حد امروز آماده جنگ نبوده است و این آمادگی

دنیای آزادی که اینها از آن دفاع
میکنند واقعا آزاد است،
ولی آزاد و فارغ از دموکراسی!

محصول نوعی تبلیغات و فضاسازیهای الزم بوده است .گزاره ایشان تناسب اندکی با واقعیت

دارد ،زیرا امروزه کمترین متایلی به وقوع جنگهائی نظیر آنچه که اروپائیان و حتی آمریکاییان
در قرن بیستم حتمل کرده بودند  -علیاخلصوص اگر در زیستگاههای خودشان باشد  -در

تودههای مردم اروپا و دولتهای عضو احتادیه اروپایی دیده منیشود؛ اما برخالف این وضع

مشهود ،موافقت دولتهای اروپائی با جنگ و تسلیح نظامی هرچه افزونتر  -البته برای جنگ
در خارج از قلمرو کشوری  -و بیاعتنائی افکار عمومی اتباعشان به چنین روندهائی و حتی

موافقت الیههائی چند از این نیرو به تسلیح و جنگ  -و باز هم در خارج از قلمروشان  -بیشتر از
هر زمان دیگری است .اما همین نیرو کمترین متایلی به وقوع اینگونه حوادث در قلمرو بومی خود
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ندارد ،چرا که چنین جنگی از گونه مبباران یوگسالوی سابق نیست ،زیرا که یک طرف آن روسیه

امتی و هیدروژنی قرار دارد و تردید منیکند که اگر در معرض تالشی قرار بگیرد ،همه اروپا را پیش

از خود متالشی میکند .چنین احتمالی از دید رهبران دولتهای اروپائی پنهان نیست.

یادمان نرود که همین مالحظات در آغاز جنگ سرد ،خطر پیشدستی و برتری جنگی

آمریکای امتی را نسبت به شوروی خنثی کرده بود .این را پل سوئیزی این منتقد دائمی

احتادشوروی در آستانه سقوط این دولت نوشت« :استالین که ارتش سرخش بخش عمده
اروپای شرقی را در اختیار داشت ،خنست گمان میکرد که میتواند دستکم در اروپا با غرب
به توافق «زندگی کن و بگذار زندگی کند» دست یابد .او کم و بیش یک سال بر مبنای این فرض

رفتار کرد و چون کوچکترین خبری از انعطاف آمریکائیها نشد ،به این نتیجه رسید که بقا در

گرو شدیدترین تدبیرهاست .او در کشورهای همسایه ،دیکتاتوریهای کمونیستی سختی برپا
کرد و آنها را در پیمان نظامی محکمی گرد آورد که قادر باشد متامی قاره اروپا را در صورت

حمله امتی آمریکا به شوروی به سرعت تصرف کند .همین و نه دستاندازی امپریالیستی به
غرب ،همواره مقصود پیمان ورشو بوده است ...ایاالت متحده که راه توسل به اسلحه امتی را

بسته دید ،استراتژی جدید دیگری در پیش گرفت و احتادشوروی و همپیمانان کمونیستش را

در معرض فشارهای حتملناپذیر مسابقه بیحد و حصر تسیحاتی قرار داد .این هم کارگر افتاد

و سال  1989سالی شد که میوه این استراتژی به بار آمد» (شوروی به کجا میرود ،ص .)185

وحشت امپریالیسم اروپائی که در پایان جنگ جهانی دوم ،کوتولهای بیش نبود -وضعی

که حتی بدتر از  75سال پیش همچنان ادامه دارد  -از چنین تهدیدات و خطراتی که روز بهروز
بیشتر نیز شده است تا اندازهای بود که حتی تهدیدات امتی آمریکا علیه چین در جنگ کره و

اخطارهای دولت شوروی را در این باره که در صورت مبباران منچوری نیروی هوائی شوروی

در جنگ مداخله خواهد کرد ،خطری سنگین برای خود دیدند و این احساس خطر ،هنگامی

دوچندان شد که هری ترومن رئیس جمهوری آمریکا -این دالل سابق اتوموبیل -در  30نوامبر

 1950از تالفیجوئی امتی علیه چین سخن گفت .این تهدیدات ضد بشری موجب وحشت

فلجآور دولتمردان اروپائی شد و در همان روز بود که وینستون چرچیل و ریچارد باتلر ،منایندگان

سرشناس حزب محافظهکار در مجلس عوام بریتانیا که خود سازمانگران انتقال همه اروپای

سرمایهدار و امپریالیست به زیر سایه اقتدار آمریکا بودند ،همصدا با منایندگان حزب کارگر

در مجلس عوام فریاد مخالفت با وقوع جنگ را سردادند و خواستار جلوگیری از آن شدند و به

دنبال همین نگرانیهای هراسآور ،کلمنت اتلی خنستوزیر بریتانیا به آمریکا رفت و مذاکراتی
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را با رئیسجمهوری و اعضای دولت آمریکا اجنام داد تا از بروز چنین خطری جلوگیری کند.

نگرانی جنگساالران جنایتکار آمریکا که پیشتر موافق سیاست «قبول خطر حسابشده»
بودند ،از هرگونه واکنش امتی و غیرامتی دولت شوروی در روزهائی که خنستوزیر بریتانیا در

آمریکا حضور داشت به حد رسوائی کشید.

به نوشته آندره فوننت :در یکی از همین روزها خبری تلفنی از پنتاگون ،نگرانیهای

آمریکائیها را افزایش داد .رادارهای مستقر در قطب شمال ،نزدیک شدن گروه انبوهی
هواپیمای ناشناس را خبر داده بودند اما یک ربع ساعت بعد ،همه نفسی به راحتی کشیدند
زیرا معلوم شد این امر یک اشتباه و مربوط به اختالالت جوی بوده است .باری ،رؤسای

دولتهای بریتانیا و آمریکا ضمن توافقات الزم برای تقویت قدرت دفاعی و نظامی غرب

و مخالفت با توقعات دولتهای شوروی و چین و جمهوری دموکراتیک کره  -این معنی را با
عبارت مضحک خودداری از پاداش دادن به متجاوز بیان داشته بودند -موافقت خود را برای

حل مشکالت از طریق مذاکره اعالم داشتند .اتلی همچنین توانسته بود ترومن را وادارد که
با صراحت اعالم کند :اوضاع جهانی هرگز استفاده از مبب امتی را ایجاب خنواهد کرد و حتی

هنگامی که ژنرال خونآشام دوگالس مک آرتور اعالم کرد که در جنگ کره نه تنها دولت چین

بلکه همه ملت چین حضور دارند ،خواستار مبباران امتی منچوری و پرتاب  50 – 40مبب امتی

بر این کشور و انتقال  500هزار سرباز از ارتش چیان کای چک در تایوان به مرزهای چین و کره
و ایجاد سدی از رادیو اکتیو و کبالت در سراسر رودخانه یالو ،مرز میان چین و کره شد ،اما

دولت آمریکا که قدرت حتمل پیامدهای چنین اعمالی را نداشت ،با خواسته او موافقت نکرد

(فوننت،تاریخ جنگ سرد ،ج ،2ص  ،24 – 22آمبروز ،روند سلطهگری ،ص .)187 – 185

آقای مبشری از عنایت به چنین انگیزههای بسیار موثری خودداری کردهاند تا برخی

گزارههای دخلواه ذهنی خود را تقویت کرده و برای آنها ادلهای بتراشند .ایشان متایز بنیادی
میان جنگافروزی در سرزمینهای دیگر را با وقوع جنگ در قلمرو بومی بهطور کلی

انکار میکنند یا آن را نادیده میگیرند و از این طریق جنگطلبی اروپائیان کاپیتالیست و

امپریالیست علیه مردمان و کشورهای دیگر را به موافقت کلی اروپائیان با جنگطلبی در
هر قلمروی -از جمله قلمرو بومی -قلمداد میکنند .اما حقیقت غیر از این است .بسیاری از

اروپائیان جنگطلب باورشان این است که :مرگ حق است اما برای همسایه.

بسیاری از اروپائیان جنگطلب باورشان این است که :مرگ حق است اما برای همسایه.
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میزان صلحطلبی مردم اروپا

ایشان در ادامه نوشتهاند که صلح طلبی مردم اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بسیار نیرومند

شده و در متام چهار دهه بعد از جنگ دوم یکی از عوامل مهم و مؤثر مهارکننده رویاروئی امتی

میان سوسیالیسم و امپریالیسم بود .این فرضیه نیز همچون تلقی پیشین ایشان چندان معتبر
نیست زیرا که به تقریب متامی اروپای عضو ناتو و افکار عمومی کشورهای عضو آن پیمان از

سال  1947تا همین امروز بزرگترین پشتوانه حمایت عمومی از دهها جنگ بزرگ و کوچک،

طوالنی و کوتاهمدت دولتهای اروپائی و آمریکا علیه مردمان استقاللطلب مستعمرات و یا
جتاوزات امپریالیسم به ملتهای دیگر بودهاند .نگاهی ساده به حوادث نظامی و جنگهای

گوناگونی که دولتهای بزرگ و کوچک اروپائی از پایان جنگ جهانی دوم تا امروز علیه
مردمان دیگر به راه انداخته بودند ،متام این فرضیات پا درهوا را باطل میکند.

 .1جنگ انگلیس و آمریکا با انقالبیون میهندوست و ضدفاشیست یونانی که ستون

فقراتشان را حزب کمونیست یونان تشکیل میداد ،از اکتبر  1944تا ژانویه  1945و ادامه آن
تا سال ۱۹۴۷و غلبه ارتشهای بریتانیا و آمریکا بر آنان و استقرار دولتی خشن و ضد بشری بر

یونان به دست همانان .این جنگ کثیف که طبق برآورد نوآم چامسکی بیش از 160هزار کشته

به همراه داشت ،هیچ اروپائی و آمریکائی دموکرات را به مخالفت با این جنایات ترغیب نکرد.
 .2جنگ خونین ارتش انگلیس در اکتبر  1945با مردم استقاللطلب شهر سورابایا در

اندونزی برای اعاده قدرت استعماری دولت هلند در اندونزی .در این جنگ که با مبباران

هوائی و گلولهباران دریائی مناطق مسکونی شهر سورابایا و اطراف آن همراه بود ،بیش از

بیستهزار نفر از مردم که جز استقاللطلبی ،گناه دیگری نداشتند ،تنها برای اعاده استعمار

هلند بر این کشور به قتل رسیدند اما در اروپا و آمریکا که در این جنگ نیز همدست و همکار

ارتش بریتانیا بود ،هیچ صدائی به اعتراض بلند نشد .پس مردم صلح طلب کجا رفته بودند؟

 .3بیاعتنائی به دولت موقت ملی کره که در ژانویه فوریه 1945توسط سازمان احیای

برادری مردم کره و به رهبری لیو وون هیونگ ،یکی از رهبران اصلی این سازمان تشکیل شده

بود .این دولت روز  8سپتامبر  1945در سئول هیئتی را به استقبال ژنرال هاج مناینده ژنرال
مک آرتور در جنوب کره اعزام داشت ،اما ژنرال آمریکائی هیچ اعتنائی به آن هیئت نکرد و
به نام حاکم جنوب کره با فرمانی همه نظامیان و غیرنظامیان اداری ژاپنی را در کره جنوبی و

از آن بدتر کوالبوسها یا مزدوران کرهای ارتش ژاپن را که بسیار بیشتر از اشغالگران ژاپنی

منفور مردم بودند ،بر مناصبشان ابقا کرد و به این ترتیب ،شبه جزیره کره بذرافشان یکی از
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خونینترین جنگهای قارهای آسیا شد .اما این جنگ کثیف که آمریکا و متحدان غربی و

دولتهای مزدور او بر مردم کره حتمیل کردند ،چنان برای غربیان و بهویژه برای آمریکاییان
بیگانه بود که مایکل آزکان مورخ جنگ کره از آن به نام جنگ فراموششده بهویژه نزد

مردم آمریکا یاد کرده است .چرا؟ برای اینکه مردم آمریکا منیخواستند از جنگی یاد کنند که

دولتشان در آن شکست خورده بود (جنگ کره ،ص .)10

همچنین ویلیام بلوم خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا جنگ کره با وجود

شباهتهای فراوان دولت فاسد کره جنوبی با دولت ویتنام جنوبی ،با اعتراضاتی که جنگ
ویتنام را فرا گرفته بود ،روبرو نشد ،میگوید :مردم آمریکا متقاعد شده بودند که جنگ در

کره ،حمله بیعلت کشوری به کشور دیگر است .قضیه حمله انسانهای خبیث به آدمهای

خوبی است که آدمهای بهتری به جناتشان شتافتهاند ،در حالی که همه تباهیهای جاری

در حکومت حتتاحلمایه آمریکا در ویتنام جنوبی -خودکامگی و فساد و قساوت و ناپالم و

کشتار انبوه غیرنظامیان و نابودی حیرتانگیز شهرها و روستاها -در حکومت حتتاحلمایه
آمریکا بر کره جنوبی نیز جاری بود (کشنت امید ،ص .)79

 .4سرکوبی جنبش ملی و انقالبی و ضد ژاپنی هوک در فیلیپین توسط ارتش آمریکا

در سالهای  1945تا  1950و کشتار دههاهزار نفر از این مبارزان و مردم هوادار آنان .این

جنبش ملی و گسترده که با ابتکار حزب کمونیست فیلیپین و در سال  1942ایجاد شده بود تا

خامته جنگ متحد با ارتش آمریکا در جنگ علیه ژاپن همکاریهای همه جانبه داشت .هیچ
آمریکائی و اروپائی طرفدار دموکراسی بورژوائی با سرکوب هوکها مخالفت نکرد.

 .5حمایت دولت آمریکا از قیمومیت ایتالیا بر لیبی و اتیوپی به سال  1947و دخالت

رسوای آمریکا در انتخابات ایتالیا برای جلوگیری از پیروزی حزب کمونیست که از حمایت

بسیاری سازمانهای ایتالیائیان مقیم آمریکا همراه بود .افکار عمومی در دموکراسیهای

اروپائی و آمریکائی به این خیانت علیه ملتهای لیبی و حبشه و جنایت علیه تودههای مردم

ایتالیا اعتراضی نکردند.

 . 6سکوت افکار عمومی دموکراسیهای بورژوائی اروپا و آمریکا درباره دهها کودتای

ضد انسانی در کشورهای جهان علیه دولتهای ملی .اشاره به این کودتاها زائد است چرا

که همه مخاطبان این نشریه از آنها آگاهند .در سالهای دهه  50شمسی ،لطیفهای آموزنده
درباره آمریکا میان برخی روشنفکران و فعاالن سیاسی و اجتماعی چپ ایران دهان به دهان

میچرخید :اولی از دومی پرسید که چرا در آمریکا کودتا منیشود؟ و دومی پاسخ داد زیرا که این
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دولت در آمریکا سفارت ندارد.

 .7جنگ فرانسه با انقالبیون ویتنام که سراجنام با انبوه کشتگان به ویژه از خلق ویتنام،

به شکست خفت بار فرانسه به سال  1954در دینبینفو منتهی شد و جنگ مخوف ارتش
فرانسه در اجلزایر با جبهه آزادی بخش ملی اجلزایر در  .1962 – 1954تعداد نظامیان فرانسوی

در اجلزایر در کمتر از  5سال به  800هزار نفر رسید .بیش از یک میلیون نفر از مردم اجلزایر

به دست همین ارتش کشته شدند .اما اعتراضاتی که علیه جنایات ارتش فرانسه در اجلزایر

صورت میگرفت عمدتًا از ناحیه حزب کمونیست و برخی روشنفکران سرشناس فرانسوی
بود و افکار عمومی فرانسه در حمایت از دولت خود همانند همه کشورهای عضو ناتو کمترین
رغبتی به آن نشان منیدادند .از ژانویه  1955که دولت عربستان سعودی یادداشت اعتراضیه

خود را به عملیات بیرحمانه ارتش فرانسه در اجلزایر به سازمان ملل داد -یادداشتی که

سازمان مربوطه هیچ اعتنائی بدان نکرد -تا
هنگام استقالل اجلزایر ،جز کشورهای آسیائی و

آفریقائی و کشورهای بلوک سوسیالیستی هیچ
کشور دیگری بهویژه دموکراسیهای اروپائی و

آمریکائی و در حقیقت همه اعضای پیمان جهنمی

ناتو نه تنها کوچکترین همراهی و موافقتی با
استقاللطلبان اجلزایر نکردند ،بلکه حتی با

من یک بار از دست نازیها جان به در بردم.
اکنون شما هم قادر به شکست من نیستید.

این اعتراضات مخالفت منودند و با متام قوا و

امکانات در خدمت دولت فرانسه قرار داشتند.

خونریزیهای بیپروا و شکنجهگریهای حیوانی آن را در اجلزایر حمایت میکردند و صدها
میلیون دالر کمک مالی و بیش از این میزان اسلحه پیشرفته در اختیارش گذاشتند .حتی

هنگامی که دولتهای ایسلند و یونان در سال  1955با قرار دادن قضیه اجلزایر در دستور جلسه
مجمع عمومی سازمان ملل متحد موافقت کردند ،هنری اسپاک دبیرکل ناتو از آنان انتقاد کرد

و هشدار داد که اعضای پیمان ناتو موظف هستند خود را با سیاستهای خارجی آن همگام

منایند.

یکی از انواع جنایات ارتش فرانسه در اجلزایر ،پرتاب کردن اسیران و زندانیان از هواپیما

و هلیکوپتر به محالت مسلماننشین شهر اجلزیره و یا به دریای مدیترانه بود .این عملیات
نفرتآور به دستور ژنرال ماسو فرماندار نظامی اجلزیره صورت میگرفت و او کسی بود که
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دولت سوسیالیست گی آلسید موله و فرانسوا میتران معروف ،وزیر دادگستری آن دولت،
کلیه اختیارات پلیسی و قضائی فرانسه در اجلزایر را به او تفویض کرده بود تا به هرترتیبی

که میتواند قیام مردم اجلزایر را سرکوب کند .ژنرال ماسو بعدها اعتراف کرد که دولت

سوسیالیست فرانسه و شخص فرانسوا میتران از متامی حوادث و عملیات امنیتی و قضائی
و شکنجهگریها مطلع بودهاند .ناتو در متام سالهای جنگ اجلزایر با نام دفاع از جهان آزاد،

حامی و همراه امپریالیسم فرانسه بود و جتاوزات ناتو به جهان آزادیخواه و عدالتطلب همه

با نام دفاع از دنیای آزاد صورت گرفته و میگیرد ،اما به قول احمد شقیری در جلسه مجمع

عمومی سازمان ملل به سال  :1960دنیای آزادی که اینها از آن دفاع میکنند واقعا آزاد است،
ولی آزاد و فارغ از دموکراسی (دفاع از فلسطین و اجلزایر ،ص  ،259صص .)292 – 234

 . 8شروع مجدد جنگ ویتنام به دست دولت آمریکا و دولت مزدور ویتنام جنوبی .دولت

مزدوری که پیش از شروع دوباره جنگ ،به دستور دولت آیزنهاور از اجرای مصوبه پیمان ژنو

برای اجنام رفراندوم وحدت دو ویتنام در سال

 1956خودداری کرد و دموکراسی ملی ویتنام و

صلح عمومی قابل حصول را به یکی از کثیفترین

جنگهای نیمه دوم قرن بیستم تبدیل کرد (1964
–  .)1975جنگی مشحون از بدترین حوادث

ضدانسانی با 3میلیون کشته و میلیونها زخمی
و هزاران هزار معلول درمانناپذیر و صدمات

شورای فدراسیون کارگری آمریکا
و کنگره سازمانهای صنعتی درباره
جنگ ویتنام در انتخابات میاندورهای
سال  1966اعالم کرد :کسانی که
نیروهای نظامی ما را از حمایت بیدریغ
محروم میدارند ،در حقیقت به دشمن
کمونیست کشور ما یاری میرسانند.

پایدار زیست محیطی و نابودی دائمی بخشی از طبیعت و محیط طبیعی؛ و عوارض طوالنی

حاصله از مببارانهای شیمیائی برای زیست و توالد انسانی ،و قهقرای اقتصادی و فنی و علمی
و تکنولوژیک و عقب افتادن از جریان عمومی ترقی و پیشرفت .جنگی که همه ناتو و مزدوران

آسیائی آمریکا همراهش بودند ،اما افکار عمومی دموکراسیهای اروپائی خنست هیچ واکنش

مؤثری در این باره نداشتند و در آمریکا نیز چنین بود ،چرا که به جز دانشجویان و افراطیها و

صلحطلبان که توانسته بودند با تشکیل کمیته ملی هماهنگکننده پایان دادن به جنگ ویتنام
برخی اعتراضهای خیابانی ترتیب دهند و با 40هزار نفر معترض کاخ سفید را محاصره کنند،
صدای دیگری شنیده نشد.

البته یادمان نرود که مبارزات صلحطلبان و جنگستیزان آمریکائی  -بهویژه از

سال 1973و به دنبال برکناری ریچارد نیکسون -تأثیرات قابل توجهی در تضعیف اراده
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جنگطلبانه دولت آمریکا داشته و بعد از مقاومت حماسی و قهرمانانه خلقهای ویتنام و
سایر کشورهای شبه جزیره هندوچین یکی از دو عامل عمده داخلی آمریکا در پایان دادن به
فاصله محسوس افکار عمومی آمریکا نسبت به این جنگ در مراحل اولیهاش ،چنان بود که

حتی اشکال شخصی بسیار حاد مخالفت با آن همچون خودسوزی نورمن موریسون ،صلحطلب
 32ساله و پدر سه فرزند در مقابل ورودی اصلی ساختمان پنتاگون در دوم نوامبر  1965و

خودسوزی آلیس هرز  82ساله را همان سال در شهر دیترویت اعمال مردم نامتعادل احساساتی

شمردند .از این زنندهتر واکنش شورای فدراسیون کارگری آمریکا و کنگره سازمانهای صنعتی
خطاب به کنگره آمریکا نسبت به جنگ ویتنام بود که در جریان انتخابات میاندورهای سال

 1966با صراحت اعالم داشته بود :کسانی که نیروهای نظامی ما را از حمایت بیدریغ محروم

میدارند ،در حقیقت به دشمن کمونیست کشور ما یاری میرسانند .از این بدتر واکنش کارگران
کارخانههای فورد درشهر دیر بورن میشیگان در سال 1966به همهپرسی شهردار این شهر درباره
خروج ارتش آمریکا از ویتنام جنوبی است که اکثریت قاطع آنان با این موضوع مخالفت کردند.

چه قرینه نفرتانگیزی برای برخی احتادیههای کارگری آمریکا نظیر اجنمنهای همبستگی

کارکنان راهآهن و احتادیه حروفچینان و صنف شیشهسازان آمریکا که در سالهای – 1898

 1901از جتاوز آمریکا به فیلیپین و جنگهای ویرانگر و جنایتبار ارتش آمریکا در فیلیپین

حمایت کرده بودند .بله ،از شاگردان و پیروان ساموئل گامپرز بیطبقه ،جز این ،انتظاری

منیرود .در این صورت آیا دوستداران لفاظ زحمتکشان و مظلومان ،گروهی دیگر از پیروان

گامپرز و یا همکاران جان اشتاین بک نیستند؟ نویسندهای که بیگمان داستان خوشههای
خشم او ،مقوی فهم و درک انسانی بسیاری دوستداران زحمتکشان از درد و رجن محرومان شد

اما مرگ فرزندش در جنگ ویتنام ،او را به مخالف کسانی تبدیل کرد که خود از طریق همراهی

با آنان به اعتبار جهانی رسیده بود.

افکار عمومی بر دو اساس استوار میشود :فعاالن سیاسی و اجتماعی ترقی خواه که بنا

بر منافع و مقتضیات معنوی ،به عمل میکوشند و تودههای مردم که بیشتر از هر چیزی خنست
در جهت منافع و مصاحل مادی خود عمل میکنند .گروه اول بیشتر ترجمان بخش کوچکی از

افکار عمومی هستند اما گروه دوم ،مناینده عمومیت قابل توجه ملی به حساب میآیند.
عملیات افکار عمومی آمریکا درباره جنگ ویتنام نیز نیز به همین ترتیب پیش رفت .با
وجودی که دانشآموختگان دانشگاهی در همه جای دنیا ،از معماران افکار عمومی هستند،
اما در آمریکا از آغاز تا پایان جنگ ویتنام ،همواره اکثریت دانشآموختگان عالیه موافق
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جنگ آمریکا در ویتنام بودند و همواره اکثریت دانشآموختگان ساده و ابتدائی با آن مخالفت

داشتند .اما علیرغم چنین وزنه سنگینی ،طبق بررسی ریچارد همیلتون از افکار عمومی
آمریکا ،از آجنا که افراد دارای حتصیالت عالیه و افراد صاحب مشاغل بلندمرتبه و دارندگان

عایدات باال و افراد جوانتر و عالقمندان به روزنامهها و مجالت ،موافق راهکارهای خشن در

مسائل سیاسی بودند ،جنگ آمریکا در ویتنام نیز که از اینگونه راهکارها بود ،مورد پذیرش

اکثر مردمان یاد شده قرار داشت .برخی الیههای افکار عمومی مخالف با جنگ ویتنام و
یا منتقد آن ،چنان پرخنوت و متکبر بودند که در واکنش به تواضع سناتورجورج مک گاورن

مخالف ادامه جنگ آمریکا در ویتنام و رقیب یچارد نیکسون در انتخابات ریاست جمهوری

سال 1968و گفتارش که :در برابر ویت کنگ زانو خواهم زد ،بیشترین آرای انتخاباتی تاریخ
آمریکا را تا آن زمان ،نثار ریچارد نیکسون جنگافروز و بزهکار کرد.

افکار عمومی آمریکائیان علیه جنگ ویتنام ،تا خنستین سالهای ریاست جمهوری

نیکسون علیرغم آگاهیهای منتشر در جامعه آمریکا از انواع جنایات ارتش آن کشور در ویتنام
نظیر پرتاب اسیران ویتکنک از هواپیما و هلی کوپتر به زمین و دریا (این را خامن تاکمن گفته

است ،تاریخ بیخردی ،ص  )449قدرت و اهمیت چندانی نداشت و تنها هنگامی باالگرفت و

مؤثر شد که تعداد کشتگان آمریکائی از  50هزار نفر گذشت و تعداد مجروحان نیز از  300هزار نفر

افزونتر شد( .نک :تاکمن ،تاریخ بیخردی ،ص  ،493 – 411زین ،تاریخ آمریکا ،ص  420 – 419و .)660-627
استقاللطلبی احتادیه اروپا نسبت به هژمونی آمریکا؟

آقای مبشری برخی ادعاها در باره گرایشهای سیاسی و اجتماعی استقاللطلبانه

احتادیه اروپائی نسبت به هژمونی ایاالت متحده داشتهاند که متامی حوادث و روندهای

دورانمنای اخیر و بهویژه بعد از تأسیس کامل احتادیه اروپا و انتشار پول واحد اروپائی،
خالف آن را گواهی میدهند .آیا همکاری وسیع اغلب اعضای احتادیه با آمریکا در جنگهای
عراق و افغانستان و سوریه و لیبی و همکاریهای مشترکشان برای ایجاد اختالل در جامعه
و اقتصاد چین ،جامعه و (غالم صفتی احتادیه اروپا و موافقت آن با ریاست جمهوری دلقک

برگزیده آمریکا  ،خوان گوآیدو را برای ونزوئال به یاد بیاورید) اقتصاد روسیه ،جامعه و اقتصاد

کشورهای مشترکاملنافع بعد از شوروی ،جوامع و اقتصاد کشورهای بلوک سوسیالیستی
سابق ،جامعه و اقتصاد ایران ،جامعه و اقتصاد ونزوئال ،جامعه و اقتصاد نیکاراگوا و...

نشانههای استقاللطلبی احتادیه اروپائی از آمریکاست؟
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این ادعا برای آن سر داده میشود که متکین احتادیه از آمریکا در ماجرای اوکراین را

ناخواسته و ناشی از رفتار دولت روسیه نشان دهد .همچنین میخواهد ثابت کند که رفتار

روسیه آخرین مقاومتهای مؤثر اروپائیان را در برابر میلیتاریسم شکسته است .کوسه و ریش

پهن که میگویند ،همینجاست .اگر احتادیه اروپائی در صدد استقالل نظامی نسبی از آمریکا
بوده ،پس یک قدرت نظامی قابل مقایسه با آمریکا و روسیه را دنبال میکرده است .چنین

هدفی جز با تشدید میلیتاریسم و صلح مسلحانه و صرف چندهزار میلیارد دالر برای تسلیح
و جتهیز مجدد ارتش اروپائی و توسعه روزافزون صنایع نظامی اروپائی به دست منیآید .تازه

اگر امپریالیسم آمریکا بگذارد و مانع نشود! میلیتاریسم اروپائی حتی میتواند موشکهای
تدافعی ایران را بهانه تقویت و توسعه خود قرار دهد.

بنا بر این جنگ اوکراین هیچ تأثیری در این روند ندارد .آمادگی حیرتانگیز دولت

آملان برای افزایش بودجه نظامی خود ،از قبل فراهم آمده بود و به همین واسطه در کمتر از
آمادگی افزایش حیرتانگیز یکصد
میلیارد یورویی بودجه نظامی دولت
آلمان در کمتر از یک هفته پس
از شروع حوادث اوکراین ،از قبل
فراهم بود ،واال از کجا و چگونه؟

یک هفته پس از شروع حوادث اوکراین ،یکصد

میلیارد یورو بر بودجه نظامیاش افزود ،از کجا و
چگونه؟ دولت آملان از قبل  -و شاید از سالهای

دورتر  -آماده چنین ختصیصی بود ،چرا که ارتش

آملان جز با افزایش هزینههای مربوط قادر به حفظ

موقعیت کنونی خود به عنوان دومین ارتش پیمان

ناتو نیست و این تناقض از مدتها پیش خود را نشان داده است .بهویژه اگر بوی زوال هژمونی

عمومی آمریکا به منخرین هیئت حاکمه و طبقه حاکمه آملان خورده باشد ،تنها عمل عاجل آنان

میتواند همین میلیتاریسم گسترش یابندهای باشد که آقای مبشری ،گناه آن به گردن دولت
روسیه انداخته است.

کی مانع چند قطبی شدن جهان است؟

ایشان با همین صغری و کبری شبه منطقی خود کشف کردهاند که جنگ روسیه با اوکراین

بر جریان چند قطبی شدن قدرت در جهان لطمه زده زیرا مانع از استقالل نظامی احتادیه اروپا
نسبت به آمریکا شده است .این تصور ،عاری از هرگونه اعتبار تئوریک است ،زیرا بر این گمان

بنا شده که زمانه همچنان مستعد پیدایش امپریالیستهای جدید است .گفتگو درباره این
تصورات خرافی و ضد علمی فع ً
ال مقتضی این مقاله نیست اما اگر:
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آب دریا را اگر نتوان کشید  /هم به قدر تشنگی باید چشید

عنصر رقابتهای گسترده به مثابه قویترین انگیزههای رشد صنعتی و مالی و تصاعد

انباشت در جای جای رستنگاه سرمایهداری ،اگر همچنان در کار میبود و یا در کار باشد،

امپریالیسم جهانی بر اثر نتایج مألوف این رقابتها که جنگ از جمله آمادهترین آنها بوده و
هست ،تا امروز بیش از چندبار متالشی شده بود .ضرورت بقای امپریالیسم ،اجازه منیدهد که

قدرتهایبزرگهمتبار،نابودگریکدیگرشوندوبهطریقاولیاجازهتشکیلقدرتامپریالیستی
دیگری را منیدهد .جهان و آنچه که در خود دارد ،منیتواند میان چند قدرت امپریالیستی تقسیم

شود و اگر چنین تقسیمی پیش آید جز به معنی کاهش از امتیازات امپریالیستهای دیگر خنواهد
بود .اگر تقسیمی در دستور کار جهان باشد ،میان امپریالیسم و سوسیالیسم خواهد بود و نه میان

امپریالیستها .برای تشکیل یک امپریالیست جدید ،دیگر جائی وجود ندارد .از این به بعد هر
دادهاند که درک روشنی از این روند طبیعی و ساده ندارند.
سرکوب یا تقویت نازیسم؟

مؤسسین انجمن زنان کارگر روستایی

تقسیمی در امپریالیسم به معنی جتزیه آن است و نه افزایش تعداد و تعدد آن .آقای مبشری نشان

به ادعای ایشان اگر هدف جنگ روسیه در اوکراین دفع نازیسم از اوکراین بوده ،این هدف

شکست خورده و موجب تقویت نازیسم اوکراین شده است .گفتگو در این باره هنوز پیش از

موقع و زودرس میمناید و باید منتظر حتوالت بعدی شد .اما بخشی از تصور ایشان به واقعیت

نزدیک است زیرا که پیمان ناتو همه جانیان نئونازی را برای حضور در جنگ اوکراین بسیج

کرده و تا امروز هزاران نفر از این جانیان بالفعل را به اوکراین گسیل داشته است .افزایش تعداد

نازیهای اوکراین ناشی از واکنش طبیعی مردم اوکراین به روسیه نیست ،بلکه نتیجه مداخله

«دموکراسی»های اروپائی و آمریکا به سود نازیها و انتقال آنان به اوکراین است و اگر این
متهیدات شکسته شود درست همانگونه که آدمخواران و بردهفروشان داعش در عراق و سوریه

چون دود به هوا رفتند نازیهای آدمخوار اوکراین نیز به هوا خواهند رفت.
تلفات انسانی بیشتر در جنگهای امروزی؟

گزاره آقای مبشری درباره تلقی چپهای مخالف آمریکا و ناتو و فاشیستهای حاکم بر

اوکراین از جنگ و بیاعتنائی آنها به تلفات انسانی افزونتر در جنگهای امروزی نسبت

به جنگهای گذشته ،بیشتر به تکذیب تاریخ شباهت دارد و گزافه گوئی بیپایه ای است که
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بیشتر به قصد توهین به همان گروه از چپها ،بیان شده است .چرا که همواره در همه جنگهای

تاریخ نوع بشر تا امروز ،بیشترین تلفات نصیب غیرنظامیان بوده است .از حدود  60میلیون

کشتگان جنگ جهانی دوم شاید  20میلیون نفرشان از نظامیان بودهاند و بقیه را غیرنظامیان
تشکیل میدادند .چرا راه دور برویم .به قول نوآم چامسکی و آندره ولچک در کتاب تروریسم

غرب ،از پایان جنگ جهانی دوم تا سال  2010در جنگهائی که بهطور عمده امپریالیستها و

استعمارگران بر بشریت حتمیل کردهاند 50 ،تا  55میلیون نفر به قتل رسیدهاند و من گمان دارم

که 95درصد آنها بیتردید از غیرنظامیان بودند .اثبات این حقیقت نیازی به حتقیق بیشتر
ندارد :جنگهای چین که یک طرف آن دولت آمریکا و  4میلیارد دالر کمکهای نظامی آن به

چیانکایچک بود؛ کشتار میلیونها انسان در جریان استقالل شبه قاره هند و جتزیه این منطقه
به کشورهای هند و پاکستان که یک طرف آن

انگلیس بود؛ جنگهای هندوچین که یک طرف
آن فرانسه و سپس آمریکا بودند؛ جنگهای

مالزیا که یک طرف آن انگلیس بود؛ جنگهای
خاورمیانه که یک طرف آن آمریکا و انگلیس

و فرانسه و اسرائیل بودند؛ جنگهای بیافرا

که یک طرف آن احنصارات نفتی آمریکائی

و اروپایی بودند؛ جنگهای کنیا که یک طرف

آن انگلیس بود؛ کشتار نفرتانگیز قریب 3

میلیون انسان میهندوست در اندونزی که یکی
از محرکهای اصلی آن آمریکا بود؛ کشتار

آموزش نظامی کودکان اوکراینی
توسط نازیهای آزوف

میلیونها انسان در آفریقا -از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب این قاره  -که یک طرف آن

آمریکا و فرانسه و انگلیس و بلژیک بودند؛ کشتار میلیونها انسان در جریان استقالل شبهقاره

هند و جتزیه این منطقه به کشورهای هند و پاکستان که یک طرف آن انگلیس بود؛ کشتارهای
غیرقابل تصور ارتش پاکستان که حتتاحلمایه آمریکا بود در جنگهای بنگالدش؛ کشتار 200
–  300هزار نفر از مردم تیمور شرقی به دست ارتش اندونزی از  1975تا 1998که حامی اصلی آن

دولت آمریکا بود؛ و...؛ ...در این جنگها تنها غیرنظامیان بودند که بار اصلی تلفات انسانی
را به دوش میکشیدند.

آقای مبشری کسانی را متهم به چشمپوشی از پیامدها و تلفات انسانی جنگها میکنند
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که تا امروز همواره ثابت قدمترین افشاگران جنگها و رسواگر نیات غیر انسانی جنگ افروزان

بودهاند .آقاجان ،لطفًا کمونیستها را در آتشدان فرضیات ضد تاریخی علیه روسیه اخبث

– البته به زعم شما -و له آمریکای خبیث – آن هم به زعم شما -نسوزانید .دیگر بس است.

دیگرانی بودند و هستند که به اجنام این کار مشغول بوده و هستند .شما دیگر به آن دیگران

عالوه نشوید .تاریخ ،آن دیگران را نبخشیده است .مبادا شما نیز بخشوده نشوید!
چپها از پیامدهای جنگ اطالع ندارند؟!

آقای مبشری ،چپهای مخالف خود را متهم میکنند که از عواقب جنگهای جدید

بیخبرند و به همین سبب جنگهای کنونی را ادامه سیاستورزی میدانند .مظلومیت چپها
را ببینید که همواره در صفوف اول مخالفان جنگ قرار داشته و دارند و با این همه ،بیخبران

از تاریخ بشر ،این فداکاران راه صلح و آزادی را به خودفریبی و مردم فریبی نسبت به جنگ و

عواقب جنگ متهم میکنند .آقا جان! هیچیک از آن جنگهائی که از میانه قرن  20تا امروز
حادث شده – حتی جنگ افغانستان  -به دست چپها صورت نگرفته است (شما نیز بدان

اعتراف کردهاید) تا بخواهند از جنگهائی که برخی میادین جنگهای طبقاتی و تاریخی را

جابجا میکند ،تلقی برابر با جنگهای انقالبی داشته باشند .حتی جنگهای ناپلئون که به
قول کنت نیکالی بولکانسکی در جنگ و صلح تولستوی ،شاهان و شاهزادگان اروپائی را

همانگونه جابجا میکرد که او سرفهای خود را ،با چنین تعابیری از جانب آموزگان سوسیالیسم

و پیروان سوسیالیسم روبرو نبوده است .کمونیستها کمترین نقشی در آدمکشیهای بعد از

خامته جنگ جهانی دوم نداشتند ،مگر آن جنگهائی که استپان کورتوای بیکاره و بیگانه
از تاریخ و مردم در کتاب سیاه خود (کتاب سیاه کمونیسم)که ترجمان سیاهیهای درونی خود

اوست ،که به کمونیستها نسبت داده است .آیا میخواهید از جمله همفکران او باشید؟
اختالف دادهها با نتیجهگیری

ایشان به درستی نوشتهاند که :با فروپاشی احتاد شوروی ،برخالف آنچه فاحتان جنگ

سرد ادعا میکردند ،جهان بسیار ناامنتر شد .قدرتی از سیاست جهانی حذف شد که تابع

قانومنندیهای ذاتی سرمایهداری نبود .سیاست جهانی ،یا الاقل سیاست در بخش اعظم

جهان ،دوباره عرصه کنش آزادانه نظامی شد که بدون توسعه بالوقفه در درون و پیرامون قادر

به ادامه حیات نیست.
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جناب مبشری! با چنین مقدمه درستی چرا نتیجهگیریتان مخالف مضامین آن و مخالف

روندی است که در تاریخ کنونی عالم مشهود است؟ پیشروی ناتو به سوی روسیه با همین هدف

تنظیم شده که از کنش آزاد نظام سرمایهداری و امپریالیسم برای توسعه بالوقفه در درون و
پیرامون خود که الزمه بقای اوست ،نگهبانی کند .آیا توقف این روند حیاتی برای امپریالیسم،

به دست دولتهائی که از سرمایهداری هستند اما امپریالیست نیستند ،که ملت دوست هستند

اما فاشیست نیستند ،شیشه عمر آن را نازکتر و ضعیفتر منیکند؟ لطفا این روند جدید را با
رقابتهای امپریالیستی تا نیمه قرن  20مقایسه نکنید ،زیرا در آن روندها ،نابودی هژمونی یک

قدرت امپریالیستی معین ،به اضمحالل کل امپریالیسم ختم منیشد؛ اما امروزه چنین نیست.

در پایان جنگ جهانی دوم ،هژمونی از اروپا و بهویژه از بریتانیا به آمریکا منتقل شد و

همه جهان سرمایهداری زیر سایه آن قدرت جدید به خواب خوش پرداختند ،چرا که نابودیشان

را متوقف کرده و یا از آنان دور کرده بود .با این همه امپریالیسم اروپائی همچنان گرفتار

زوال است و اگر هنوز زایل نشده ،اثر سایهبان شومی است که آمریکا به واسطه ناتو بر سرشان
حمایت از آمریکا و ناتو در ماجرای
اوکراین ،تضعیف روند چندجانبهگرایی و
افزودن بر طول عمر انگلی و قهقرائی و
اخاللگر امپریالیسم در حال زوال است.

افراشته است .در این جا دیگر منیتوان نابودی

هژمونی آمریکا را به معنی انتقال هژمونی به
امپریالیسم دیگر تعبیر کرد زیرا روند نابودی
هژمونی آمریکا ،حامل زوال متامی امپریالیسم

است .در همین جاست که اهمیت جهان چندقطبی

-به مثابه مقدمه دوران بیبازگشت و قطعی زوال هژمونی امپریالیسم بین املللی– خود را

نشان میدهد .حمایت از آمریکا و ناتو در ماجرای اوکراین ،کاسنت از قدرت چنین روندی و

افزودن بر طول عمر انگلی و قهقرائی و اخاللگر امپریالیسم در حال زوال است .البته اگر شما

از کسانی باشید که جمهوری خلق چین را قدرت هژمونیک و امپریالیستی آینده میشناسند،
دیگر موافقتی با ارزیابیهای این مقاله خنواهید داشت و شاید در ادامه باورهایتان ،ناگزیر

شوید که از بقای امپریالیسم ضعیف شده آمریکائی برای جلوگیری از پیدایش امپریالیسم

قویتری در آینده حمایت کنید.

آقای مبشری نوشتهاند :نقد اصلی این منت ،متوجه آن دسته از نیروهای سیاسی ایرانی

است که بر اثر جنگ اوکراین به خطا گمان میکنند اقدام نظامی روسیه ،به مبارزه جهانی علیه

امپریالیسم یاری میرساند .چرا که :روسیه با این عملیات ،به چند قطبی شدن جهان ضربه

زده است.
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آقای مبشری ،باید از شما پرسید اگر عملیات روسیه علیه فاشیسم حاکم بر اوکراین

و علیه آمریکا و نوچههای جهانیاش نیست ،پس علیه چیست و کیست و چه نامی میتواند

داشته باشد؟ نکند آن را توسعهطلبی ناشی از جتاوزکاری ذاتی دولت روسیه میدانید .در این

صورت خود را دیگر چپ ترقیخواه خنوانید چرا که چنین تعابیری متعلق به احزاب محافظهکار
و الیههای دست راستی احزاب سوسیال دموکرات و ارجتاع جهانی است .یا اینکه کوششی علیه

رقیب و منفعتطلبی و هماوردجوئی یک امپریالیست از رقیب بزرگتر و قویتر میدانید؟ در
این صورت که امپریالیسم کوچک ،خود گورکن خویشنت شده است زیرا اگر این حادثه با همان

انگیزهای صورت گرفته باشد که در باال آمده ،به علت فقدان تناسب میان عظمت و منفعتهای
دو رقیب ناهمطراز ،جز شکست و فروپاشی نتیجهای برای مهاجم ندارد .این گمان ،هنگامی
آقای

مبشری،

چپهای

مخالف

خود را متهم میکنند که از عواقب
جنگهای جدید بیخبرند و به همین
سبب جنگهای کنونی را ادامه
سیاستورزی

میدانند.

مظلومیت

به خطاست که مضمون این عملیات مساعدت
به جریان تکامل امپریالیسم باشد .آیا امروزه
امپریالیسم در حال تکامل است و یا در حال جتزیه؟

شما الاقل باید کتاب سرمایه در قرن بیستم پیکتی

را خوانده باشید .این کتاب ،ارواح آدام امسیت و

چپها را ببینید که همواره در صفوف

جان مینارد کینز را تکان داده و از آن بیشتر ارواح

و با این همه ،بیخبران از تاریخ بشر،

را وحشت زده کرده است چرا که جز احتاد الزامی

اول مخالفان جنگ قرار داشته و دارند
این فداکاران راه صلح و آزادی را به
خودفریبی و مردمفریبی نسبت به
جنگ و عواقب جنگ متهم میکنند.

فون میزس و فون هایک و شاگردان جنایتکارشان

جهان سرمایهداری و یا دستکم قدرتهای جهان

یادشده (او منیگوید امپریالیسم) در حول محور

مالیاتستانی تصاعدی جهانی ،هیچ راهی برای

خروج از بنبستی که دامنگیر کل نظام سرمایهداری شده ،منیبیند .پیکتی هشدار میدهد که

اگر حتولی از اینگونه روی ندهد ،احتمال وقوع یک واکنش دفاعی در راستای ملی گرایانه نظیر

اشکال گوناگون نظامهای حمایتی از صنایع داخلی همراه با اعمال نظارت و کنترل بر سرمایهها
بسیار زیاد است و چون این گونه سیاستها کارآئی زیادی ندارند به احتمال زیاد به ناکامی منجر

خواهند شد و تنشهای بین کشورها را افزایش خواهند داد (ص .)752 –751

آقای مبشری ،آیا چنین دورمنائی که البته چندان هم دور نیست ،جز جتزیه امپریالیسم،

معنی دیگری دارد؟ دریافت شما از فرایندهای اساسی جهان کنونی ،هماوردتراشی برای آن

آموزهای است که زوال امپریالیسم را روند غالب در جهان کنونی میداند و بهخودی خود در
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زمره آموزههائی قرار میگیرد که اراده و اعمال نیروهای سیاسی اجتماعی ترقیخواه جهان علیه

امپریالیسم را ،به دیده ویرانشهرگرائی میبیند .آموزهای که شما اختیار میکنید تنها متضمن
ویرانی جهان هستی است؛ چرا که اگر فرایند موصوف با تأخیرهای معنیدار مکرر همراه شود ،از

یکسو بخشی از ظرفیتهای ترقی و پیشرفت جهان را مستهلک میکند ،و از سوی دیگر مقوی

ظرفیت ویرانگری شیئ رو به زوال میشود .درست همانند عملکرد کشتی شکست ه بزرگی که در
وقت غرق شدن ،هر چیز اطرافش را با خود به اعماق دریا میکشاند .از کمک به ظرفیت بقای
شیئ رو به زوال بیش از هر احتمال دیگری ،ویرانشهر است که آباد میشود.

مطلب فراموش شده در نوشته آقای مبشری – و شاید مطلبی که به تغافل گذشت – قابلیت

حیرتانگیز تزویر و ریا در دولت و طبقه حاکمه آمریکاست .نوشته پیکتی به مخاطبانش

خاطرنشان میکند ،هیچ راهی نیست که بتوان گفت هم اکنون چیزی حتی اندک نزدیک به
دموکراسی در آمریکا یا هیچ کشور سرمایهداری دیگری وجود دارد؛ زیرا به جای دموکراسی
امروز توانگرساالری حاکم است .حال این وضع ضد مردمی را با منافع و مصاحل خنبگان
افزایش تعداد نازیهای اوکراین
ناشی از واکنش طبیعی مردم اوکراین
به روسیه نیست ،بلکه نتیجه مداخله
«دموکراسی»های اروپائی و آمریکا به
سود نازیها و انتقال آنان به اوکراین است.

تزویر و ریا رویگردان نیستند (ص .)749

اقتصادی و مالی و اقتصاددانان موافق آنان

که به قول پیکتی جایگاه رشکبرانگیزی در
سلسله مراتب درآمد آمریکا دارند ترکیب کنید،
خواهید دید که مجموع آن خنبگان و اقتصاددانان
موصوف برای دفاع از منافع خود از هیچگونه

آقای مبشری ،آنچه را که امروز امپریالیسم آمریکا و نوچههای بیناملللیاش علیه

روسیه به راه انداخته ،آیا مصداق تعریف پیکتی از گرایشهای اساسی طبقات حاکمه و دولت
آمریکا نیست؟ آیا کارزار زننده جاری علیه روسیه که لبالب از انواع و اقسام ریاکاریها و

حیلهگریها و تزویرهای شیطانی غولآساست ،انعکاسی از همین قابلیتهای ضد بشری
آمریکا و متحدانش نیست؟ حوادث و حتوالتی که امروز علیه روسیه میگذرد ،پیامد یک

قرن نفرتانگیزی و جلنپراکنی و دروغگوئی و سیاهمنائی و پروندهسازی و جاسوسپروری و

مخالفسازیهای امپریالیسم وحشتزده و فاشیسم وحشی هار و ارجتاع قشری و تنگنظر
نسبت به سوسیالیسم و خلقهای شوروی است و از آجنا که سوسیالیسم شوروی و بلوک
سوسیالیستی اروپای شرقی دیگر در میان نیست ،الجرم همه آوار آن پیامد تنها بر گرده

کشور و خلقهای روسیه و میهندوستی دولت کنونی آن افتاده که امپریالیسم و نوچههایش،
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استقالل آن و همراهیهایش با برخی دولتها و کشورها را علیه امپریالیسم و مزدورانش،

ی مینامند .عناوینی که خودشان در گذشته برای
ادامه جتاوزکاری و توسعهطلبی شورو 

شوروی جعل کرده و ساخته بودند.

ارزیابی آقای مبشری یا فاقد نقطه ثقل کانونی متناسب با تضادهای جاری در جهان کنونی

است و یا میکوشد که محورهای اساسی تضادهای جهان امروزی را تغییر دهد .ارزیابی ایشان
عاری از تشخیص حدتهای اجتماعی اقتصادی جاری در باطن امپریالیسم و اتباع و همدستان

اوست و کمترین التفاتی به آموزه ضروری تشکیل جهان چند قطبی ندارد و اتفاقًا به همین سبب
سخت دخلواه امپریالیسم و نوچههای اوست زیرا که از چندجانبه گرائی به مثابه داربست زوال

بیبازگشت امپریالیسم ،بیگانه است .در زمانهای که حدت تضادها به طور طبیعی رو به افزایش
دارد و رویاروئیهای دوطرف تضاد به مرحلهای فراروئیده که آنتاگونیسم درونی آن ،میتواند
طرف ضعیف تضاد و تعارض را به عقبگرد وادار کند ،هرکوششی برای تضعیف نیروی مخالف

آن ،موجب افزایش مقاومت شیئ رو به زوال و
اطاله عمر زیانبار و بالخیز و انسان کش آن میشود.

جهان چند قطبی به این سبب ترقیخواه

است که مضمون آن تقسیم جهان میان قدرتهای
بزرگ کنونی نیست و از این طریق میتواند قطب
واحد ستمگر و زائد را به عقبنشینی وادار کند.

انگیزه تولید و انتشار متامی اراجیف مضحک و

ارزیابی آقای مبشری کمترین التفاتی
به آموزه ضروری تشکیل جهان
چند قطبی ندارد و اتفاقاً به همین
سبب سخت دلخواه امپریالیسم و
نوچههای اوست زیرا که از چندجانبه
گرائی

به

مثابه

داربست

زوال

بیبازگشت امپریالیسم ،بیگانه است.

کثیف و حیرتانگیزی که ناتو و نوچههایش علیه پیشرفتهای بیناملللی سازندگان کنونی

جهان چند قطبی و به ویژه چین و روسیه و باالخص عملیات جنگی روسیه در اوکراین به راه

انداختهاند ،وحشت و نگرانی آنان از پیشروی بیوقفه سازندگان جهان چندقطبی و دولتهای

پیشتاز آن است .حتلیل شما و هر حتلیلی مشابه تلقیات شما در نهایت آب به آسیاب
امپریالیسم در حال زوال میریزد و میکوشد که احزاب کارگری درستاندیش و اعضای

ترقیخواه آنها را به معبری بکشاند که امثال کارل کورش و فرناندو کلودین در انتقاد نهان

و عیان از همکاری احتادشوروی با متفقین غربی مخالف فاشیسم هیتلری گشوده بودند.
اگر کارل کورش و فرناندو کلودین همراهی با امپریالیسم لیبرال غیرفاشیستی را پشت کردن

دولت شوروی و حزب کمونیست و شخص استالین به منافع زحمتکشان عالم خوانده بودند،

آقای مبشر و همفکرانش نیز موافقت برخی از چپهای ایران و جهان با عملیات روسیه علیه
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فاشیسم حاکم بر اوکراین را –که بیشتر همچون شر ضرور شمرده میشود -حمایت از جنگ و

جنایت و عقدهگشائی از شکست بلوک سوسیالیستی در رویاروئی با امپریالیسم مینامند.
فاصله میان کورش و کلودین با مبشری حتی از مو باریکتر است .با این تفاوت که آن دو

از تعلیل روانشناختی پیامدهای مناسبات دولت شوروی با متفقین غربی بیگانه بودند اما

آقای مبشری شوربختانه به انگیزههای روانشناختی طرفداران سوسیالیسم شکست خورده
نیز پرداختهاند و چه بیپایه.

اگرمتفقینغربیدرجنگعلیهفاشیسمهیتلرینقشیارزندهوموافقتاریخمتدنوفرهنگ

بشری ایفا کردند ،دولت بورژائی روسیه کنونی -دولتی سرمایه دار اما غیرامپریالیست که مطابق

ارزیابیهای همین مقاله ،چونان همه دولتهای سرشناس سرمایهداری غیرامپریالیست نظیر
هند و برزیل و کانادا و استرالیا و سوئد و سوئیس

و اتریش و نروژ ،فرصت تطور به امپریالیسم را
ندارد -در مبارزه علیه فاشیسم حاکم بر اوکراین و

عروسکهایاوکراینیخیمهشببازیامپریالیسم
بیناملللی فاشیستمآب و در مبارزه جهانی با

امپریالیسم ،نقشی ترقیخواهانه و بشر دوستانه
ایفا میکند و به سبب قدرت نظامی بینظیری که
از شوروی به ارث برده و پیشرفتهای چشمگیری

که خود در آن ایجاد کرده ،یکی از ارکان عمده

بیناملللی مبارزه علیه جهان تک قطبی است.
ترکیب توانائیهای رشدیابنده چین و روسیه و

در جائی که افکار عمومی ،تابعی از یک
قدرت بیدادگر به نام منافع خصوصی،
و پیرو مصالحی است که طبقات
حاکمه در کشورهای کاپیتالیستی و
امپریالیستی ،نام بیمسمای منافع
ملی را بدان دادهاند ،چرا باید در انتظار
موافقت چنین افکاری با منافع مردمی
نشست که با مطالبه استقالل و آزادی
ملی خود ،جریان انتقال آن بهاصطالح
منافع و مصالح ملی را به کاپیتالیسم و
امپریالیسم مختل و یا تضعیف میکنند؟

همکاری دولتهای مخالف یکجانبه گرائی بیناملللی چون ویتنام و کوبا و ایران و ونزوئال و ،...
حامل سنتزی قابل قبول برای آینده بشری است و آن سنتز ،ختته پرش جهان به آیندهای دخلواه

خواهد بود .مقاله آقای مبشری فاقد دوراندیشی و باریکبینیهای عینی منطبق بر واقعیات

گذشته و حال و بیاعتنا به روندهای عینی ساختمان چندجانبه گرائی و جهان چندقطبی است.
کالم آخر

گفتگوی بیشتر درباره همه نوشته آقای مبشری از پیامدهای جنگ روسیه با اوکراین

موجب اطاله بیدلیل کالم میشود .با این همه ،تسویه حساب عقیدتی با تلقیات ایشان از
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موضوع افکار عمومی اروپائیان  -قدرتی که اتفاقًا حتوالت منفی در آن موجب ترس و نگرانی

ایشان هم شده است -ضرورتی عاجل دارد .این نیروی ثانوی در هدفگیریهای اساسی

امپریالیسم و مزدورانش و توجیهات برخی به اصطالح دوستداران کارگران و محرومان

از پدیده امپریالیسم و اهداف و توانائیهای آن ،به صورت سالحی کشنده عقل و درایت و

هوشمندی درآمده است .بیتردید افکار عمومی و مالحظه آن برای طبقات انقالبی بهویژه
کارگران و احزاب کارگری انقالبی ،یک ضرورت غیرقابل انکاراست .اما منیتوان همانند

عدهای از چپستیزان چپمنا که گوشهگیرهای چشمبندشان ،دامنه مشاهداتشان را محدود

به قسمتی معین و اندک از منظره روبرو کرده ،با افکار عمومی ساخته و پرداخته امپریالیسم

و ارجتاع ،همنوا و همصدا شد .بیتردید مبارزان ضدامپریالیست و ضد سرمایهداری ،حتی

تأثیرات این حدود از افکار عمومی را در مالحظات سیاسی ـاجتماعی خود در نظرمی گیرند
افکار عمومی غرب بخشی از همان
نیروئی است که خود را نگهبان
جهان آزاد میداند .جهان آزادی که
احمد شقیری توصیفش کرده بود:
این قدرت اجتماعی  -به معنای

اما منیتوانند از آن تبعیت کنند .در جائی که
افکار عمومی ،تابعی است از یک قدرت بیدادگر

به نام منافع خصوصی ،و پیرو مصاحلی است

که طبقات حاکمه در کشورهای کاپیتالیستی
و امپریالیستی ،نام بیمسمای منافع ملی را

وسیع آن  -تا هنگامی که حدت

بدان دادهاند ،چرا باید در انتظار موافقت چنین

جهتگیریهای آن نشده باشد ،همراه

استقالل و آزادی ملی خود ،جریان انتقال آن

تضادها منتهی به تغییرات اساسی در
زحمتکشان و مظلومان جهان نیست.

افکاری با منافع مردمی نشست که با مطالبه
بهاصطالح منافع و مصاحل ملی را به کاپیتالیسم

و امپریالیسم مختل و یا تضعیف میکنند؟ چنین انتظاری حتی از انتظار والدیمیر و استراگون
برای ورود گودو نیز خیالیتر است .شالقی که اینگونه خیاالت وهمی بر گرده بشریت زده و

میزند ،چنان تلخ و دردناک است که محرک انسان شریفی همچون فرانتس فانون میشود تا
ش و خبر در بیاعتباری اینگونه افکار عمومی ،خشمگینانه و بدون رعایت
به دنبال دهها گزار 

مالحظات انساندوستانه ،اعالم داردکه :متامی ملت فرانسه در جنایت علیه ملت اجلزایر

شرکت دارند و در قتل نفسها و شکنجههائی که خاص جنگ اجلزایر است شریک میباشند
(انقالب افریقا ،ص 114؛ صص  .)122 – 105تصوری که هرچند قابل درک است اما پایههای الزم
ایجابی را ندارد و سزاوار نیست.

بی تردید بشردوستان و ترقیخواهان منیتوانند با فرانتس فانون در تقبیح ملت فرانسه
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و ملتهائی از آن گونه همصدا شوند ،اما در عین حال منیتوانند از آنگونه افکار عمومی که

همچون حشر جنگی علیه حقیقت و مآال علیه مردم بیپناه عمل میکنند – نظیر کاری که مغوالن

در جنگهای ماوراءالنهر میکردند و مردم شهرهای مفتوحه را پیشاپیش سپاه خود قرار

میدادند تا جانپناه آنان در برابر مدافعان مناطق دیگر باشند و میدانیم که این حشر جنگی
مظلوم چه عواقب خونینی برای مردمان ماوراءالنهر داشته است – پیروی کنند و برعکس آن
ناگزیر از افشاء و مبارزه با آن هستند .شکل افشاء و مبارزه البته تابع مصاحل و مقتضیات

خاص خود است اما منیتواند و نباید نافی معنی افشا و مبارزه با افکار عمومی مجعول باشد.

به خاطر بیاوریم دکتر اتو استوکمان ،قهرمان شجاع منایشنامه دشمن مردم را که علیرغم

همه تهدیدات و خطراتی که متوجه او شده بود  -بهویژه از ناحیه افکار عمومی حتریک شده

از منفعتطلبیهای ناشایست مردمی که تنها به خاطر منافع و عوایدشان خواهان ادامه کار
حمامهای طبی آلوده و غیر بهداشتی شهر خود بودند -تردید نکرد که بگوید :من میخواهم
این حقیقت را در گوش مردم فرو کنم که این لیبرالها ،موذیترین دشمنان مردم هستند ...که
مراعات مصاحل و مقتضیات ،اخالق و عدالت را معکوس میکند ...که زندگی ما بر اثر این

عوامل قیافه منحوس و زنندهای به خود میگیرد.

سئوال اساسی در اینجا میتواند این باشد که با توجه به چنین صیرورتهای قهقرائی

که افکار عمومی در غرب داشته  -صیرورتی که قطعًا آقای مبشری از آن با خبر است -چرا

ایشان چنین اهمیتی به آن میدهند؟ به گمان من این تصور کاذب از افکار عمومی غربی که
جز در موارد خاصی ،بالنسبه سترون و نازاست ،برای آن برجسته میشود که علت استحاله
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و دگرگونی آن را از صلحطلبی به جنگخواهی ،به گردن دولت روسیه بیندازد و رفتارهای آن
دولت را باعث و بانی این استحاله بنمایاند .اما حقیقت ،چیز دیگری است .افکار عمومی
غرب بخشی از همان نیروئی است که خود را نگهبان جهان آزاد میداند .این جهان آزاد ،همان
دنیائی است که احمد شقیری توصیفش کرده بود .این قدرت اجتماعی  -به معنای وسیع آن

 تا هنگامی که حدت تضادها منتهی به تغییرات اساسی در جهتگیریهای آن نشده باشد،همراه زحمتکشان و مظلومان جهان نیست و یا اینکه همراهی خاص و مؤثری ندارد و یا اینکه

تنها الیههای کوچکی از آن همراه با استقاللطلبان و آزادیخواهان و عدالتطلبان خواهند

بود .این قدرت اجتماعی تنها هنگامی با معنای وسیع خود قدم به این عرصه میگذارد که

خود به مصیبت افتاده باشد (به هرحال حتی این میزان از تعلق بشردوستانه بیناملللی مغتنم
است و قابل تقدیر) .چنین حتولی بیشتر به انتخاب طبیعی شباهت دارد .از این رو با تأخیر

بسیار و حتی بازدارنده صورت میگیرد چراکه پیامد آزادی و استقالل و پیشرفت اجتماعی و

اقتصادی دیگر مردمان و ملتها ،از منافع دولتهای کشورهاشان میکاهد و این تغییرات به

هیچ رو مطلوب افکار عمومی مردمی نیست که سود و زیان خود را برابر سود و زیان دولتها

و طبقات حاکمهشان میبینند .در جهان امروز ،افکار عمومی غرب به واسطه نفوذی که در

دولتهایشان دارند و یا میتوانند داشته باشند ،خود را مدافع و حامی مبارزات ترقیخواهانه
مردم جهان مینامند و در هنگامهای که حدت تضادها و تعارضات به تراکم غیرقابل بازگشت

میرسند -نظیر جنگ ویتنام -میتوانند واقعًا چنین باشند و قطعًا در خدمت مردم جهان و

مبارزاتشان علیه ظلم و ستم قرار میگیرند؛ اما بسیاری از لیبرالها و همچنین اصالحطلبان
و حتی برخی انقالبیون دنیای غیر امپریالیستی قائل به حدودی فراتر از این میزان کارکردهای

افکار عمومی غرب هستند و در سیاستهای خود نیز حساب و جایگاه ویژهای به آن اختصاص

دادهاند .حساب و جایگاهی که جز در مواقع خاصی که بدانها اشاره شد ،منیتواند ویژه و
اساسی باشد و حتی در مواردی که چندان هم اندک نیستند ،علیه نیروهای برحق تاریخ به کار

میآید و مانعی اساسی در برابر انتشار حقیقت میشود .این وضعیت که امروزه یکی از بدترین

منونههای کارکرد آن علیه روسیه جریان دارد ،بیشباهت به این شعر زیبای صافی اصفهانی

نیست که میگوید:

دردا که دوای درد پنهانی ما  /افسوس که چارۀ پـریشانی ما

درعهدۀ جمعی است که پنداشتهاند  /آبادی خویش را به ویرانی ما
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نبردی سخت

 .۱زن جوان بازیگری با لباس ملی اوکراینی در ویدیویی ظاهر میشود و اعدام یک سرباز روسی را

تقلید میکند .او در حالیکه گردن این سرباز را با داس می برد ،خواستار قتل همۀ روسها شده و به همۀ

آنها وعدۀ مرگ میدهد .ویدئو شباهت زیادی به ویدیوهای خالفت اسالمی (داعش) دارد که سر افراد را
در مقابل دوربین می بریدند.

 .۲یک زن ساملند اوکراینی ،نیروهای مسلح اوکراین را با نیروهای روسیه اشتباه میگیرد ،با

پرچم شوروی در دست ،با خوشحالی به سرباز اوکراینی ،ضمن خوشامد ،میگوید باالخره آمدید .سرباز

اوکراینی مقداری خوراکی به پیرزن میدهد ،اما ناگهان پرچم او را میرباید و آن را روی زمین انداخته و
لگدکوب میکند و به پیرزن میگوید« :حاال شعار «سربلند باد اوکراین» را برای قهرمانان ما تکرار کن!»

(شعار ارتش شورشی استپان باندرا ،هم دست آملان نازی در دوران جنگ جهانی دوم) .پیرزن خوراکیها
را برمیگرداند و میگوید« :خانواده من زیر این پرچم با نازیها جنگیدند ،من به غذای شما نیاز ندارم».
هنرمندی با نگاهی به این دو ویدیو ،طرح زیر را میکشد:

در یک سو خیل دختران فاشیست داس مرگ در دست ،و مقابل آنها پیرزنی با پرچم کار و پیکار.

جهانی نو در پیکر یک پیرزن ،در مقابل هجوم داس به دستان جهانی محتضر.
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مترکز بر اصل لنینی حتلیل مشخص از وضعیت مشخص
گ در اوکراین
ضرورت درک درست از ماهیت ضدفاشیستی جن 
مسعود امیدی

با ورود نیروهای روسیه از  ۲۴فوریه به داخل اوکراین ،جنگ اوکراین با روسها وارد

مرحلۀ تازهای شد ۱.جریانها و شخصیتهای سیاسی مختلف با توجه به جایگاه خود در

صفبندیهای اجتماعی-طبقاتی و سیاسی -ایدئولوژیک اقدام به حتلیل و موضعگیری در
ارتباط با آن کردند.

تکلیف با طیف وسیع نیروهای وابسته و متمایل به غرب از جمله سلطنتطلبان ،لیبرالها

و نئولیبرالهای وطنی ،اصالحطلبان و… و همینطور چپهای پشیمان و نیروهایی که خود را

به چپ دموکراسیخواه ،جمهوریخواه ،چپ دموکرات ،چپ نو و… میخوانند ،نیز روشن است.

یکی از وجوه مشترک همۀ این نیروها ،حمایت از ویران کردن لیبی از سوی آمریکا و ناتو حتت

عنوان مداخلۀ بشردوستانه بود .آنها تالش کردند تا جتاوز و مداخلۀ امپریالیستی در لیبی را
به عنوان انقالب و در جهت استقرار دموکراسی در لیبی بفهمند و به دیگران معرفی کنند .بر

همین اساس کارشان به فرستادن پیام تبریک به مرجتعین به قدرت رسیده به جای قذافی نیز

رسید! آنها وظیفۀ خود را اجنام میدهند .سخن این نوشته با اینها نیست .بلکه روی سخن ،با

مدعیان چپی است که خود را مارکسیست لنینیست ،سوسیالیست انقالبی ،ضد سرمایهداری
و ضد امپریالیست و از همه مهمتر مدافع صلح و دموکراسی و حقوق بشر از یک منظر لنینی
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میدانند و قادر به ارائۀ حتلیل مشخص ،منسجم و درستی از این جنگ نبوده و نوعی ابهام و

تناقضگویی را در مواضع خود بازتاب میدهند .بخشی از احزاب کمونیست و کارگری را نیز
باید در این طیف دید.

این گونه گرایشها در موضعگیریهای خود مجموعهای از اخبار و اطالعات در ارتباط

با مداخالت امپریالیسم آمریکا ،احتادیۀ اروپا و ناتو در برافروخنت آتش جنگ ،حمایت از

جنایات و اقدامات نژادپرستانه و ضد روسی حاکمان کییف و تنگتر کردن حلقۀ محاصرۀ
ناتو بر روسیه و حتی گاه به هدف بالکانیزه کردن روسیه نیز اشاره میکنند ،اما در حتلیل

این دادهها و فکتها برای نتیجهگیری و یافنت جایگاه خود ،دچار خطای مهلک میشوند و

بیتوجه به ماهیت ضد فاشیستی جنگ و اجتنابناپذیر بودن آن از سوی روسیه در دفاع

از امنیت خود ،به قول خودشان «جتاوز روسیه به اوکراین» را محکوم میکنند و از موضعی

سانتریستی ،هرچه را در نقد آمریکا ،احتادیۀ اروپا و ناتو رشته کرده بودند ،پنبه میکنند و

میکوشند تا خود را مدافع حقوق بینامللل ،حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی حاکمیت
کودتایی و فاشیستی اوکراین (نه جمهوریهای خلق دونتسک و لوگانسک در دونباس)،
مدافع صلح و مخالف جنگ و… نشان دهند .کلید واژۀ مشترک این موضعگیریها هم برای
توجیه خود ،عبارت «الیگارشی حاکم بر روسیه» است .از آجنا که در این مورد در اطالعیهها و

حتلیلهایی دیگر ،سخن گفته شده است ،از پرداخنت به آن در اینجا میشود.

این نگاه آشکارا از رئال پالیتیک فاصله گرفته و با درافتادن به یک گرایش سانتیمانتال

و انتزاعی سیاسی ،خود را ناتوان از درک واقعیات زمینی و الزامات و در نتیجه تشخیص
استدالل چوبینی که روسیۀ امروز ،اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی نیست،
مدعی کشف بزرگی است که دفاع
از یک نبرد ضدفاشیستی را مستلزم

جایگاه خود به عنوان کمونیست مییابد .این
نگاه با شبیهسازی کلیشهای جنگ در اوکراین با

جنگ جهانی اول و موضعگیری لنین در آن مبنی

بر تبدیل جنگ امپریالیستی به انقالب پرولتری

وجود یک حاکمیت سوسیالیستی در

و… ،نشان میدهد نه درک درستی از واقعیات

دیرهنگام و زمانی آغاز شود که بخش

استدالل چوبین این نگاه مبتنی بر این گزاره

روسیه میداند و این نبرد همواره باید
عظیمی از خاک یک کشور توسط
فاشیسم اشغال شده است ،و نه به
عنوان یک اقدام پیشگیرانه و تدافعی!

جهان امروز دارد و نه از لنین و لنینیسم.

است که روسیۀ امروز ،احتاد جماهیر شوروی

سوسیالیستی نیست! گویا که چه کشف بزرگی
را اعالم میکند و گویا که دفاع از یک نبرد
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ضدفاشیستی (که با این همه شواهد روشن در مورد حاکمیت فاشیستها در اوکراین منطقًا
دیگر نباید نیازی به ارائۀ فکت و دلیل برای اثبات آن باشد ).مستلزم وجود یک حاکمیت

سوسیالیستی در روسیه است و گویا که این نبرد همواره باید دیرهنگام و زمانی که بخش عظیمی
از خاک یک کشور توسط فاشیسم اشغال شد ،آغاز شود و نه به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و

تدافعی!

این نگاه ناتوان از درک این حقیقت است که امروز اگر یک حاکمیت سوسیالیستی نیز در

روسیه وجود داشت ،برای دفاع از امنیت خود دست به چنین اقدامی میزد و با اطمینان میتوان

گفت پیشتر از اینها چنین میکرد و اساسًا منیگذاشت کار به اینجا برسد.

این نگاه با اشاره به کشتهها و آوارههای جنگ و پیامدهای مخرب آن و اینکه کارگران و

زحمتکشان قربانیان جنگ هستند و مجموعه بدیهیاتی از این دست ،جنگ را محکوم میکند
و خود را مدافع آتشبس و صلح نشان میدهد .گویا که زمانی که حاکمیت شوروی برای نابودی

فاشیسم ناگزیر از ورود به آملان و شکست آن در برلین شد ،جنگ کشته و آواره و پیامدهای

منفی نداشت؛ و اینکه گویا چون حاکمیت امروز روسیه سوسیالیستی نیست و سرمایهداری
است ،نافی حق این کشور برای دفاع از امنیت خود در برابر فاشیسم و نئوفاشیسم و غرب و

احتادیۀ اروپا که خواهان بالکانیزه کردن این کشور هستند ،است.

این نگاه قادر به ارائۀ هیچ آلترناتیو سیاسی و غیرنظامی برای مذاکره و توافق با

فاشیستهای حاکم بر کییف که با حمایت همه جانبۀ غرب و ناتو در صدد تهدید امنیت ملی
روسیه برآمدهاند ،نیست و علیرغم وجود شواهد بسیار زیاد در مورد تن ندادن جبهه فاشیستی

به مذاکره و عدم پایبندی به نتایج توافقات در پیش از  ۲۴فوریه ،همچنان چشم خود را بر این

واقعیات میبندد و بر راه حل دیپلماتیک اصرار میکند.

این نگاه توجه ندارد که تنها یک توازن قوای مادی و سیاسی و نظامی میتواند ضامن

شکلگیری فضای مناسب برای مذاکره و دستیابی به اهداف ضد فاشیستی و تأمین امنیت
روسیه در آن گردد .و چنانچه روسیه نتواند اقتدار خود را بر این فاشیستها و حامیان آنها
دیکته کند ،آنها نه تنها متایلی برای مذاکره نشان خنواهند داد (که ندادند) ،بلکه همۀ توان

نظامی و سیاسی و رسانهای خود را برای پیشبرد اهداف ویرانگرانۀ خود به کار خواهند گرفت.

شاید باید ریشۀ این احنراف را در شکلگیری گرایشهای سوسیال دموکراتیک و راست و

بورژوایی و فاصله گرفنت از لنینیسم در نیروهایی دید که آن را ترویج و تبلیغ میکنند.

در پاسخ به آنها که روسیه را کشوری امپریالیستی دانسته و با کلیشهسازی از جنگ
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جهانی اول ،جنگ را نیز جنگی امپریالیستی
برای تقسیم مجدد جهان معرفی میکنند ،نیاز به
استدالل زیادی نیست .از یک سو به دالیل فراوان،

امپریالیستی دانسنت روسیه به نوعی تقلیل مفهوم
لنینی و علمی و امروزی مفهوم امپریالیسم است،
و از سوی دیگر با فرض (نادرست) امپریالیست
بودن روسیه ،بازهم به صورت منطقی منیشود

چشم بر برآمد فاشیسم و نئوفاشیسم در اوکراین

با فرض (نادرست) امپریالیست بودن
روسیه ،بازهم به صورت منطقی نمیشود
چشم بر برآمد فاشیسم و نئوفاشیسم
در اوکراین و حق دفاع روسیه از خود در
برابر آن بست .ضمن اینکه مگر انگلیس
و فرانسه هم امپریالیست نبودند که در
جنگ جهانی دوم سرانجام در کنار اتحاد
شوروی و در برابر فاشیسم قرار گرفتند؟

و حق دفاع روسیه از خود در برابر آن بست .ضمن

اینکه مگر انگلیس و فرانسه هم امپریالیست نبودند که در جنگ جهانی دوم سراجنام در کنار

احتاد شوروی و در برابر فاشیسم قرار گرفتند؟ با این وجود اینگونه شبیهسازیها اگر چه وجهی

از حقیقت را بازتاب میدهد ،اما به هیچ وجه از نظر روش شناختی ،برای حتلیل موضوع کفایت

منیکند .کلید نگاه لنینی به اینگونه پدیدههای سیاسی و اجتماعی را باید در اصل دیالکتیکی

و لنینی «حتلیل مشخص از وضعیت مشخص» جستجو کرد .از این منظر برای حتلیل درست
جنگ در اوکراین و فارغ از اینکه در روسیه ،نظام شوروی و سوسیالیستی حاکم است یا

سرمایهداری ،باید محورهای مهم زیر را مورد توجه قرار داد:

– زمینههای تاریخی فاشیستها در اوکراین و نقش جنایتکارانۀ آنها در جنگ جهانی دوم.
– کودتای سال  ۲۰۱۴فاشیستها در اوکراین با حمایت وسیع آمریکا ،احتادیۀ اروپا و ناتو.

– کارنامۀ ضد دموکراتیک ،فاشیستی و نژادپرستانه و ضد روس حاکمیت اوکراین پس از کودتا
که با اعمال تضییقات فراوان بر جمعیت روس زبان و کشتار نزدیک به  ۱۵هزار نفر از آنها قبل

از  ۲۴فوریه همراه بود.

– عدم پایبندی دولت اوکراین به توافقنامههای مینسک  ۱و .۲

– زمینههای ژئوپالیتیک (جغرافیای سیاسی) و ژئواکونومیک (جغرافیای اقتصادی) منطقۀ
اوراسیا.

– نیاز امپریالیسم برای تسلط بر مناطق جدیدی از جهان یعنی روسیۀ پهناور برای خروج از
بحران با غارت منابع آن و نیز تسلط بر بازار مصرف آن.

– واقعیت قدرت نظامی روسیه و اینکه تهدید امنیت آن میتواند امنیت و صلح جهانی را با
مخاطرۀ جدی مواجه کند.
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– آرایش جنگی  125هزار نفر نیروهای نظامی اوکراین در مرز دونباس برای حمله و راهاندازی
یک قتل عام قبل از  ۲۴فوریه.

– برآمد فاشیسم و نئوفاشیسم در جهان به عنوان منایندۀ سیاسی شرکت دولتها و سرمایۀ
فراملیتی.

– برنامۀ امپریالیسم آمریکا ،احتادیۀ اروپا و ناتو برای بالکانیزه کردن روسیه.

– ضرورت و اهمیت عبور از نظام تک قطبی حتت تسلط آمریکا به سوی چند جانبهگرایی در
جهان امروز برای کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی و مقاومت امپریالیسم آمریکا در برابر

آن.

– صفبندی نیروهای مدافع جنگ و صلح در سطح جهان و اینکه امپریالیسم آمریکا و احتادیۀ

اروپا و ناتو منیتوانند مدافع استقالل کشورها و صلح و امنیت در جهان باشد و طنز تلخ حمایت

ناتو و امپریالیسم و صهیونیسم از حاکمیت ملی کشورها و بهاصطالح صلح و مخالفت آنها
با جتاوز!

– چالشهای بورژوازی حاکم روس و ناسیونالیسم روس با غرب.

– تغییر و حتوالت اجتماعی و سیاسی در جامعۀ روسیه و بازتاب آن در سطح حاکمیت سیاسی
این کشور.

– ابعاد وحشتناک پیامدهای جنگهای بزرگ با توجه به قدرت ختریبی تسلیحات امروز با
فناوریهای جدید.

– پیامدهای وحشتناک دهها آزمایشگاه جنگ بیولوژیک آمریکا در خاک اوکراین و پشت دیوار
روسیه.

– قدرت وحشتناک امپریالیسم رسانهای در فریب اذهان عمومی.

– افتادن تشت رسوایی لیبرال دموکراسی و آشکار شدن آن روی سکۀ فاشیستی پنهان شده در
پشت شعارهای لیبرالیسم و دموکراسی و حقوق بشر بورژوایی و امپریالیستی در ارتباط با

جنگ اوکراین.

بیشک میتوان به این موارد بازهم افزود .مبارزۀ طبقاتی و همبستگی انترناسیونالیستی

و مبارزه برای صلح و دموکراسی و حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی و … از

منشوری میگذرد که این موارد وجوه آن را تشکیل میدهند .بر این اساس تکرار کلیشهای

واژهها و عباراتی در دفاع از صلح و امنیت و ضوابط حقوق بینامللل و … .اگر نتواند برخاسته

از حتلیل علمی و سیستماتیک موارد ذکر شده با در نظر گرفنت تأثیر متقابل آنها ،جهت
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حتوالت ،احتمال چیرگی هر یک از آلترناتیوها ،پیامدهای احتمالی هر روند ،توازن قوای عمال

موجود و … در یک بستر پویش سیستمی باشد ،در عمل به فروکاسنت پیچیدگی موضوع و ابعاد

آن به جستجوی جایی در بین (یا به تصور برخیها در مقابل) امپریالیسم و ناتو از یک سو و

به اصطالح الیگارشی حاکم روس از سوی دیگر میاجنامد .طبیعی است که چنین رویکردی
فاقد توانایی درک از وظیفۀ انترناسیونالیستی خود در دفاع از کارگران و زحمتکشان دونباس

و جای دادن خود در کنار کمونیستهای دونباس در دفاع از حق زندگی و برخورداری از حقوق

اجتماعی و سیاسی آنها در برابر فاشیستهای حاکم بر کییف و مدافعان امپریالیست آن از
همین کشورهای به اصطالح متمدن و لیبرال دموکراسی و … است .نتیجۀ تندادن به توصیههای
مدافعان این رویکرد که با ژستی حق به جانب ،اقدام روسیه به عملیات ویژۀ نظامی در اوکراین

را محکوم میکنند ،این است که :

راهکارهای دیپلماتیک برای دفع فاشیسم و مخاطرۀ تنگتر شدن کمربند ناتو به دور

روسیه وجود داشت .که شواهد فراوان به هیچ وجه آن را تأیید منیکنند و متام تالشهای روسیه

در این زمینه با مقاومت فاشیستهای حاکم بر اوکراین و مدافعان غربی آن مواجه شد .آنها

که محکوم میکنند ،آیا قادرند راه دیپلماتیک واقعی را هم نشان دهند؟ آیا کشف دهها مرکز

جنگ بیولوژیک به تنهایی برای عادالنه بودن و درست بودن این اقدام نظامی کفایت منیکند؟

کمونیستها باید چه کنند ،نظاره کنند تا روسیه مثل یوگسالوی تکه پاره شود و بعدًا آن را
محکوم کنند یا از اقدام نظامی و بازدارندۀ روسیه در این ارتباط حمایت کنند؟

گویا پیامدهای نظامی ،سیاسی ،اجتماعی و … آلترناتیو عدم اقدام نظامی روسیه یعنی

منتظر ماندن برای جنگیدن در داخل مرزهای این کشور در برابر امپریالیسم و ناتو که بیتردید

در برنامههای امپریالیستی قرار داشت ،میتوانست بهتر و در واقع کمتر از جنگ جاری باشد.

اندکی توجه به آنچه بر یوگسالوی گذشت و نگاهی به جتارب بسیار از کشورهایی چون لیبی،
آتش زدن دفتر اتحادیه کارگری ادسا ۱۳۹۳

ص  ،176دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

نقد و بررسی مسئله اوکراین

عراق ،افغانستان ،سوریه و … که مورد تهاجم

امپریالیستی قرار گرفتند ،به روشنی نشان میدهد

که این تصور هم خیال باطلی بیش نیست .با این
تفاوت که روسیه نه لیبی است ،نه عراق است ،نه

افغانستان و سوریه و نه حتی یوگسالوی! طبیعی

کمونیستها باید چه کنند ،نظاره
کنند تا روسیه مثل یوگسالوی
تکه پاره شود و بعدا ً آن را محکوم
کنند یا از اقدام نظامی و بازدارندۀ
روسیه در این ارتباط حمایت کنند؟

است که برای دفاع از امنیت خود به هر اقدامی

ممکن است متوسل شود .این را خیلی از راستگراهای غرب و آمریکا هم مورد توجه قرار

میدهند .اما جای تعجب و تأسف است که هنوز این دسته از مدعیان مارکسیسم و لنینیسم،
قادر به درک این موضوع نیستند و همچنان در عالم انتزاع از راه حل دیپلماتیک و صلح و نه

به جنگ و … سخن میگویند.

از سوی دیگر ،موضوع فراتر از دوگانۀ امپریالیسم و ضدامپریالیسم است که برخیها

مایلند استدالل مخالفان امپریالیسم و ناتو در اوکراین را در ابتدا به این دوگانهگرایی تقلیل

دهند و سپس آن را به نقد بکشند .موضوع ،برآمد واقعی فاشیسم و نئوفاشیسم است .از نقطه

نظر منافع کارگران و زحمتکشان ،هیچ چیز ارجحتر از نابود کردن فاشیسم نیست .و اینکه

دامنۀ مخالفان فاشیسم هم میتواند بسیار گسترده باشد و بخشی از بورژوازی منسوب به

الیگارشها در حاکمیت روسیه را نیز دربرگیرد .نگاهی سانتریستی که حاکمیت اولیگارشها

را بر روسیه مطرح و بر آن مترکز کرده و به همین دلیل به دنبال انتخاب دیگری بجز حمایت

از نبرد ضدفاشیستی در اوکراین است ،به صورت غیرمستقیم تداعیکنندۀ آن است که گویا

حاکمیت در آمریکا و سایر کشورهای امپریالیستی ،دموکراتیک و غیر اولیگارشیک است!

این نگاه ،اهمیت و نقش زمینههای اجتماعی و تاریخی ،ژئوپالیتیک منطقه و استراتژیهای
امپریالیستی برای بالکانیزه کردن روسیه را به درستی مورد توجه قرار منیدهد .بحث
اولیگارشی و درک درست از آن و اینکه حاکمیت کنونی روسیه چه نسبتی با این مفهوم دارد،

در حتلیلهای دیگری مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که درک روشنی از
این عبارت نیز در ذهن استفاده کنندگان از آن وجود ندارد .تکرار کلیشهای تعبیرهای ارائه شده

از سوی رسانههای جریان اصلی در ارتباط با مفهوم اولیگارشی روسیه و چشم پوشی یا کم

توجهی به زمینههای مادی و اقتصاد سیاسی جنگ در اوکراین ،بسیار نارسا و فریبنده بوده و

هیچ نسبتی با نگاه علمی و سیستمی و حتلیل مارکسیستی و لنینیستی به آن ندارد.

باید بر این نکته تأکید شود که حتلیل مشخص از وضعیت مشخص ،یعنی بررسی علمی

ص  ،177دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

نقد و بررسی مسئله اوکراین

یک پدیده بر اساس پویش تاریخی آن ،ماهیت نیروهای درگیر در آن ،شناسایی گرایش مسلط بر

آن و جهت تاریخی آن ،اهداف و انگیزههای مطرح برای ذینفعان متعدد ،پیامدهای پیروزی هر
یک برای توازن قوای جهانی کار و سرمایه ،صلح و جنگ ،و …

نبرد با سرمایه در عرصههای گسترده روی میدهد .نبردهای صنفی ،اجتماعی،

دموکراتیک ،محیط زیستی ،ضد جهانیسازی ،ضد یک جانبهگرایی ،بازدارندگی امپریالیسم
از زیر پاگذاشنت موازین حقوق بینامللل ،مقابله با مداخالت اقتصادی و سیاسی براندازانه در

نقاط مختلف جهان از جمله حتریمها ،نبرد با فاشیسم (نئوفاشیسم) ،نبرد با گسترش سالحهای

کشتار جمعی اعم از هستهای و بیولوژیک و شیمیایی و … ،نبرد با امپریالیسم رسانهای ،نبرد با

حتمیلهای اقتصادی و بازرگانی ،نبرد با اهداف ،برنامهها و استراتژیهای امپریالیستی برای
تغییر جغرافیای سیاسی جهان و جتزیۀ کشورها (بالکانیزاسیون) ،همۀ این حوزهها در واقع به

عنوان بستر عملکرد تضاد کار و سرمایه هستند.

همۀ چالشهای موجود در این حوزهها ،جلوههایی از نبرد کار و سرمایه در سطح جهانی

هستند .منیتوان حوزههای نبرد کار و سرمایه را در رویکردی تقلیلگرایانه فقط در فضای محدود

کارخانه ،شرکت و مدرسه و دانشگاه و خیابان ،بین مردم با سرمایهداران و حاکمیتهای مدافع

آنها جستجو کرد .این درک بسیار ابتدایی است و نسبتی با نگاه مارکسیستی و لنینیستی به
مبارزۀ طبقاتی و نیز دموکراتیک ندارد.

درک درست آنچه در اوکراین میگذرد و تعیین جایگاه خود ،مستلزم توانایی نظری و

سیاسی جهت شناخت فاشیسم و نئوفاشیسم است و در عین حال مستلزم شناخت برنامهها
و اهداف امپریالیستی برای بالکانیزه کردن روسیه است .آنها که قادر به شناخت درست این

روندها در شرایط حاکمیت شرکت دولتها نیستند ،قادر به درک ماهیت نبرد ضدفاشیستی در

اوکراین هم نیستند.

میگویند این حمله (عملیات ویژۀ روسیه) به تقویت ناتو و فاشیسم اجنامیده است.

درک درست آنچه در اوکراین میگذرد
و تعیین جایگاه خود ،مستلزم توانایی
نظری و سیاسی جهت شناخت فاشیسم
و نئوفاشیسم است و در عین حال مستلزم
شناخت برنامهها و اهداف امپریالیستی
برای بالکانیزه کردن روسیه است.

پاسخ خیلی ساده است :خیر! این شما بودید که

چشم بر فاشیسم و اقدامات ناتو بسته بودید و
اینک با عیان شدن آن ،جلوههای گستردۀ برآمد

نئوفاشیسم را میبینید .پیامد این اقدام یعنی
عملیات ویژۀ روسیه در اوکراین با اهداف مشخص

اعالم شدۀ آن ،هر چه باشد ،بیشک بدتر از
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درک درست آنچه در اوکراین میگذرد
و تعیین جایگاه خود ،مستلزم توانایی
نظری و سیاسی جهت شناخت فاشیسم
و نئوفاشیسم است و در عین حال مستلزم
شناخت برنامهها و اهداف امپریالیستی
برای بالکانیزه کردن روسیه است.

غیر واقعی بنمایند.

بالکانیزه شدن روسیه خنواهد بود .مگر اینکه این

دسته از مدعیان مارکسیسم لنینیسم بخواهند
همصدا با رسانههای امپریالیستی و علیرغم
متام شواهدی که هر روز بیش از پیش آشکار

میشود ،این مخاطرات کام ً
ال واقعی و اهداف و

برنامههای امپریالیستی در ارتباط با روسیه را

یک ماه و نیم پس از مرحلۀ جدید این جنگ در اوکراین ،بسیاری از حقایق بیش از

پیش روشن شده است .شجاعت سیاسی و اخالقی میطلبد که آنها که ماهیت این جنگ
ضدفاشیستی را از ابتدا درست درک نکردند و به گونهای غیرمسئوالنه و محافظهکارانه تالش

کردند تا موضعی بین فاشیسم و ضدفاشیسم بگیرند ،با صراحت از خود انتقاد کنند و از نبرد

ضدفاشیستی حمایت کنند و ادا و اطوارهای سانتیمانتالیستی صلحطلبانه را رها کرده و از
صلح واقعی که مستلزم سرکوب فاشیسم است ،در این نبرد ضدفاشیستی حمایت کنند.

فاشیسم متعلق به گذشته و تاریخ نیست و بایگانی نشده است .لیبرال دموکراسی در

حال فروپاشی است و فاشیسم در قالب نئوفاشیسم بازگشته است .این را الزم نیست کسی

کمونیست باشد تا بفهمد .مدتهاست طیف وسیعی از نیروهای لیبرال و پژوهشگران آکادمیک
در دانشگاههای غرب نیز در ارتباط با برآمد نئوفاشیسم با شواهد گسترده و پژوهشهای
آکادمیک هشدار میدهند .اینکه برخی به نام چپ هنوز با رویکردی غیرعلمی ،غیر پویا و

کلیشهای با فضای ذهنی جنگ جهانی اول به موضوع نگاه میکنند ،آیا نشان از عقب ماندن
از قافله و تاریخ نیست؟

فاشیسم در قرن بیستم تصویری از چهرۀ بسیار ویرانگر ،ضد انسانی و وحشتناک از

سیستم سرمایهداری ارائه داد که بر پایگاه طبقاتی بورژوازی ملی متکی بود .فاشیسم دهها
میلیون کشته برجای گذاشت ،شمار عظیم آوارگان ،ختریب زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی

و … بسیار گسترده و وحشتناک بود .جنگ در ذات سسیستم ضدانسانی سرمایهداری است
و فاشیسم در واقع چهرۀ عریان این نظام را به منایش گذاشت .شواهد بسیار فراوان همراه با

پژوهشهای آکادمیک در حوزۀ فلسفه سیاسی نشان از رویکرد گسترده و بیشتر سیستم

سرمایهداری به جنگ و فاشیسم دارد .فاشیسم امروزین ،به دلیل تفاوتهایی که با فاشیسم

قرن بیستم دارد ،به نئوفاشیسم شناخته میشود .از مهمترین موارد این تفاوت به تغییر پایگاه
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اجتماعی آن از بورژوازی ملی به بورژوازی فراملیتی و حاکمیت شرکت دولتی برمیگردد .بر

اساس شواهد فراوان ،برآمد نئوفاشیسم حتی در کشورهای غربی با ختریب و نابودی و فرسایش

نهادهای دموکراتیک همراه است .در یکی از این پژوهشها آمده است:

«دولتپلیسیجهانیشاملسهگانۀ نیروهایراستافراطی،اقتدارگراونئوفاشیست

در جامعۀ مدنی ،قدرت سیاسی ارجتاعی در دولت و سرمایۀ شرکتهای فراملیتی،

بهویژه سرمایۀ مالی سفتهباز ،مجتمعهای امنیتی نظامی و صنعتی و صنایع

استخراجی است که هر س ۀ آنها به نوب ۀ خود به سرمای ۀ با تکنولوژی باال یا دیجیتال

وابسته و درهمآمیختهاند».

۲

سرمایۀ فراملیتی میکوشد تا عالوه بر اقشار میانی جامعه ،بهویژه از بخشهایی از طبقۀ

کارگر سفید پوست و ممتاز نیز از جمله در کشوری مثل آمریکا بهعنوان پایگاه اجتماعی خود
بهرهبرداریکند.

از این رو فاشیسم متعلق به گذشته نیست بلکه بازگشته است و به عریانترین شکل و

با شواهد فراوان بهویژه پس از کودتای  ۲۰۱۴در اوکراین با قتل  ۱۵هزار روستبار در دونباس،

زند ه زنده سوزاندن دهها کارگر در احتادیۀ کارگری اودسا ،راسیسم ضد روس ،کمونیسم ستیزی،
عهدشکنی در ارتباط با توافقنامههای مینسک و … و باز کردن پای ناتو به اوکراین و تهدید

فزایندۀ امنیت روسیه با حمایت گستردۀ آمریکا ،احتادیۀ اروپا و ناتو بازگشته است .این

مهمترین حقیقت مربوط به اوکراین است که باید برای حتلیل جنگ اوکراین مورد توجه قرار
گیرد .جنگ در اوکراین را باید در ارتباط با بحران جهانیسیستم سرمایهداری دید:

«بحران کنونی… به آنچه که ‹بحران هژمونی› نامیده میشود ،مربوط است .اگر طبقۀ

ت دادهباشد ،یعنی دیگر مدتهاست که ‹رهبر› نبوده بلکه
حاکم اجماع خود را ازدس 
ل میکند ،این دقیقًا یعنی اینکه تودههای
تنها ‹مسلط› است ،تنها نیروی زور را اعما 
عظیم از ایدئولوژیهای سنتی خود جدا شدهاند و دیگر به آنچه ً
قبال به آن اعتقاد
داشتند ،اعتقاد ندارند و … بحران دقیقًا در این واقعیت اتفاق میافتد که شیوۀ

ل مرگ است و مسیر جدید منیتواند متولدشود ،در این دورۀ فترت انواع
قدیمی درحا 
مختلفی از نشانههای وحشتبار ظاهرمیشوند» (گرامشی؛ 1973؛ )275-6

تویکم ،پاسخ
«فاشیسم ،چه در شکل قرن بیستم و چه در نوع نئوفاشیسم قرن بیس 
ویژه به بحران سرمایهداری است ،همانند بحران سالهای دهۀ  1930و بحرانی که با

فروپاشی مالی سال  2008آغاز شد .سرمایهداری جهانی با یک بحران اساسی مواجه
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است که دربرگیرند ۀ یک بعد ساختاری غیر

مهار ناشی از انباشت بیش ا ز حد و
ل
قاب 
ِ

یک بعد سیاسی ناشی از مشروعیت یا
ک شدن به
ل نزدی 
هژمونی است که درحا 

بحران عمومی در حاکمیت سیستم
یک
ِ

سرمایهداری است .ویژگی طبقاتی فاشیسم

در قرن بیستویکم هم ،همان چیزی که
بود ،باقیمیماند :طرحی برای جنات

سرمایه از این بحران ساختاری .اما ویژگی

تاریخی خاص این سرمایهداری جهانی و

بحران آن در این عصر ،بهصورت قابلتوجهی
ِ

فاشیسم متعلق به گذشته نیست بلکه
بازگشته است :به عریانترین شکل
و با شواهد فراوان بهویژه پس از
کودتای  ۲۰۱۴در اوکراین با قتل ۱۵
هزار روستبار در دونباس ،زنده  زنده
سوزاندن دهها کارگر در اتحادیۀ کارگری
اودسا ،راسیسم ضد روس ،کمونیسم
ستیزی ،عهدشکنی در توافقنامهها
و باز کردن پای ناتو به اوکراین و
تهدید فزایندۀ امنیت روسیه با حمایت
گستردۀ آمریکا ،اتحادیۀ اروپا و ناتو.

متفاوت از چیزی است که در قرن گذشته بود … ،فراملیتیشدن بخشهای عمدۀ

سرمایهداری در سرتاسر جهان در چارچوب یک سیستم اقتدار سیاسی مبتنی بر دولت
ملت صورتمیگیرد که این امر مجموعهای از تضادهای سیاسی و ایدئولوژیکی را

فاشیسم قرن
ایجاد میکند که سیستم در مدیریت آنها ناتوان بوده و به ما در درک
ِ

تویکمیاریمیرساند.
بیس 

 ...در هست ۀ فاشیسم قرن بیستویکم ،مثلثی از سرمایههای فراملیتی با قدرت
سیاسی ارجتاعی در دولت و نیروهای نئوفاشیست در جامع ۀ مدنی وجوددارد.
یک شرط ضروری برای فاشیسم قرن بیستم -و د ر حال حاضر برای هر نوع فاشیسم

قرن بیستویکم -گسترش جنبشهای فاشیستی در جامع ۀ مدنی و در برخی موارد
ائتالف آنها با قدرت سیاسی ارجتاعی در دولت است .۳جامع ۀ مدنی و سیاسی

یک کلیت واحد است ،که هیچ پروژ ۀ پایدار یا هژمونیکی بدون ارتباط بین این دو

منیتواند در جامعه وجود داشتهباشد.

در این مقاله میخواهم ارتباط میان بحران سرمایهداری جهانی و متایالت فاشیستی

قرن  ۲۱را که در اروپا ،ایاالت متحده ،آمریکای التین و سایر جاها مشهود است و

همچنین ظهور یک دولت پلیسی جهانی را مورد بررسی قراردهم .تأکید خواهم کرد

که در هست ۀ فاشیسم قرن بیستویکم ،مثلثی از سرمایههای فراملیتی با قدرت
سیاسی ارجتاعی در دولت و نیروهای نئوفاشیست در جامع ۀ مدنی وجوددارد.
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تویکم ،پاسخی ویژه به بحران سرمایهداری
فاشیسم ،چه در اشکال قرن بیستم یا بیس 
است .ترامپیسم در ایاالت متحده ،برگزیت در انگلستان ،بولسوناریسم در برزیل،

افزایش نفوذ فزایندۀ احزاب و جنبشهای نئوفاشیست و اقتدارگرا در سراسر جهان،

نشاندهند ۀ پاسخهای راست افراطی به بحران سرمایهداری جهانی است».

۴

هدف از این نقل قولهای طوالنی ،کمک به درک ابعاد نظری موضع است .بیتردید جنگ،

مصیبت و بالست .پیامد آن ،مرگ ،آوارگی ،ویرانی ،ختریب و نابودی زیرساختها و بسیاری

مصائب دیگر است .صلح ،زندگی است ،امید است و بقاست .همۀ جنگها اعم از عادالنه و

رهاییبخش و نیز ناعادالنه ،با این پیامدهای ویرانگر همراهند .از این رو همواره پایان جنگ

و برقراری صلح ،امید و آرزوی کارگران و زحمتکشان و اساسًا تودههای وسیع مردم است .چرا

که آنها هستند که بیشترین مصائب جنگ را حتمل میکنند .فرزندان آنها در جنگ مجروح و
کشته میشوند ،اسیر میشوند ،آنها هستند که وسیع ْا از خانه و کاشانۀ خود آواره میشوند و در
بسیاری موارد ،هست و نیست شان برباد میرود.

در حالی که در جنگ جهانی اول ،لنین در شرایط جنگ ،شعار تبدیل جنگ امپریالیستی

به انقالب پرولتری در ضعیفترین حلقۀ زجنیرۀ امپریالیستی را مطرح کرد و انقالب اکتبر را در
شرایط جنگ رهبری کرد و به پیروزی رساند ،شرایط در جنگ جهانی دوم اساسًا متفاوت بود

و پدیدۀ فاشیسم زمینۀ احتاد مجموعهای از نیروهای متنوع اجتماعی و سیاسی در نبرد ضد
فاشیستی را فراهم کرد .این وضعیت ،حتت تأثیر مجموعهای از شرایط از جمله توازن قوای

اجتماعی (طبقاتی) و سیاسی در کشورهای درگیر جنگ شکل گرفت .بنابراین هیچ کلیشهای

برای برخورد کمونیستها با جنگ وجود ندارد و برخورد کمونیستها با هر جنگ ،تابعی است

از حتلیل مشخص آنها از آن جنگ .اینکه کدام نیروهای اجتماعی و سیاسی در دو سوی جنگ

قرار دارند ،چه اهداف و انگیزههایی را در جنگ دنبال میکنند ،پیشینه و تاریخچه سیاستهایی

که به دلیل به بن بست رسیدن ،زمینۀ ادامۀ آن سیاستها از طریق جنگ را فراهم کرد ،چگونه

است ،زمینههای دستیابی به صلح پایدار و پایان جنگ کدام است ،چه سناریوهایی را برای

پایان یافنت جنگ میتوان در چشمانداز دید ،پیروزی یا شکست هر یک از طرفین جنگ با چه

پیامدهایی برای کارگران و زحمتکشان دو طرف و سایر مردم جهان ممکن است همراه باشد،

تا چه حد و در چه شرایطی میتوان به صورت واقعی به آلترناتیوهای دیگر از جمله مذاکرات

دیپلماتیک به جای جنگ امید بست ،چشمانداز پیامدهای هر یک از آلترناتیوهای احتمالی

جایگزین جنگ چیست  ،تأثیر جنگ بر توازن قوای بیناملللی ،تأثیر جنگ بر دستیابی به آزادی،
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عدالت اجتماعی ،استقالل و دموکراسی و سایر ارزشهای اجتماعی مانند حقوق اساسی،

حقوق بشر و … و ایجاد نظام چندجانبهگرایی به جای نظام تک قطبی چه میتواند باشد ،دربارۀ

پیامدهای احتمالی جنگ بر صلح و امنیت جهانی ،دستاوردهای جنگ در مقایسه با هزینههای

آن ،صف آرائیهای جهانی در ارتباط با طرفین جنگ و … و بسیاری مسائل جدی و مهم و

واقعی دیگر نیز هستند که باید برای حتلیل و موضعگیری در ارتباط با جنگ مد نظر قرار گیرند.

بنابراین مسئله بههیچ وجه به این سادگی نیست که چون جنگ با پیامدهای منفی از جمله

کشتار زحمتکشان مواجه است و … ،پس باید همواره جنگ را محکوم کرد .بلکه بر اساس حتلیل

مشخص از وضعیت مشخص ،گاه ممکن است یک جنگ ،ناعادالنه ارزیابی شود و شرکت در
آن حتریم شود ،گاه ممکن است جنگ عادالنه ارزیابی شود و با یکی از طرفین جنگ احتاد عمل
صورت گیرد ،گاه ممکن است هیچ یک از طرفین را شایستۀ همراهی ندانسته و به دنبال ایجاد

صدای سوم و خط مستقل در برابر آنها برآمد که البته پیش نیاز این موضعگیری ،برخورداری از

توان بالفعل یا بالقوه برای شکلدادن به یک آلترناتیو واقعی در همان بازۀ زمانی جنگ است.

عملیات ویژۀ نظامی روسیه در اوکراین نیز از این قاعدۀ کلی مستثنی نیست .مجموعۀ

گستردهای از دادهها و شواهد گواه آنند که حاکمیت کودتایی و غیرقانونی اوکراین که با حمایت
و همکاری وسیع و همهجانبۀ امپریالیستها و فاشیستها و ناتو در سال  ۲۰۱۴در این کشور به

قدرت رسید ،یک نیروی مرجتع و فاشیستی است .کارنامۀ داخلی آن در سالهای گذشته با زنده
زنده سوزاندن کارگران در احتادیه کارگری اودسا که با تایید اوباما هم مبنی بر اینکه رژیم اوکراین

حق دارد از خود دفاع کند ،همراه شد ،ترویج نژادپرستی ضدروس ،ممنوع کردن زبان روسی،
ممنوعیت فعالیت حزب کمونیست اوکراین و بسیاری از احزاب دیگر ،عدم پایبندی به موافقت

نامههای مینسک ،کشتار  ۱۵هزار نفر در جمهوریهای خودمختار دونتسک و لوگانسک،

آماده کردن  ۱۲۵هزار نیروی نظامی در نزدیکی دونباس به منظور حمله و کشتار روسها در
این جمهوریها پیش از آغاز عملیات ویژۀ روسیه ،پیگیری مکرر درخواست عضویت در ناتو
با اینکه به خوبی میداند که این موضوع تا چه حد برای روسیه تهدید و ناامنی ایجاد میکند،
مسئله بههیچ وجه به این سادگی نیست
که چون جنگ با پیامدهای منفی از جمله
کشتار زحمتکشان مواجه است و ،...
پس باید همواره جنگ را محکوم کرد.

همکاری گسترده با آمریکا برای راهانداخنت دهها

آزمایشگاه برای ساخت سالحهای بیولوژیک و
جنگ بیولوژیک علیه روسیه (و چین و …) ،بسنت

همۀ راههای گفتگو و حل دیپلماتیک مسئله با
حتریک و حمایت آمریکا و احتادیۀ اروپا ،همکاری
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با غرب برای تنگتر کردن کمربند نظامی علیه روسیه و درخواست عضویت در ناتو جهت بستر
سازی برای بالکانیزه کردن روسیه پیرو اعالم مادلین آلبرایت وزیر خارجۀ اسبق ایاالت متحدۀ

آمریکا مبنی بر اینکه «روسیه بزرگتر از آن است که یک کشور باشد» ،جمعآوری فاشیستها از

نقاط مختلف جهان و تأمین و تسلیح و آموزش آنها توسط ایاالت متحده و … ،از جمله مجموعۀ

گستردهای از فکتهایی است که برای هر ناظر مدعی واقع بینی و پایبند به بررسی علمی ،جهت
درک ماهیت جنگ در اوکراین میتواند راهگشا باشد .محکوم کردن عملیات ویژۀ روسیه در
اوکراین یعنی محکوم کردن اقدام تدافعی روسیه در برابر امپریالیسم آمریکا ،احتادیۀ اروپا،

ناتو و فاشیستهای حاکم بر اوکراین و بازگذاشنت دست آنها برای ادامۀ جنایت و پیشبرد اهداف
ویرانگرانۀ امپریالیستی در راستای بالکانیزه کردن روسیه! به همین دلیل آنها که روسیه را

محکوم میکنند ،هر اندازه هم که در نقد امپریالیسم و ناتو سخن بگویند ،از آجنا که در میدان

عمل همان کاری را میکنند که امپریالیسم و فاشیسم آن را میپسندد ،نه تنها کمکی به صلح
ِ
خوشایند نیروهای
و پایان یافنت جنگ منیکنند بلکه با موضعگیری نادرست خود به گونهای
امپریالیسم و فاشیسم و تداوم و گسترش جنگ و به تعویق افتادن صلح واقعی عمل میکنند!

توضیحات

 .۱علیرغم فضای رسانهای مسلط ،این جنگ در  ۲۴فوریه آغاز نشد بلکه از سال  ۲۰۱۴به ویژه پس از کودتای
معروف به میدان در اوکراین با حمایت غرب و روی کار آمدن فاشیستها در کییف آغاز شد و تا زمان  ۲۴فوریهی
سال جاری میالدی و ورود نیروهای نظامی روسیه به اوکراین ،در حوزههای سیاسی ،نظامی ،ژئوپالیتیک و … در
ابعادی وسیع با حمایت و هدایت غرب و به صورت مشخص ایاالت متحدهی آمریکا و احتادیهی اروپا از دولت
اوکراین دنبال شد و قبل از  ۲۴فوریه نزدیک به  ۱۵هزار کشته از روسهای ساکن اوکراین در دو جمهوری دونتسک
و لوگانسک بر جای گذاشته بود .از این رو با قاطعیت میتوان گفت که ورود نیروهای روسیه در  ۲۴فوریه به داخل
خاک اوکراین با اهداف مشخص اعالم شده شامل نازی زدایی از اوکراین و ممانعت از عضویت ناتو در اوکراین و ….
حتت عنوان عملیات ویژه در واقع آغاز مرحلهی جدیدی از جنگ است و نه آغاز آن .توجه به این حقیقت برای درک
ماهیت جنگ از اهمیت بسیار برخوردار است.
 .۲نقل از کتاب در دست انتشار «فروپاشی لیبرال دموکراسی -از نئولیبرالیسم به سوی نئوفاشیسم»
 .۳این دقیق ْا همان روندی است که بر اساس شواهر فراوان در اوکراین با حمایت ایاالت متحدۀ آمریکا ،احتادیه اروپا
طی شده است.
 .۴نقل از کتاب در دست انتشار «فروپاشی لیبرال دموکراسی -از نئولیبرالیسم به سوی نئوفاشیسم»

آنها که روسیه را محکوم میکنند ،هر اندازه هم که در نقد امپریالیسم و ناتو سخن بگویند ،از آنجا
که در میدان عمل همان کاری را میکنند که امپریالیسم و فاشیسم آن را میپسندد ،نه تنها کمکی
به صلح و پایان یافتن جنگ نمیکنند بلکه با موضعگیری نادرست خود به گونهای خوشایندِ نیروهای
امپریالیسم و فاشیسم و تداوم و گسترش جنگ و به تعویق افتادن صلح واقعی عمل میکنند!
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نقشه تفکیک زبان روسی واوکراینی در اوکراین
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از فنالند تا اوکراین فاصلهای نیست

نگاهی از درون تاریخ به بنیادهای بیرونی تعارض کنونی میان روسیه و اوکراین
علی پورصفر (کامران)
آخر نمیشود که در یک لحظه شریک وحشیگری مشتی غالم آبروباخته در کشتار مردم
مظلوم یمن باشی و در همان لحظه مدافع استقالل و سعادت اوکراین در برابر سرکرده
وحشی دولت روسیه .نمیشود که مدافع اراجیف قاتالن قاشقچی و توجیهات شان در باره
چگونگی تناول جسد او باشی و در اوکراین از مظلوم دفاع کنی! نمیشود ضامن طوالنیترین
تجاوز تاریخ علیه میلیونها انسان بیگناه فلسطینی در جهان امروز باشی و در همین حال از
دفع تجاوز به اوکراین دم بزنی .نمیشود از میلیونها فلسطینی بخواهی که با دریافت مشتی
دالر خونآلود غارتی ،وطن خودرا بفروشند و در همین حال حامی نیروها و کسانی باشی که به
زعم تو ،میخواهند وطنشان را از تصرفات قدرتی دیگر خالص کنند .یعنی آزادی و عدالت
و استقالل چنان به ذلت افتادهاند که آمریکا و ناتو پاسبان آنها شدهاند؟
سراجنام نتایج دخالتهای ناتو ،بهویژه امپریالیسم آمریکا در مناسبات میان روسیه و

اوکراین به بار نشست و هشدارهای روسیه را در این باره که منیتواند ادامه پیشروی ناتو به
سوی مرزهای خودرا حتمل کند به جنگ تبدیل کرد .روسیه بارها تهدید کرده بود که بیش از
این دیگر هیچ اندازه پیشروی ناتو به سوی مرزهای خود را حتمل خنواهد و در صورت اصرار

آمریکا و ناتو بر این پیشرویها ،با ابزار و روشهای مقتضی مانع از آن خواهد شد .امپریالیسم

بنا به تصوراتی که از خود و متحدانش بهویژه نئونازیهای حاکم بر اوکراین داشت ،به این
هشدارها اعتنائی نکرد و چشم خودرا بر پیامدهای حوادث کریمه و سوریه و استقامت روسیه

در این حوادث بست و بر جلاجت خود در احلاق اوکراین به ناتو افزود .درنتیجه این فعل و

انفعاالت که با انواع فریبکاریها و کلیگوئیها وابهامتراشیها همراه بود ،حکومت نئونازی
و مافیائی اوکراین ،به گمان ایستادگی اربابان آمریکائی و اروپائی خود در برابر تهدیدات

روسیه ،قدمهای تازهای برداشت که بهطور کلی مخالف توقعات حقه روسیه و مغایر قرارهای

مینسک بود تا به زعم خود مسئله را با حدت بخشیدن به آن ،به طور نهائی فیصله دهد.

اینکه واکنش جنگی روسیه در برابر جنگافروزیهای آمریکا و ناتو ،ضروری بوده

ص  ،186دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

نقد و بررسی مسئله اوکراین

یا خیر،فع ً
ال موضوع این یادداشت نیست ،اما بر این نکته باید تأکید منود که حل و فصل

اختالفات دولتها با عملیات نظامی و اقدام به جنگ تهاجمی به هیچ وجه مطلوب و پسندیده
نیست ،اما در عین حال باید پذیرفت که جنگ تدافعی از این قاعده بیرون است وحق هر کشور
و مردمی است که با جتاوزات آشکار و نهان تا دفع قطعی مهاجم ،با او مقابله کند .چنین

تعبیری درباره عملیات نظامی پیشگیرانه از جنگهای ویرانگر نیز میتواند به طور نظری
صادق باشد .فدراسیون روسیه امروز با همان ضابطهای عملیات نظامی خودرا علیه اوکراین
آغاز کرده است که دولت شوروی در زمستان  1940برابر دولت فنالند .و حوادثی که جریان دارد

بسیار نزدیک به همان مصلحتهای استراتژیک شوروی در آستانه جنگ جهانی دوم است.

اما چرا دولت شوروی به چنین اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف بیناملللی دست

یازید؟ پاسخ این سؤال بسیار روشن است.
امپریالیسم از فردای انقالب اکتبر حتی یک
حلظه آرزوی نابودی دولت شوروی را ترک نکرد
و چون هیتلر به قدرت رسید حتقق این آرزو را

در اعمال و افکار او دید .دولتهای فرانسه و

انگلیس و آمریکا بهویژه از سال  1935این گمان
را در خود میپرورانیدند که میتوان به دست
هیتلر ،شوروی را ساقط کرد و جنبش کارگری را

مهار زد .تصورات ایشان پشتوانه عقیدتی هم

داشت .لودویک فون میزس سرکرده لیبرالیسم

قاعده جنگ تدافعی دیگر است .حق
هر کشور و مردمی است که با تجاوزات
آشکار و نهان تا دفع قطعی مهاجم ،با
او مقابله کند .این تعبیر درباره عملیات
نظامی پیشگیرانه از جنگهای ویرانگر
نیز میتواند به طور نظری صادق باشد.
فدراسیون روسیه امروز با همان ضابطهای
عملیات نظامی خود علیه اوکراین را
آغاز کرده است که دولت شوروی در
زمستان  1940برابر دولت فنالند.

مینویسد« :منیتوان انکار کرد که فاشیسم و متام

تکاپوهای دیکتاتورجویانه مشابه پر از نیتهای خوبند و مداخله آنها در این مقطع زمانی،
متدن اروپا را جنات داده است .خدمتی که فاشیسم با این کار خود اجنام داده است در تاریخ

جاودان خواهد ماند...فاشیسم تنها چارهای اضطراری برای این مقطع زمانی بود و اگر آن را
چیزی بیش از این بدانیم ،مرتکب اشتباه فاجعه باری شدهایم» (لیبرالیسم ،ص . )83

این خیانت باورنکردنی به مردم جهان و بهویژه زحمتکشان و محرومان ،مشخصات و

عالئم روشنی داشت :دموکراسیهای غربی ،هرگونه همراهی با جمهوری اسپانیا را که با کودتای
ارتش به فرماندهی فرانکو عاجز شده بود ،به بهانه رعایت مقررات کمیته عدم مداخله به کناری

گذاشتند و حتی اسلحه شوروی را که برای ارسال به جمهوری اسپانیا در فرانسه نگهداری میشد
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توقیف کرده بودند و این در حالی بود که دولتهای فاشیستی ایتالیا و آملان و پرتغال و حتی

پادشاهی عقبمانده و قرون وسطائی مراکش همواره تا پایان جنگ داخلی بیش از 150هزار

نظامی و شبه نظامی با جتهیزات جنگی پیشرفته در خدمت فرانکو داشتند .جمهوری اسپانیا به

دست چنین نیروئی ساقط شد .تاریخ از پیامدهای این شکست شرمگین است.

آملان هیتلری در مارس  1938با یکی از متهیدات زورگویانه معمولی خود دولت مستقل

اتریش را برانداخت و آن کشور را ضمیمه قلمرو آملان کرد .نکته اساسی این که به قول شایرر

هیچیک از دولتهای بزرگ اروپائی انگشتی علیه او بر نیاوردند و حتی پیشنهاد دولت

شوروی در 17مارس  1938مبنی بر تشکیل کنفرانسی برای جلوگیری از جتاوزات آملان را به

سخره گرفتند.

هیتلر پس از این پیروزی با تهدید به جنگ خواستار تصاحب منطقه آملانینشین غنی

و ثرومتند سودتلند در جمهوری چکسلواکی شد و دولتهای فرانسه و انگلیس بدون اعتنا

به اعتراضات آن دولت مستقل و مخالفتهای برحق او در پایان کنفرانس مونیخ (30 – 29

سپتامبر) چندهزار کیلومترمربع از خاک چکسلواکی با جمعیتی باالی یک میلیون نفر و
زیرساختهای اقتصادی ارزنده به آملان دادند و کفتارهای حاکم بر لهستان و مجارستان نیز
هرکدام قطعهای از این سرزمین مظلوم را صاحب شدند.

با همه این احوال دولت شوروی بار دیگر در تابستان  1939خواستار تشکیل احتادیه

دفاعی مشترک با انگلیس و فرانسه شد ،اما این دولتها اعتنائی به این پیشنهاد نکردند
و تنها پس از اعتراضات و فشارهای کسانی همچون وینستون چرچیل که تنها راه بازداشنت

هیتلر از توسعهطلبی و جنگافروزی را احتاد با شوروی میدانستند ،هیئتی متوسط و بدون
اعتبارنامه الزم را به سوی مسکو فرستادند .این هیئت که میتوانست با هواپیما و در عرض

یک روز به مسکو برسد به بهانه اینکه همه اعضای هیئتهای انگلیسی و فرانسوی در
یک هواپیما جا منیگیرند با یک کشتی مسافری کمسرعت عازم شوروی شد و در  5اوت به

لنینگراد رسید و در  11اوت به مسکو رفت .به قول شایرر ،هیئت مزبور این مسیر چند ساعته
را به اندازه زمانی پیمود که برای رسیدن به آمریکا با کشتی کوئینماری الزم بود .این تذبذب

خطرناک موجب افزایش بدگمانیهای برحق شوروی به انگیزههای غرب شد و در همان روزهای

سرنوشتساز ،درخواست دولت آملان برای مذاکره و عقد قرارداد عدم تعرض را پذیرفت و

قرارداد در  23اوت به امضا طرفین رسید .این قرارداد را همه دولتمردان بیمرام غرب که به

عمد دولت شوروی را از جریان حتوالت جهانی خارج میکردند و در همین حال دولت هیتلری
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را به سوی او کیش میدادند ،خیانت به صلح نامیدند اما کسانی همچون چرچیل در همان حال
که آن را عملی ناجوامنردانه نامیده بود ،اما بسیار واقعبینانه توصیف کردند.

با انعقاد قرارداد عدم تعرض میان شوروی و آملان ( 23اوت  )1939ممالک استونی و

لتونی و فنالند و بخشی شرقی لهستان  -از مرزهای شوروی تا رودخانه ویستوال  -با توافق
آملان که برای تصرف لهستان تعجیل داشت درحوزه نفوذ شوروی قرار گرفت .با ورود ارتش

آملان به لهستان در بامداد اول سپتامبر  ،1939ارتش سرخ نیز وارد لهستان شد و تا ساحل

شرقی رودخانه ویستوال پیش رفت و بدین ترتیب فاصله میان مرزهای واقعی خود را با نقطه

آغاز حمالت احتمالی آملان به شوروی ،طوالنی کرد .دولت شوروی میدانست که قرارداد عدم
تعرض ،دوامی خنواهد داشت و ارتش آملان پس از چندی تهاجم خودرا به شوروی آغاز خواهد

کرد و با همین مالحظات در  11اکتبر  1939مذاکراتی را با دولت فنالند آغاز کرد تا تغییراتی

در مرزهایشان صورت گیرد و خطراتی که برخی مناطق غربی شوروی را تهدید میکرد ،کاهش

یابد .یکی از مناطقی که در این ارتباط بهشدت تهدید میشد ،شهر لنینگراد بود و شوروی
برای کاسنت از این تهدیدات به فنالند پیشنهاد کرد که در برابر واگذاری قسمتی از برزخ کارلی

در خاک فنالند ،دوبرابر همان مقدار را از کارلی شوروی دریافت مناید و با احداث یک پایگاه

دریائی استیجاری برای شوروی در مدخل شمالی خلیج فنالند موافقت کند .این تغییرات

آشکارا خصلت سوقاجلیشی داشت و هدف آن تأمین حدودی از امنیت برای شهر لنینگراد در
صورت حمله آملان به شوروی بود.

همانگونه که فرناندو کلودین مورخ تروتسکیست در کتاب «از کمینترن تا کمینفورم»

تأکید دارد ،همه این اعمال به عنوان اقدامات نظامی علیه آملان قابل دفاع بوده است و

مطابق نظر ایزاک دویچر که او نیز همفکر کلودین و سرشناستر از اوست ،با متهیدات پیشبینی
شده در قرارداد عدم تعرض «یک حصار دفاعی برای لنینگراد پایتخت دوم شوروی که بهشدت
در معرض خطر قرار داشت ،به دست آمد» ،غرب یعنی انگلستان و فرانسه از این قرارداد بر

آشفتند و هر تهمتی را که علیه شوروی و استالین در دل داشتند ،بر زبان آوردند .همه منتقدان

شوروی و استالین هرچه را که میشد علیه پلیدترین رهبران دولتهای جنایتپیشه به کار
گرفت ،درباره استالین تکرار کردند و او را از هیتلر و موسولینی بدتر نامیدند.

امواج تبلیغاتی که مخالفان و دشمنان شوروی در این باره به راه انداختند ،چنان عظیم

بود که اغلب مردم اروپا نگاهشان به شوروی همچون دشمن آزادی و استقالل ملتها شد

و حتی مدتی وقت الزم آمد تا بعضی احزاب کمونیست ضرورت این اقدام را دریابند .موج
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آنتیسویتیسم قبلی با شروع جنگ زمستانی میان شوروی و فنالند با آتش کاری دولتهای
فرانسه و انگلیس و آمریکا به امواج غولآسائی تبدیل شد که از پایان جنگ داخلی در شوروی

تا آن زمان نظیر نداشت .این جنگ در  30نوامبر  1939آغاز شد و آنگونه که مورخان شوروی

نوشتهاند ،آغازگر این جنگ نیز فنالند بود .دولتهای یادشده غربی نیز خود را آماده جنگ

علیه شوروی کردند و بر اثر امواج تبلیغاتی مملو از اکاذیب که علیه شوروی به راه انداخته بودند،

هزاران نفر از اهالی فرانسه و انگلیس به ارتشهای آن دو کشور پیوستند تا برای شرکت در جنگ

علیه شوروی به فنالند اعزام شوند .متام نشریات متعلق به اولتراچپها و تروتسکیستها و

سوسیال دموکراتها و بورژوازی لیبرال و محافل امپریالیستی هر گونه کالم و بیانی را علیه

شوروی و بهویژه استالین به کار گرفتند .به اندازهای که جلن پراکنیهای سابق هیتلر علیه

شوروی و استالین در مقابل آنها یک مترین فحاشی میمنود .همین دولتها با فعالیتهای
بر اثر امواج تبلیغاتی مملو از اکاذیب که
علیه شوروی ،تمام نشریات متعلق به
اولتراچپها و تروتسکیستها و سوسیال

خود در جامعه ملل که دیگر کاریکاتوری از خود

شده بود ،دولت شوروی را در  14دسامبر از این
جامعه اخراج کردند و انواع و اقسام تضییقات و

دموکراتها و بورژوازی لیبرال و محافل

حتریمها را علیه آن به کار گرفتند و چند صباحی

علیه شوروی و بهویژه استالین به کار

این کشور و در فنالند شدند.

امپریالیستی هر گونه کالم و بیانی را

بعدآماده عملیات نظامی علیه شوروی در خاک

گرفتند .به اندازهای که لجن پراکنیهای

دولت فرانسه که دههاهزار نظامی در

سابق هیتلر علیه شوروی و استالین در
مقابل آنها یک تمرین فحاشی مینمود.

مستعمره خود سوریه داشت اعالم کرد که در

صورت موافقت دولت ترکیه ،ژنرال ویگان با

هزاران نظامی فرانسوی از طریق خاک این کشور به قلمرو شوروی حمله کرده و میتواند با
هواپیماهای نظامی خود مناطق نفتی این کشور را در سواحل دریای خزر مبباران کند .فرانسه

گمان داشت که دولت شوروی با چنین عملیاتی ساقط شده و آملان نیز از نفت شوروی محروم

خواهد شد و به این ترتیب خطرحمله آملان به فرانسه نیز منتفی خواهد شد .ارتش فرانسه
حتی یک هواپیمای شناسائی را به آمسان باکو فرستاد تا شرایط را ارزیابی کند .دولتهای

غربی توافق کردند که با ارتشهای خود به دولت فنالند یاری رسانند و برای این کار همکاری

دولتهای سوئد و نروژ را خواستار شدند اما آن دولتها زیر بار این توقعات نرفتند و بیطرفی
خود را حفظ کردند .با این همه دولتهای یاد شده مقدمات ورود به فنالند را مهیا کردند و 280

هواپیمای جنگی و  686قبضه توپ با صدها هزار گلوله توپ برای فنالند ارسال داشتند .دولت
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آمریکا نیز وام کالنی برای اعطا به دولت فنالند تعیین کرد.

در اوایل مارس  1940بالغ بر  57هزار نظامی فرانسوی و انگلیسی آماده اعزام به فنالند

بودند ,اما شکستهای ارتش این کشور در فوریه و مارس همان سال ،مانع از وصول نظامیان

انگلیسی فرانسوی به فنالند شد و دولت این کشور پس از شکستهای ارتش فنالند خواستار

آتشبس شد و از روز  12مارس  1940میان دو کشور صلح بر قرار گردید و تسهیالتی را که پیشتر

دولت شوروی از فنالند درخواست کرده بود به این کشور واگذارشد .حقانیت اصرار دولت
شوروی برای کنترل مناطقی که طلب کرده بود درست یک سال و نیم بعد اثبات شد.

دولت فنالند که بیزاریاش از شوروی دوچندان شده بود در اواخر سال  1940به گروه

دولتهای محور و پیمان سهجانبه یعنی آملان و ایتالیا و ژاپن پیوست و در روز  25ژوئن سال
 1941به این دولت اعالم جنگ داد .عملیات جنگی میان دو کشور تا اول سپتامبر  1944ادامه

داشت و دراین روز بنا به درخواست فنالند که از پیشرویهای ارتش سرخ در فنالند وحشتزده

شده بود ،میان دو دولت صلح برقرار شد.

این نوشته برای حمایت از جنگ کنونی در اوکراین و یا در مخالفت بیچون و چرا با آن نوشته

نشده و در حقیقت هشداری به همه آنانی است که حوادث اخیر میان روسیه و اوکراین را دستمایه

هرگونه اظهارنظرهای عجیب و حیرتآور و اعالم خصومت و دشمنی با دولت روسیه کردهاند و
قاعده عقلی و منطقی احتیاط را بهویژه درباره اعالم نظر صریح و قطعی نسبت به امری که هنوز
خود معرفت مستقیمی  -فردی یا جمعی -از آن به دست نیاوردهاند ،به کناری گذاشتهاند.

معرفتی که بعد از  ۵اسفند روز آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین ،همه جهان را به زیر

سایه خود برده است ،چنان سنگین و از همین حلاظ چنان غیرطبیعی و بیسابقه است که قابل
قیاس با هیچیک از موارد مشابه خود نیست .متام حوادث نظامی و جنگهای قرن بیستم

و همه جنگهای قرن کنونی تا پیش از ماجرای اوکراین هیچگاه از چنین واکنش یگانهای در

اطراف خود برخوردار نبودهاند و همواره گروههای بزرگی از موافق و مخالف را در اطراف خود

داشتهاند ،اما این ماجرا در کمتر از یک روز به بزرگترین احتاد عقیدتی جهانی علیه دولت
روسیه تبدیل شد .آیا همین مطلب نباید موجب تردید در اعتبار و اصالت آن شود؟

نکته بهشدت نگرانکننده در این داستان ،اعتماد غیرقابل باور نسبت به دولتهایی

است که در متام سیصد سال گذشته ،سازنده بدترین حوادث ضد انسانی در همه جهان بودهاند.

حوادثی که همچنان تکرار میشوند .البته هر قاعدهای یک استثنا هم دارد و این دسته

از دولتها نیز میتوانند در حلظاتی کاری خالف سیره خود اجنام دهند .نظیر یک دستگاه
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از کارافتاده ساعت که در هر  ۲۴ساعت ،دو حلظه را مطابق زمان نشان میدهد .اما چنین

استثناهایی همانند ماهیت آن ساعت از کار افتاده فقط در حلظات ناتوانی و اضطرار بروز

میکنند .آخر منیشود که در یک حلظه شریک وحشیگری مشتی غالم آبروباخته در کشتار
مردم مظلوم یمن باشی و در همان حلظه مدافع استقالل و سعادت اوکراین در برابر سرکرده

وحشی دولت روسیه .منیشود که مدافع اراجیف قاتالن قاشقچی و توجیهات شان در باره
چگونگی تناول جسد او باشی و در اوکراین از مظلوم دفاع کنی! منیشود ضامن طوالنیترین

جتاوز تاریخ علیه ملیونها انسان بیگناه فلسطینی در جهان امروز باشی و در همین حال از
دفع جتاوز به اوکراین دم بزنی .منیشود از میلیونها فلسطینی بخواهی که با دریافت مشتی

دالر خونآلود غارتی ،وطن خودرا بفروشند و در همین حال حامی نیروها و کسانی باشی که
به زعم تو ،میخواهند وطنشان را از تصرفات
قدرتی دیگر خالص کنند .یعنی آزادی و عدالت و

استقالل چنان به ذلت افتادهاند که آمریکا و ناتو

پاسبان آنها شدهاند؟

بوی توحید ز اکناف جهان گم شده بود
عاقبت سر ز گریبان تو بیرون آورد

احتادعقیدتی که از طریق شبکههای قدرمتند

مزدور آمریکا و ناتو بر جهان سایه انداخته،
مارک تواین :فریب دادن مردم راحتتر از آن
است که قانعشان کنی که فریب خوردهاند!

فرصت تأمل را حتی از بسیاری مردم فرهیخته

نیز گرفته است ،چه رسد به تودههای مردمی

که هر حلظه زندگی فرهنگی شان با هجوم انواع مردم دوستیهای کاذب آدمکشان اشباع

میشود .واکنشهای هیستریک و غیرعقالئی ضدروسی که در فضاهای مطبوعاتی و مجازی

ایران دیده میشود ،از یکسو انعکاس همان معرفت کاذبی است که در یک هفته گذشته
بر همه جهان سایه افکنده و از سوی دیگر ترجمان کینه توزیهای قشری و تعلقات بیارزش

پانایرانیستی است که از آغاز تشکیل سلطنت پهلوی تا امروز ادامه دارد و برخی نیز اجرای

فرمودههای همان مراکزی است که فرستندههای بی.بی.سی و صدای آمریکا و ایران اینترنشنال

و رادیو فردا و منوتو و دهها مؤسسه بینام و با نام را تغذیه میکنند .حساب این چند دسته
از بقیه واکنشگران ماجرای اوکراین جداست چرا که با طلوع خنستین انوار معرفت -حتی در

اندازههای ناچیز -چونان دزدان دریایی کاراییب که تابش نور بر اندامشان موجب نابودیشأن
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میشد ،دود میشوند و به هوا میروند.

اما گروههای دیگری از هموطنان ما هستند که حقیقتًا دغدغه مردم را دارند و مخالفان

واقعی جنگ و خونریزی و توسعهطلبی اقتصادی و نظامیاند .از این هموطنان توقع میرود

که خود را به امواج معرفت کاذبی نسپارند که اتفاقًا دنیای امپریالیستی در تولید مکرر و

رنگارنگ آن تبحری بیاندازه دارد .توقع از این هموطنان چنین است که قاعده عقلی تأمل
و تعمق در مشاهده شیی خارجی را فراموش نکنند .همه ما میدانیم که شرط اول شناخت،
مشاهده شیی خارجی است .چه با چشم و چه با سایر حواس پنجگانه.آیا این گروه از هموطنان

ما باحواس پنجگانه خود یا مردمان صاحل و شایسته دیگر و یا از دسترسی به پژوهشهای علمی
اجنام شده دیگران که اعتبارشان در جریان زندگی تأیید شده ،با این سرعت غیرقابل باور به

معرفتی بایسته از روسیه و اوکراین رسیدهاند و یا اینکه به انگیزه صادقانه حمایت از مظلوم،

پیرو معرفتی شدهاند که دشمنان همه ملتها و هر گونه آزادیخواهی و هر نوع عدالتطلبی
برای ما تولید کردهاند؟

تشابهات فراوان میان عملیات کنونی آمریکا و نوچههایش علیه روسیه با اعمال

همینان در طول جنگ سرد علیه شوروی ،یادآور همان گرایشهائی است که غرب به اصطالح
دموکراسی نسبت به فاشیسم و موافقتش با دخالت آن در نابودی دولت شوروی داشت .این

بار البته دولت شوروی مفقود است ،اما روسیه کنونی که البته جانشین سیاسی و اجتماعی و

اقتصادی شوروی نیست  -و با دوری مشهود از رذالتها و تباهیهای دوران یلتسین-وارث

همه آن توانائیهای جنگی شوروی شده است که آمریکا و ناتو همواره از آن وحشت داشتند .از
ترکیب این قدرت سهمگین با اقتدار فزاینده اقتصادی اجتماعی پیشتاز و عادالنه جمهوری

خلق چین و همراهیهای برخی دولتهای مستقل از امپریالیسم نظیر ویتنام و کوبا و کره شمالی

و ایران و نیکاراگوا و ونزوئال و ...نیروئی شکل گرفته که قادر به مقابله مؤثر با یکجانبهگرائی

امپریالیسم و حتکیم روند چندجانبه گرائی  -این نیاز عاجل دنیای کنونی  -است.

اگر بپذیریم که تولیدات جهان در آینده نیز همچنان نیازمند مصاحلی است که امروزه به

کار میآید ،قلمرو روسیه و چین بزرگترین منابع تأمین چنین مصاحلی هستند .منابع دست
خنورده طبیعی و معدنی روسیه که از دریای بالتیک تا باب برینگ گسترده است اگر در

اختیار آمریکا نباشد بیگمان به کانونی استثنائی برای هماوردی با او تبدیل خواهد شد .با
چنین دورمنائی ،سیر نزولی امپریالیسم و روند کاهش بهرهوری کار در قلمرو او تشدید میشود.

چنین آیندهای که البته از دیدرس خود او نیز دور نیست بر نگرانیهایش افزوده است و میکوشد
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به هر ترتیبی صیرورت این دورمنا را دگرگون سازد .بنابراین روسیه باید در محاصره قرار گیرد
و یا دولتی مطیع و متفق آمریکا بر آن حاکم باشد و یا در صورت امکان به کشورهای متعدد

جتزیه شود .این تصور هذیانی را پیشتر مادلن آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا نیز بر زبان

آورده بود :روسیه بیش از اندازه بزرگ است و منابعی که در قلمرو آن وجوددارد متعلق به همه

بشریت است و نه تنها متعلق به یک دولت.

الفاظ و تعابیر کودکانهای که با تشویق امپریالیسم درباره پلشتی جتاوزکاری  -یعنی

جتاوز روسیه به اوکراین -در فضاهای مطبوعاتی و مجازی جهانی و از جمله میهن ما به

کارافتاده فشار سنگینی با خود دارد که میتواند تا مدتی مانع از رخمنائی تاریخچه موارد

واقعی جتاوزکاری شود .امپریالیسم آمریکا و کارگزارش ناتو با امیدواری به همین تصورات،

متامی مکاریها و فریبکاریهای مضحکشان را بر منایش مخالفت خودبا جتاوز به دیگران
قرار داده اند ،اما چشم اسفندیار این تلقی بیبنیاد ،حضور مستمر عنصر جتاوز در حیات
روزمره و دائمی آمریکا و کارگزاران ریز و درشت او در جهان و بهویژه در خاورمیانه است و

مگر میتوان عنصر جتاوز را فیاملثل از قامت اسرائیل زدود.عشوههای عدالتخواهانه

امپریالیسم چونان مه دود رقیقی است که با کمترین وزش باد مخالف محو میشود وباز باید

حادثه دیگری بیاید تا عشوه گریهای مضحک او تکرار شود.

امروزه برای ما ایرانیان و همچنین برای خلقهای عرب خاورمیانه تنها توجه به یک سؤال

موجب ابطال فریبکاریها و عشوهگریهای عدالتمنایانه آمریکا و متحدانش میشود .میان
اعراب و اسرائیل چهار دوره جنگ رمسی و یک دوره جنگ فرسایشی بوده است .جنگ .1948

جنگ سوئز در  .1956جنگ شش روزه در  .1967جنگ رمضان در  .1974جنگ فرسایشی

پس از آتش بس در جنگ چهارم .از این میان ،دو جنگ اول و چهارم به طور نظری ،با جتاوز

اعراب به اسرائیل آغاز شده است و دو جنگ دیگر نیز جتاوز اسرائیل به اعراب .سؤال اساسی

در این جاست که آیا میتوان اعراب را در جنگهای اول و چهارم ،متجاوز دانست؟ پاسخ در

ظاهر امر این است که فلسطینیان آواره و جنگجویانی از  ۷کشور مصر و اردن و سوریه و لبنان و
عربستان سعودی و عراق و یمن آغازگر جنگ بودند ،اما کدام وجدان انسانی میتواند ،اعراب

را آغازگر واقعی آن جنگها بداند؟

چگونه میتوان اعراب را متجاوز دانست در حالی که اسرائیل با استفاده از هر عمل و

ابزاری -اعم از قتلعامهایی چون دیر یاسین در  ۹آوریل  ۱۹۴۸و ترورهای انفرادی مردم و

ختریب خانهها و باغات و مزارع فلسطینیان ساکن مناطق اسرائیلی شده و کشتار صدها و
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هزاران نفر از مردم متواری شهرها و مناطقی نظیر یافا در روزهای ۱۴-۱۳مه  ۱۹۴۸و یک
روز پیش از آغاز حمالت اعراب ،جتاوز به فلسطینیان را به اعلی مرتبه خود رسانیده بودند.

ارتش از پیش تشکیل شده دولت اسراییل با کمکهای آمریکا چنان مجهز و مسلح شده بود که
مدتها پیش از آغاز جنگ ( ۱۵مه  )۱۹۴۸نیروی منظمی بالغ بر ۶۵هزار جنگجو داشت یعنی

حدود  ۳برابر جنگجویان عرب که با احتساب عدهای از جنگجویان ایرانی تعدادشان قریب

 ۲۲هزار نفر بود.حمله اعراب به دولت مستقل و قانونی اسرائیل که عضو سازمان ملل متحد
نیز بود ،نه جتاوز که پاسخ به جتاوز بود .نه قانونشکنی که پاسخ به قانون شکنیهای آمریکا

بود .قانونشکنیهائی در سازمان ملل متحد که حتی وزیر دفاع وقت آمریکا جیمز فورستالز
و سامنر ولز معاون وزیر خارجه آمریکا و الرنس امسیت عضو کنگره آمریکا را به اعتراض

کشانید .جنگ فلسطینیان و متحدانشان با فلسطین نه تنها با غاصبان صهیونیست که
مقاومت در برابر امپریالیستهای پلیدی چون هاروی فایرستون مالک کمپانی الستیک

سازی فایرستون و صاحب ۴۰۰هزار هکتار مزرعه کایوچو در لیبریا بود که با تهدید وتطمیع
سران کشور رأی آن را در سازمان ملل متحد نصیب تقسیم فلسطین کرد.

همین مضمون در باطن ماجرای جنگ کنونی روسیه با اوکراین نیز دیده میشود من این

منونه را تنها برای تأمل بیشتر در آنچه که میان روسیه و اوکراین میگذرد ،یادآور میشوم با
این امید که هرکدام از ما به سهم خود از همراهی با تکرار روند تأسیس اسرائیل دیگری که

بهطور کلی و کامل با عملیات آشکار و نهان ضدقانونی و ضد بشری آمریکا و نوچههایش

و دخالتهای ویرانگر آنها در اطراف روسیه صورت میگیرد ،اجتناب کنیم و بر تقویت

چندجانبهگرائی که روسیه و جمهوری خلق چین ارکان اساسی آن هستند ،بکوشیم.
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اعتراف و انکار سیاهکاران

تولید سالحهای بیولوژیک و شیمیایی آمریکا خطری بالقوه علیه همه جهانیان
طلیعه حسنی

بیل کلینتون:

کاری که دولت ایاالت متحده اجنام داد شرمآور بود و من متاسفم!
بهتر است بحث «اعتراف و انکار

سیاهکاران» را به اختصار با دو منونه تکاندهنده
تاریخی نه چندان دور آغاز کنیم.

در  ۱۶ماه مه  ،۱۹۹۷بیل کلینتون

رئیسجمهور وقت آمریکا ،به خاطر مطالعات
بیماری سفلیس بدون ارائه دارو و درمان بر

روی مردان سیاهپوست شهر تاسکیگی ایاالت

آالبامای آمریکا ،از قربانیان باقیمانده این

آزمایش و اعضای خانواده آنها در کاخ سفید رمسًا عذرخواهی کرد .این آزمایش ،که
«طوالنیترین آزمایش غیردرمانی بر روی انسان» در تاریخ پزشکی بود ،حتت نظارت

سرویس سالمت عمومی ایاالت متحده در انستیتوی حتقیقات پزشکی تاسکیگی به مدت
 ۴۰سال بین سالهای  ۱۹۳۲تا  ،۱۹۷۲ادامه داشت تا آن که پیتر باکستون ،پژوهشگر پیشین
بیماریهای مقاربتی ،حقایق مربوط به روشهای غیراخالقی این مطالعه را با خبرنگار

آسوشیتدپرس در میان گذاشت.

این مطالعه روی  ۳۹۹نفر از پسران و نوادگای بردگان سیاهپوست اجنام میگرفت .کسانی

که هرگز توسط پزشکی معاینه نشده بودند و از این رو ،وقتی خبر خدمات پزشکی رایگان در
کلیساها و مزارع پنبه منتشر شد ،غافل از درد و عذابی که برای دههها باید حتمل کنند ،دسته

دسته به راه افتادند .در اواسط دهه  ،۱۹۴۰پنیسیلین به عنوان درمان استاندارد سفلیس

شناخته شده بود ،اما آگاهانه به افراد مورد مطالعه دارو داده منینشد تا پژوهشگران بتوانند

مراحل مختلف پیشرفت بیماری را در بدن انسان مطالعه کنند .بعد از مرگ هم برای صدور
جواز دفن ،ابتدا باید مطالعات مربوط به کالبدشکافی اجنام میگرفت! دولت برای گرفنت
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رضایت خانوادهها برای طی این مراحل۵۰ ،دالر هزینه کفن و دفن را به آنها پرداخت میکرد.

کلینتون ،در مراسم کاخ سفید ،سخنان خود را با اشاره به چند تن از بازماندگان این حتقیق که

همگی بیش از  85سال داشتند ،به زبان آورد:

« ...دولت ایاالت متحده کاری کرد که عمیقًا و به شدت از نظر اخالقی اشتباه بود....

هیچ نیرویی روی زمین منیتواند زندگیهای از دست رفته ،دردهای متحمل شده،

سالهای عذاب و اندوه درونی را به شما بازگرداند .کاری که اجنام شد قابل بازگشت

نیست .اما ما میتوانیم به سکوت پایان دهیم .میتوانیم نادیده گرفنت واقعیت

را متوقف کنیم .ما میتوانیم به چشمان شما نگاه کنیم و در نهایت از طرف مردم

آمریکا بگوییم ،کاری که دولت ایاالت متحده اجنام داد شرمآور بود و من متاسفم».

البته کلینتون همزمان که کار دولت آمریکا را شرمآور میخواند ،مسئولیت این جنایت

تکاندهنده حتت نام حتقیقات علمی را بر دوش مجریان مطالعه انداخت .انتقال بار گناه بر

دوش کسانی که دارای مصونیت قانونی هستند و هرگز مورد پیگرد و مجازات قانونی قرار

منیگیرند .نه فقط این ،بلکه کلینتون درست زمانی که میگفت «ما میتوانیم به سکوت پایان

دهیم » ،به سکوت خود ادامه داد و آگاهانه بر مطالعات مشابهی که در دهه  ۱۹۴۰میالدی

در گوامتاال حتت نظر دکتر «جان باتلر» ،از نامآورترین پژوهشگران آمریکایی در آزمایشهای

بیولوژیک ،اجنام گرفته بود ،چشم فروبست و زحمت عذرخواهی از مردم گوامتاال را به رؤسای

جمهور بعدی آمریکا محول کرد .حاال بعد از نزدیک به  ۱۳سال ،در اول اکتبر  ،۲۰۱۰نوبت

رئیسجمهور باراک اوباما بود تا بعد از انتشار نتیجه پژوهشهای سوزان روربی ،استاد کاجل

ولسلی از رئیس دولت و مردم گوامتاال عذرخواهی کند .مطالعات خامن روربی نشان میداد،

آزمایشهای اجنام شده در گوامتاال شبیه آزمایشها روی سیاهپوستان ایالت آالباما توسط

همین دکتر باتلر بوده است .این آزمایشها بین سالهای  ۱۹۴۶تا  ،۱۹۴۸روی  ۵۵۰۰نفر ،اکثرًا

از زندانیان ،بیماران روانی ،روسپیان و یتیمان اجنام شد .در بیشتر موارد میکرب یا ویروس

بیماریهای مقاربتی را مستقیمًا به بدن انسانها وارد میکردند .یکی از وسایل انتقال
بیماری هم زنان روسپی گوامتاال بودند که تنها با دریافت  ۲۵دالر در برابر هر بار تزریق انواع

مختلف واکسنهای سوزاک ،در رابطه با سربازان یا زندانیان ،آنان را بیخبر به این بیماری

مقاربتی مبتال میساختند .هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه وقت آمریکا بعد از انتشار
گزارش خامن روربی ،این آزمایشها را «غیراخالقی» و «منزجرکننده» خواند ،اما رئیسجمهور

گوامتاال بهدرستی آن را «جنایت علیه بشریت» نامید.

۱،۲،۳
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دو نکته در منونههای باال قابل توجه است :اول اینکه در هر دو مورد دولت آمریکا قائم

به ذات ،پیش از افشا شدن این جنایات اقدام به عذرخواهی نکرد؛ دوم اینکه ادعای دولت

آمریکا برای حضور در گوامتاال کمک به سیستم بهداشت این کشور اعالم شده بود ،اما انتخاب

این کشور دور با مردمی فقیر و کمسواد ،برای پنهان نگهداشنت چنین فعالیتهای به شدت
خطرناک و جنایتبار ،انتخابی «هوشمندانه» بود! ادامه همین انتخابهای «هوشمندانه»
آمریکا را امروز میتوان از جمله در اوکراین دید.

آزمایشگاههای بیولوژیکی در اوکراین ،انکارها و اعترافها

ششم مارس  ۱۵( ۲۰۲۲اسفند  ،)۱۴۰۰دولت روسیه از دست یافنت به مدارک و شواهدی

دال بر وجود شبکهای از آزمایشگاههای سالحهای بیولوژیک و شیمیایی در اوکراین خبر
داد .به گفته مقامات روسیه ،اسناد به دست آمده ثابت میکنند ،فعالیت آزمایشگاههای
بیولوژیکی اوکراین در نزدیکی مرزهای روسیه بر روی توسعه انواع سالحهای بیولوژیکی

است؛ و در هفتههای اخیر برای پاک کردن شواهد برنامههای نظامی بیولوژیکی در این مراکز

حتت مدیریت و بودجه آمریکا ،و نیز از بین بردن منونههای آزمایشگاهی طاعون ،وبا ،سیاه
زخم و سایر عوامل بیماریزا به شکلی شتابزده اقدام شده است.

کشور چین که از اولین قربانیان سالحهای بیولوژیک کشورهای امپریالیستی از

دهههای اول قرن بیستم تا به امروز بوده ،ضمن خطرآفرین خواندن فعالیتهای بیولوژیکی
واشنگنت از نظر امنیتی ،با نگاهی تأییدآمیز نسبت به اطالعات روسیه ،اعالم کرد« :ایاالت

کشور حتت کنترل خود ،از جمله فقط  ۲۶آزمایشگاه در اوکراین
متحده  ۳۳۶آزمایشگاه در ۳۰
ِ

دارد ».روسیه در گزارشهای بعدی خود تعداد آزمایشگاههای اوکراین را بیش از  ۳۰اعالم کرد

و هشدار داد ،ارتش اوکراین استفاده از سالحهای بیولوژیک علیه مردم دنباس و روسیه را در

برنامه خود داشته است.

بنا بر گزارشهای متعدد ،تعداد این آزمایشگاهها در اطراف روسیه ،که عم ً
ال همگی

متعلق به آمریکا اما در قلمروهای دیگران است ،آن قدر زیادند که مانند کمربندی این کشور را

در میان خود گرفتهاند.

هیاهوی بالفاصلۀ بلندگوهای زجنیرهای و مقامات رمسی و غیررمسی امپریالیسم

جهانی برای دروغ خواندن چنین اطالعاتی ،دور از انتظار نبود .کوک ساز همگی هم یکسان
و نت واحدی در آنها به تکرار شروع به نواخنت کردند .آنها بدون ارائه هیچ سند و مدرکی ادعا
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کردند که روسیه «مثل همیشه» دست به دامان «تئوری توطئه» شده و حتی اینکه ،روسیه حتت

پوشش این جنجال تبلیغاتی در نظر دارد تا استفاده از سالحهای شیمیایی علیه مردم بیگناه
اوکراین را به گردن دیگری بیاندازد!

سخنگوی پنتاگون ،اتهامات روسیه را «پوچ و خندهدار» خواند و سخنگوی وزارت خارجه

آمریکا ادعا کرد روسیه در تالش برای توجیه اقدامات وحشتناک خود در اوکراین« ،بهانههای

نادرست اختراع میکند ».والدیمیر زلنسکی ،کمدین دستنشانده نوالند به عنوان رئیس یک

دولت ،ادعا کرد همه دنیا (؟) میدانند که «هیچ سالح شیمیایی یا هیچ سالح کشتار جمعی
دیگری در سرزمین من ساخته نشده است».

۴

در گرماگرم بازار داغ انکار و اتهام ،و در فاصله زمانی بسیار کوتاهی ،اتفاق عجیبی

رخ داد .درست دو روز بعد از گزارش مذکور از طرف روسیه ،ویکتوریا نوالند ،طراح ،رهبر و
مجری کودتای  ۲۰۱۴اوکراین و مسئول سیاسی

آمریکا در این کشور و معاون وزیر خارجه کنونی،
برای ارائه توضیحات به مجلس سنا فرا خوانده

شد .پاسخهای خامن نوالند در این نشست به

پرسشهای سناتور مارکو روبیو درباره وجود
چنین تأسیساتی در اوکراین ،برای جناب سناتور

چنان تکاندهنده و دور از انتظار دپیلماتیک
ویکتوریا نوالند در جلسه سنا

بود که کوشید با طرح سؤال زیرکان ه دیگری
شاید آب رفته را به جوی بازگرداند .انتظار

روبیو برای شنیدن یک انکار صریح از سوی نوالند برآورده نشد و روایت دیگری از حقیقت از

ِ
روایت دیگر ،ضربهای سنگین به سیستم
بلندگوی سنای این کشور به اطالع همگان رسید .این
اطالعرسانی ایاالت متحده بود .پیش از بررسی بیشتر موضوع ،نگاهی به عین این پرسش و
پاسخ خالی از فایده نیست.

سناتور مارکو روبیو :آیا اوکراین دارای سالحهای شیمیایی یا بیولوژیکی است؟

ویکتوریا نوالند :اوکراین دارای تاسیسات حتقیقاتی بیولوژیکی است که در واقع،

ما اکنون کام ً
ال نگران نیروهای روسی هستیم که ممکن است به دنبال کنترل آنها

باشند ،بنابراین با اوکراینیها کار میکنیم تا ببینیم در صورت نزدیک شدن نیروهای
روسی چگونه میتوانیم از افتادن هر یک از این مواد حتقیقاتی به دست آنها
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جلوگیری مناییم.

روبیو :مطمئنم که شما آگاهید که گروههای تبلیغاتی روسیه اکنون انواع اطالعات
را در مورد چگونگی کشف توطئه اوکراینیها برای پرتاب سالحهای بیولوژیکی در

کشور و با هماهنگی ناتو در آجنا منتشر میکنند .اگر یک حادثه یا حمله با سالح
بیولوژیکی یا شیمیایی در داخل اوکراین رخ دهد ،آیا در ذهن شما تردیدی وجود دارد

که روسها ۱۰۰درصد پشت آن هستند؟

نوالند :هیچ شکی در ذهن من نیست ،سناتور .و در واقع ،این یک تکنیک

کالسیک روسی است که طرف مقابل را به خاطر کاری که خود قصد اجنامش را
دارد سرزنش کند.

۵

برای ابهامزدایی از سؤال و جواب دوم ،و اینکه ببینیم آیا این یک «تکنیک کالسیک

روسی» است یا کارزار دروغ و انکار و اتهام آمریکا

و همدستان جهانیاش یک تکنیک کالسیک و

شناخته شده نظام امپریالیستی ،کافی است به
دو منونه صریح و در عین حال شرمآور از طرف

بلندپایگان آمریکا بسنده کنیم.

مایک پمپئو ،وزیر خارجه پیشین آمریکا

روز  ۱۵آوریل  ،۲۰۱۹در دانشگاه تگزاس با لودگی
خاص قلدران محل گفت« :وقتی من رئیس

کالین پاول ،در جلسه شورای امنیت  ۵فوریه ۲۰۰۳

سیآیای بودم؛ ما دروغ میگفتیم؛ تقلب میکردیم؛ دزدی میکردیم .عین این بود  ...ما
دورههای آموزشی کاملی داشتیم .این ،دوران شکوه آمریکا را به شما یادآور میشود».

۶

منونه دیگر ،اظهارات سراپا دروغ کالین پاول ،وزیر خارجه دیگر آمریکا ،در شورای

امنیت سازمان ملل متحد در ۵فوریه  ۲۰۰۳است که وسیلهای شد برای توجیه حمله ایاالت

متحده آمریکا و معدود همپیمانان آن به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین در ماه مارس
همان سال ،کشتار بیش از یک میلیون نفر و ویرانی و جتزیه این کشور .وی در آن نشست،

در نهایت خونسردی یک محفظه کوچک حاوی پودر سفیدی (به قولی پودر رختشویی) را به

عنوان سند سالحهای کشتار جمعی صدام حسین نشان داد .به نوشته «یورو نیوز» ( ۱۸دسامبر

)۲۰۲۱بعد از مرگ کالین پاول ،وی بعدها اعتراف کرد« :این یک لکه سیاه است چرا که من
کسی بودم که آن سخنرانی را به نام ایاالت متحده در برابر جهانیان اجنام دادم و این ماجرا
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همواره در کارنامه حرفهای من باقی خواهد ماند».

۷

دروغگو خواندن دیگران از طرف ایاالت متحده و همدستان ریز و درشتش در جهان،

مصداق دقیق دزدی است که هنگام فرار فریاد میزند :آی دزد ،آی دزد! این ،همان سبک

کالسیک دروغبافی ،افترا و صحنهسازی علیه هر ملت ،دولت و شخصیت مخالف سیاستهای
آمریکاست و امروز شاهد یکی از بیشرمانهترین منونههای آن در سناریو «بوچا» ۸هستیم.

اما پاسخ خامن نوالند به پرسش اول ،برای نه تنها مخالفین دولت آمریکا در داخل و خارج

این کشور ،بلکه حتی برای برخی از رسانههای زجنیرهای یا چهرههای شناخته شده خودشان به

معنای اعتراف بر وجود چنین آزمایشگاههایی در اوکراین و در نتیجه درستی اطالعات روسیه

بود .توماس ماسی ،مناینده جمهوریخواه کنتاکی ،اظهارات خامن نوالند را یک «اعتراف

جدی» توصیف کرد ۹.پسر دونالد ترامپ هم با ۷/۳میلیون نفر دنبالکننده در توئیتر نوشت:

«شش روز طول کشید تا از تئوری توطئه به شهادت سنا برسد[ .پیشتر] از تئوری توطئه تا

تبدیل به واقعیت ،شش ماه طول میکشید!»

۱۰

واکنش تاکر کارلسون ،یکی از مجریان فاکسنیوز (رسانه به شدت دست راستی آمریکا)

در برنامه تلویزیونی خود شاید تأثیرگذارترین واکنشی بود که آه از نهاد رسانههای زجنیرهای

برآورد و به اصطالح «حقیقتسنجان» آنها ،از جمله در نیویورک تایمز ،واشنگنتپست و

«ایبیسی نیوز» برای خنثی کردن تأثیر اعترافات نوالند بر افکار عمومی آمریکا و جهان و نیز

نادرست خواندن چنین برداشتهایی ،همزمان مقاالت متعددی منتشر کردند .اما این مقاالت
نیز ،زیر سنگینی وزن واقعیتی که برمال شده بود ،به دلیل تناقضهای آشکار در آنها ،اطالعات

بیشتری دال بر صحت گزارشهای روسیه به دست دادهاند که مطالعه و بررسی آنها ،خود نیاز

به فرصتی دیگر دارد .اما الزم است بخشی از گفتههای کارلسون را از نظر بگذرانیم .او در
حالی که با جملههای پیدرپی که تعجب و ناباوریاش از واقعیتی که توسط نوالند بر مال
شده بود را نشان میداد ،گفت:

ح بیولوژیک داره؟ آ ...اوکراین تأسیسات حتقیقات بیولوژیک داره،
«اوکراین سال 

چی؟ منظور ،آزمایشگاههای بیولوژیک مخفیه؟ حتما منظورتون آزمایشگاههای
بیولوژیکی مخفی که نیست؟ اوکراین از اونا داره؟ بله ،داره .و نه فقط اوکراین

ٔ
گفته توری نوالند ،کارهایی که
آزمایشگاههای بیولوژیک مخفی داره ،بلکه به
اونا در این آزمایشگاهها میکنن ،به حدی خطرناک و ترسناکه که نگران شدن این
به اصطالح مواد حتقیقاتی داخل این آزمایشگاهها به دست نیروهای روسی بیفته.
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ٔ
برنامه تلویزیونی حرفای
دارم سعی میکنم برای نشون دادن احساسات خودم در

دهَنم باز مونده .بگذریم ...خامن توری نوالند
زشت نزمن؛ اجازه بدین فقط بگم َ

ٔ
جلسه علنی کمیتۀ مربوطه ،تأیید کرد که
که سوگند خورده بود حقیقت را بگه ،در
اطالعات «نادرست» روسیه ،که برای روزها به ما میگفنت همگی دروغ؛ تئوری

ً
کامال درست بودن .عجب! این
ی هسنت ،در واقع
توطئه؛ غیراخالقی؛ و باورنکردن 
جور خبرا رو آدم هر روز از واشنگنت منیشنوه».

۱۱

آری ،چنین عکسالعملهایی میتوانند عواقب سنگینی برای اتوریته آمریکا و متحدینش

داشته باشند .از این روست که بلندگوهای دروغ ،فریب و انکار و «حقیقتسنجان» خودخوانده آنها
بار دیگر با حتریف و بازی با کلمات وارد میدان شدند تا به جهانیان بگویند :آنچه را با چشم خود

میبینید و با گوش خود میشنوید و با شعور و آگاهی خود قادر به تشخیص درستی یا نادرستی آن

هستید ،حقیقت نیست؛ حقیقت آن است که ما به شما میگوییم! روسیه دروغ میگوید! آمریکا با

بودجه خود صرفًا برای «کاهش تهدیدات سالحهای بیولوژیک» ،این آزمایشگاهها را در سراسر

جمعی بیسر
جهان دایر کرده و فقط هم کار حتقیقات علمی اجنام میدهد و نه تولید سالح کشتار
ِ
و صدا و بدون امکان ردیابی! حتقیقات علمی از آن دست که در آالباما و گوامتاال دیدیم!

در برابر چنین ادعاهای مضحک سراپا خالف واقعیات تاریخی ،حتی به ذهن معمولی نه

چندان باهوشی نیز این پرسش خطور میکند که :این همه تالش «فداکارانه» و «دست و دلبازانه»
برای «کاهش» چنین تهدیداتی ،چرا این قدر «نگرانی»آور هستند و چرا باید اینقدر محرمانه

باشند؟ چرا مثال نتیجه به اصطالح فعالیت برای کاهش تهدیدات ،افزایش  ۱۵آزمایشگاه
اوکراین به بیش از  ۳۰آزمایشگاه تا امروز است؟ یا چرا بجای کاهش تهدیدات ،شاهد افزایش
باورنکردنی انواع بیماریهای مسری میان دام و طیور و انسانها در مناطق اطراف این

آزمایشگاهها و انتقال سریع آنها به دیگر کشورها و بر جا گذاشنت خسارات سنگین انسانی و
اقتصادی از جمله در کشور خود ایران هستیم؟

توصیه سازمان جهانی بهداشت به اوکراین نیز کماهمیتتر از اعتراف خامن نوالند نیست.

این سازمان جهانی به اوکراین توصیه کرد تا پاتوژنهای (عوامل بیماریزا) خطرناکی را که

در این آزمایشگاهها نگهداری میشوند ،نابود کند تا از «هر گونه نشت احتمالی» که باعث
گسترش بیماری در بین مردم میشود ،جلوگیری مناید».

۴

این توصیه سازمان جهانی بهداشت ،در عین حال سؤاالت بسیاری در برابر خود این نهاد

بیناملللی قرار میدهد .این سازمان بر پایه چه نوع ارتباطاتی دارای اطالعاتی درباره این
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آزمایشگاههاست که تنها امروز و در این حلظه ،خطیر بودن آن را یادآور میشود؟ چرا تا امروز
سکوت کرده است؟ البته در دو سال اخیر بعد از شیوع جهانی بیماری کرونا ،به دلیل زد و بندهای

پنهانی این سازمان با بنیاد گیتس از یکسو و نهادهای قدرت در ایاالت متحده آمریکا از سوی
دیگر ،بسیاری نسبت به اعتبار و جایگاه علمی این نهاد جهانی دچار تردیدهای جدی شدهاند.

قابل توجه است که بنا بر گزارشهای دولت روسیه ،از جمله موارد مورد بررسی در

آزمایشگاههای اوکراین ،سازوکار انتشار ویروس کرونا ،از طریق خفاشها و پرندگان بوده است.
سند موافقتنامه دولت آمریکا و اوکراین درباره این آزمایشگاهها

همزمان با اعتراف خامن نوالند ،سند موافقتنامه دولتهای آمریکا و اوکراین پیرامون

فعالیت این آزمایشگاهها در زمینۀ حتقیقات در مورد طاعون ،وبا ،سیاه زخم و سایر
بیماریهای کشنده در این کشور نیز به فضای مجازی راه یافت .برای اجرای این موافقتنامه
که در  ۲۹آگوست  ،٢٠٠۵به امضا رسید ،بودجهای معادل  ٢٠٠میلیون دالر اختصاص داده شد.

در ماده  ۱این سند ،وزارت دفاع آمریکا متعهد میشود ،بدون هیچ هزینهای به وزارت

بهداشت اوکراین ،جهت جلوگیری از گسترش فناوری ،عوامل بیماریزا و ختصص موجود در

مؤسسات متعدد حتقیقات بیولوژیک و اپیدمیک این کشور ،که از آنها میتوان در توسعه

ک مناید .بنا بر بندهای متعدد مواد دیگر این توافقنامه،
سالحهای بیولوژیکی استفاده کرد ،کم 

دولت اوکراین موظف به جلوگیری از انتشار اطالعات عالمتگذاری شده یا «حساس» از نظر

دولت آمریکا میباشد .طبق مفاد این سند ،که همگی بر پایه قوانین و مقررات دولت آمریکا تدوین

شدهاند ،وزارت دفاع آمریکا حق دارد در متام جوانب اجرای قراردادها و فعالیتهای مربوطه در
این تأسیسات شرکت داشته باشد ،اما مسئولیت هرگونه انتشار اطالعات مربوطه که باید به

عنوان «اطالعات حساس یک دولت خارجی» محسوب شوند ،بر عهده دولت اوکراین است.

همین مورد آخر ،یعنی مسئولیت دولت اوکراین در برابر «اطالعات حساس یک دولت

خارجی» در منت این توافقنامه کافی است تا بشود به رمز و راز «فداکاری» مالی دولت آمریکا
و معنا و مفهوم «جلوگیری از گسترش ...عوامل بیماریزا» در فرهنگ سیاسی امپریالیسم

آمریکا پی برد .به نظر میآید دولت اوکراین با امضای این توافقنامه و تن دادن به خواست

ِ
اپیدمیولوژیک
آمریکاییها و صرفنظر کردن از حق خود برای نظارت بر نظام بهداشتی و
قلمروی خود ،آن را متامًا دراختیار ایاالت متحده گذاشته تا بر پایه منافع خود هر برنامهای را

که میخواهد به اجرا درآورد.
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نتیجه چنین تفویض اختیار و باز گذاشنت دست آمریکا برای فعالیت در این کشور ،شیوع

انواع بیماریها در سراسر اوکراین و دیگر کشورها بوده است .برای منونه ،شیوع آنفوالنزای

خوکی ( )A H1N1بعد از افتتاح آزمایشگاه بیولوژیکی اودسا در سال ۲۰۰۹؛ شیوع تب خوکی
آفریقایی از  ۲۰۱۲که تا کنون منجر به نابودی هزاران هزار رأس خوک در کشورهای مختلف

شده است؛ شیوع «ناگهانی» سرخک در  ۲۰۱۲در سراسر اوکراین و نیز شیوع بازهم «ناگهانی»

بوتولیسم از  ۲۰۱۷در کییف و خرسون که تا کنون مرگ و میر فراوانی به همراه داشته است.

در اواخر سال  ،٢٠١۶احتادیۀ اروپا واردات گوشت طیور از اوکراین را به دلیل اینکه

«آنفوالنزای پرندگان» به طور «ناگهانی» در منطقۀ خرسون شیوع یافته بود ،ممنوع کرد .در سال

۲۰۱۷ویروس فوقالعادهحاد پرندگان به نام  H5N1به عنوان معضل جهانی مطرح شد و  ۵۵کشور
دنیا از جمله چین ،روسیه ،ایران ،آملان ،فرانسه ،هلند ،کره جنوبی و ژاپن درگیر آن شدند.

بیشک باید علت «حساس» طبقهبندی کردن اطالعات در این آزمایشگاهها را در شیوع

چنین بیماریهایی میان انسانها و حیوانات جستجو کرد .موارد مشابهی نیز در رابطه
با آفات گیاهی و نباتی ساخته این آزمایشگاهها وجود دارند که موجب نابودی محصوالت
کشاورزی و مسموم شدن خاک و عدم امکان بهرهبرداری مجدد از آن میشوند .برای منونه،

میتوان از پخش ماده نارجنی با ادعای «برگزدایی» نام برد که نه تنها مزارع برجن ویتنام را
نابود کرد ،بلکه موجب تولد کودکان دفرمه تا امروز بوده است.

بازی با کلمات برای الپوشانی مقاصد شوم

بدین ترتیب روشن است که استفاده از واژههای کاهش تهدیدها یا حتقیقات برای معرفی

این دست از برنامههای آمریکا در درون و بیرون مرزهای خود ،صرفًا در زرورق پنهان کردن

سیاهکاریهای غیرانسانی آنهاست .ژاپنیها ،که در عرصه تولید سالحهای بیولوژیک در
جهان پیشگام بودند ،فعالیت خود را از دهههای پیش از جنگ جهانی دوم آغاز کردند .آنها
برای مراکز حتقیقاتی ،آزمایش و تولید انواع سالحهای مسی و بیولوژیک ،که عمدتًا در مناطق

اشغالی چین بر پا کرده بودند ،نامهایی انتخاب میکردند که موجب جلب توجه و حساسیت

افکار عمومی نگردند .مث ً
ال «آزمایشگاه حتقیقات پیشگیری اپیدمی»« ،کارخانه چوببری»

یا «اداره تصفیه آب» .آنها انسانهای زندهای را هم که برای اجنام آزمایشهای مرگبار خود
در این مراکز نگهداری میکردند - ،حتی در مکاملات عادی  -نه انسان بلکه «ماروتا» به

معنی ُکنده درخت میخواندند .شلدون اچ .هریس در کتاب «کارخانههای مرگ» مینویسد،
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ظاهرًا این واحدها در زمینه ضداپیدمی کار میکردند ،اما در خفا در زمینه حتقیقات جنگ

بیولوژیک حتت هدایت دکتر ایشی شیرو بودند.

۱۲

آمریکا هم در دهههای  ۱۹۳۰و  ۱۹۴۰فعالیت خود در این عرصهها را با عالمات اختصاری

نامفهومی برای افکار عمومی مانند ( ،WBCکه در واقع  BWCبرگرفته از حروف اول کلمات

انگلیسی بیولوژیک ،سالح و کمیته است) یا اسم رمز  ABCشروع کرد ۱۲.پروژههای عملیاتی

آمریکا هم که در دهههای  ۱۹۵۰و ۱۹۶۰به اجرا درآمدند ،به روش معمول ارتش آمریکا نامهای

کودکانهای مانند «پروژه وزوز بزرگ»« ،پروژه خارش بزرگ» و «عملیات ماهمه» بر خود

داشتند ۱۳.آمریکاییها حتت همین پروژههای «کودکانه» تولید انبوه میلیاردی انواع حشرات،

آلودن آنها با پاتوژنهای مهلک ،و سپس جا دادنشان در تسلیحات سنگین و ختلیه آنها بر
فراز احتاد شوروی ،ویتنام ،کره شمالی ،کوبا و هر کشور دشمن دیگری را با هواپیما و موشک

به اجنام رساندند .یعنی تولید و پخش میلیاردی َکک ،سوسک ،موش ...،و برگههای تبلیغاتی
آلوده به انواع بیماریهای مسری مهلک که امکان ردیابی آنها تقریبًا غیرممکن است.

دیلیانا گایتاندژیوا ،روزنامهنگاری که سالها در مورد آزمایشگاههای بیولوژیکی با

مدیریت و پول ایاالت متحده در اروپای شرقی حتقیق کرده است ،در گزارشهای خود ثابت

میکند که آزمایشگاههایی که از سوی پنتاگون حمایت میشوند ،آزمایشهای بالقوه مرگباری

را روی هزاران سرباز در اوکراین و گرجستان اجنام دادهاند .او در ماه ژانویه  ۲۰۲۲در توئیتر
محل تعدادی از آزمایشگاههای سالحهای بیولوژیک آمریکا در اوکراین
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نوشت ،آمریکا آزمایشهای بیولوژیکی بالقوه کشندهای روی  ۴۴۰۰سرباز در اوکراین و

 ۱۰۰۰سرباز در گرجستان اجنام داده است .گایتاندژیوا در سال  ۲۰۱۸نیز گزارش داده بود که

سفارت ایاالت متحده در تفلیس پایتخت گرجستان ،در برنامههای نظامی مخفیانه شرکت
دارد و دانشمندان پنتاگون «خون یخزده انسان و عوامل بیماریزا را به عنوان محموله
دیپلماتیک برای برنامههای ِس ّری نظامی به ایاالت متحده منتقل کردهاند» این دانشمندان

دارای «مصونیت دیپلماتیک برای حتقیق در مورد بیماریهای کشنده و حشرات گزنده در مرکز

لوگار ،آزمایشگاه زیستی پنتاگون در تفلیس» هستند.

۱۴

دادن مصونیت دیپلماتیک یا قانونی به دانشمندان دخیل در مطالعات سالحهای

بیولوژیک و شیمیایی از طرف آمریکا ،امر تازهای نیست .بعد از جنگ جهانی دوم و شکست
ژاپن در آن ،دولت و ارتش آمریکا ،یک معامله پنهانی با دکتر ایشی و تیم همکارش در واحد

( ۷۳۱مسئوالن و مجریان شنیعترین جنایات بیولوژیک علیه مردم چین) اجنام دادند .بنا

بر این معامله ،دولت آمریکا در مقابل الپوشانی کامل همه شواهد فعالیت آنها و تضمین
مصونیت از پیگیرد قانونی جنایات جنگی برای دکتر ایشی و همکارانش ،متامی گزارشها،

اسناد و دستاوردهای علمی آنها را به ارتش آمریکا منتقل کردند .ایشی و تیمش نیز همگی بعد

از انتقال مخفیانه به آمریکا و اسکان دادنشان در پایگاههای نظامی ،در لیست حقوقبگیران

ارتش آمریکا قرار گرفتند.

۱۳

تعدادی از سیاهکاران

گزارش اختصاصی روزنامه «دیلی ِمیل» روز  ۵فروردین از ایمیلهای لو رفته «هانتر

بایدن» ،پسر جو بایدن رئیسجمهور آمریکا ،نه تنها نشاندهنده اهمیت مسایل مطرح شده
از نظر شخصی و خانوادگی برای رئیسجمهور آمریکاست ،همزمان امکان هر گونه انکاری

درباره واقعیت وجود آزمایشگاههای سالحهای بیولوژیک در اوکراین را از میان برمیدارد.

اصالت این ایمیلها توسط «نیویورک تایمز» تأیید شد.

دیلیمیل نوشت ،دولت روسیه دیروز ( ۴فروردین) در یک کنفرانس مطبوعاتی ادعا کرد

که هانتر بایدن به تأمین مالی برنامه حتقیقاتی «سالحهای بیولوژیکی» ارتش آمریکا کمک
کرده است .هرچند [ابتدا] این اتهامات یک ترفند تبلیغاتی وقیحانه برای توجیه حمله پوتین
به اوکراین و ایجاد اختالف در ایاالت متحده تلقی شد ،اما ایمیلها و مکاتباتی که توسط

 DailyMail.comاز لپتاپ گمشده هانتر بایدن به دست آمده ،نشان میدهند که این ادعاها
ص  ،206دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

نقد و بررسی مسئله اوکراین

ممکن است درست باشند.

به گزارش دیلیمیل ایمیلها از جمله نشان میدهند:

 .۱هانتر بایدن دهها میلیون دالر از طریق پنتاگون به متابیوتا ،پیمانکار پنتاگون،

متخصص حتقیق درباره عوامل بیماریزای مسری که میتوانند به عنوان سالحهای
زیستی استفاده شوند ،کمک کرده است.

 .۲پسر بایدن و همکارانش از طریق صندوق سرمایهگذاری «رزمونت سنکا» ۵۰۰هزار
دالر در متابیوتا سرمایهگذاری کردند.

 .۳آنها از غولهای سرمایهگذاری از جمله گلدمن ساکس چندین میلیون دالر برای
متابیوتا جمعآوری کردند.

۱۵

اهمیت فعالیت شرکت متابیوتا در زمینه آزمایشهای ختصصی برای اشاعه بیماری

روی نژادهای خاص انسانی است و این نکته در ایمیل یکی از مدیران این شرکت به هانتر
بایدن در آوریل  ۲۰۱۴صراحتًا دیده میشود.

در گزارش وزارت دفاع روسیه ،بر پایه اسناد به دست آمده ،همچنین از شراکت مستقیم

«اداره توسعه بیناملللی آمریکا»« ،بنیاد جورج سوروس» و «مرکز کنترل و پیشگیری

بیماریهای آمریکا» در اجرای پروژه مذکور ،نام برده میشود .آزمایشگاه ملی لوسآالموس
آمریکا ،از دستاندرکاران حتقیقات تسلیحات هستهای نیز ،پشتیبانی فنی این پروژه را ارائه

کرده است .متام این فعالیتها حتت کنترل وزارت دفاع آمریکا به منظور بررسی و حتقیقات
روی خطرناکترین عوامل بیولوژیکی برای یک منطقه خاص اجنام شده است.

۱۶

البته ،میتوان با کمترین تردید نام بیلگیتس و بنیاد بدنامش را هم در لیست فوق قرار داد.

در مقاله مفصلی که «دانش و امید» در دو شماره اول خود ۱۷،درباره ماهیت واقعی فعالیتهای

بنیاد گیتس منتشر کرد ،بر جایگاه ویژه بنیاد گیتس در حتقیقات پزشکی ،واکسنها و داروها
باالتر از جایگاه سازمان جهانی بهداشت تأکید میشود و نیز این نکته که امروز در هیچ جای

جهان منیتوان وجود منحوس این بنیاد در عرصه بهداشت و سالمت کشورهای مختلف را نادیده

گرفت .حتمًا شنیدهایم که بیل گیتس وعده ویروس دیگری بدتر از کرونا را به جهانیان داده است

که گفته میشود در اسناد یافت شده توسط روسیه شواهد اجرایی شدن این وعده نیز دیده میشود!

نشانههایی نو از افول و سخن پایانی

موضوع سالحهای بیولوژیک و شیمیایی ،موضوعی است با تاریخی طوالنی که به ویژه
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از اوایل قرن بیستم میالدی همواره از زاویه امنیت و سالمت مردم جهان و نیز بقای کره زمین

مورد توجه بوده است .این موضوع دارای چنان اهمیتی است که ضرورت دارد تا تاریخ شروع،

حتوالت و پیامدهای مهلک و ویرانگر آن تا امروز در کتابهای درسی مدارس و دانشگاههای
جهان گنجانده شود ،تا مردم جهان با آگاهی از ابعاد چنین فعالیتهای مرگباری ،با پیکار و

تالشی مشترک مانع از توسعه و تداوم آن گردند .در این چارچوب آنچه به سهم و نقش آمریکا

در این عرصه مربوط میشود ،موارد یاد شده در این نوشتار تنها مشت منونه خروار است.

ایاالت متحده چند صد آزمایشگاه تولید سالح کشتار جمعی در خاک خود و دیگر نقاط جهان

دارد .یکی از معروفترین آنها ،که احتمال شیوع بیماری کرونا نیز به آن نسبت داده میشود،
آزمایشگاه معظمی در پایگاه نظامی فورتدتریک ایالت مریلند (از قدیمیترین مراکز از این

نوع) است که در تابستان  ،۱۳۹۸پیش از انتشار خبر شیوع بیماری کرونا در جهان ،به دلیل

نشت آلودگی ،ناگهان بسته شد و راههای کسب اطالعات در آن باره نیز مسدود!

اما تالش نگارنده در این نوشته ،نشان دادن بخشی از کارزار دروغ و تزویر و صحنهسازی

نظام امپریالیسم جهانی به رهبری آمریکاست .مسئله اوکراین و جنگ کنونی ،به حلاظ برخی

ویژگیها ،که جای پرداخنت به آنها در این نوشته نیست ،چشم و گوش جهانیان را بازتر کرده است

و علیرغم تالش شبانهروزی و رنگارنگ دستگاه عظیم تبلیغاتی امپریالیستی برای وارونه جلوه
دادن حقایق در انظار عمومی ،بسیارند کسانی که به صف مخالفان این نظام متکی بر نابرابری

و نابرابر پرور میپیوندند و در سایه تغییر توازن قوا در جهان و به لرزه افتادن ستونهای کاخ

امپراتوری جهانیشان ،به خود جرأت ایستادن و مخالفت کردن در برابر قدارهکشان امپریالیستی

میدهند .آنچه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با اطالعات به دست
ی بیولوژیک آمریکا در اوکراین گذشت ،جلوه
آمده توسط روسیه از آزمایشگاههای سالحها 
روشنی است از روندی مثبت و امیدوارکننده برای آینده مناسبات جهانی .کشورهای هند،

مکزیک ،برزیل ،غنا ،گابن و کنیا در کنار روسیه و چین ،یعنی  ۸عضو از  ۱۵عضو شورای امینت،

بهجای تکرار طوطیوار اتهامات بیپایه و دروغهای آمریکا و همپالگیهایش ،بر اهمیت حیاتی
مسئله ،قابل تأمل بودن و نیاز به رسیدگی بیطرفانه آن تأکید کردند.

۱۸

رویکرد شش کشور نامبرده در کنار روسیه و چین ،بیشک ناشی از درسهای دردناک

و تلخی نیز هست که هریک از آنها در دهههای اخیر در نتیجه این گونه فعالیتهای اهریمنی
آمریکا و کشورهای قدرمتند احتادیه اروپا در خاک کشورشان آموختهاند .اما یک نکته مهم

نیز در این اجالس چهرهمنایی کرد ،چیزی که برای آمریکا و متحدینش به شدت نگرانیآور است.
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این هشت عضو شورای امنیت حدود نیمی از جمعیت جهان را منایندگی میکنند و این بدین
معنی است که ترفندهای ریاکارانه و ضدبشری آنها کارایی گذشته خود را از دست دادهاند .آیا

هیاهو حول سناریو «بوچا» در اوج تأثیرگذاری افشاگریها درباره آزمایشگاههای سالحهای
بیولوژیک و شیمیایی آمریکا در اوکراین در افکار عمومی جهان ،دست وپا زدنی برای به سایه

راندن آن و تالشی برای حفظ اعتبار حتمیلی گذشته نیست؟

 .۱عذرخواهی رئیسجمهور به خاطر مطالعات تاسکیگی
https://www.britannica.com/topic/Presidential-Apology-for-the-Study-at-Tuskegee-1369625
 .۲عذرخواهی آمریکا از گوامتاال به خاطر آزمایشهای دهه  .۴۰بیبیسی فارسی ۹ ،مهر  ۱ - ۱۳۸۹اکتبر .۲۰۱۰
 .۳جتربیات پزشکی غیر انسانی آمریکا در گوامتاال .شهال رستمی ،رادیو فرانسه ۳۰ ،آگوست .۲۰۱۱
4.https://per.euronews.com/2022/03/11/un-security-council-on-russian-claim-of-biowarfarelabs-in-ukraine-as-us-dismisses
5. https://greenwald.substack.com/p/victoria-nuland-ukraine-has-biological?s=r
 .۶سخنرانی پمپئو در تگزاس
https://www.youtube.com/watch?v=6RmEsPE7iq0
 .۷اظهارات کالین پاول در یورونیوز
https://per.euronews.com/2021/10/18/colin-powell-secretary-of-state-under-george-w-bushdied-of-covid-19
 .۸سناریو «بوچا» ،صحنهسازی جنایتبار و کثیفی است که ارتش اوکراین با کمک عوامل سازمان «سیا» و
فیلمبرداران بیبیسی ،چهار روز بعد از خروج نیروهای روسی سرهم کردهاند .دراین سناریو ادعا میشود اجساد
منایش داده شده در آن متعلق به اوکراینیهایی است که توسط ارتش روسیه کشته شدهاند.
9. https://www.nytimes.com/2022/03/11/us/politics/us-bioweapons-ukraine-misinformation.html
10. https://www.washingtonpost.com/politics/2022/03/11/how-right-embraced-russian-disinformation-about-us-bioweapons-labs-ukraine/
 .۱۱لینک اعترافات ویکتوریا نوالند در کنگره و عکسالعمل تاکر کارلسون
https://www.youtube.com/watch?v=wUixeEdeZA4
 .۱۲هریس ،شلدون اچ .کارخانههای مرگ ،جنگ بیولوژیگ ژاپن ۱۹۳۲ ،تا  ۱۹۴۵و الپوشانی آمریکا .ترجمه سعید
کالتی .نشر گویا .تهران .۱۴۰۰ .ص.۱۳۹
 .۱۳نگاهی به برخی واقعیات و شواهد دیروز و امروز ،یک بررسی ضروری و بههنگام بر پایه دادهها ،الری
رومانوف ،برگردان طلیعه حسنی .دانش و امید ،شماره  ۵و  ،۶اردیبهشت و تیر .۱۴۰۰
14. US Admits to Funding Biological Laboratories in Ukraine, with Dilyana Gaytandzhieva
and Dan Cohen, MintPress, 10 March 2022
15.https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millionsfunding-military-biotech-research-program-Ukraine.html
16. https://persian.cri.cn/2022/03/27/ARTIsh0Dzjj5vOuZrykLKtqK220327.shtml
 .۱۷اهرمهای بنیاد بیل گیتس برای کنترل جهان ،یاکوب لویچ .برگردان :طلیعه حسنی و فرشید واحدیان .دانش
وامید ،شمارههای  ۱و  ۲شهریور و آبان ۱۳۹۹
 .۱۸گزارش جلسه شورای امنیت سازمان ملل ۱۱ .مارس ۲۰۲۲
https://www.un.org/press/en/2022/sc14827.doc.htm
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جودوی روسی
پشت غرب را
به خاک میمالد
نوشته :پهپه اسکوبار (وبگاه کردل)

۱

برگردان :فرشید واحدیان

میدان جنگ تعیین شده است

لیست سیاه رمسی کشورهایی که روسیه را حتریم کردهاند شامل آمریکا ،احتادیۀ اروپا،

کانادا؛ و در آسیا شامل ژاپن ،کرۀ جنوبی ،تایوان و سنگاپور (تنها کشور واقع در آسیای جنوب

شرقی) میگردد .جهان جنوب باید بداند که هیچ کشوری از آسیای غربی ،آمریکای التین و

آفریقا جزو این لیست نیستند.

مسکو تابهحال حتی مجموعۀ اقداماتی را که میتواند به عنوان «سختترین واکنشهای

ضد حتریم»نامیده شود ،اعالم نکرده است .اما حکمی را که در مورد «تعهدات تبدیل ارز برای

وامدهندگان خارجی» اعالم کرده آشکارا گویای وضعیت است .این حکم ،به شرکتهای روسی
اجازه میدهد که وام خود را به شرکتهای خارجی با روبل پرداخت منایند.

یوگنی یوشچاک،۲اقتصاددان ،از این حکم به عنوان «یک مین امتی تالفیجویانه» یاد

میکند .محور این اقدامات فرمانی است که از سوی ریاست جمهوری به نام «حکم موقت در
مورد تعهدات مربوط به شماری از وامدهندگان خارجی» در پنجم ماه مارس گذشته صادر شد.

حنوۀ عمل از این قرار است که برای بازپرداخت وامهایی که از کشورهای حتریمکننده

دریافت شده و اقساط ماهیانۀ آنها بیش از دهمیلیون روبل است ،شرکتهای روسی نیاز به
انتقال ارز ندارند .آنها از یک بانک روسی تقاضای افتتاح حسابی به روبل و به نام وامدهنده،
خواهند کرد .پس از آن شرکت قسط وام را در زمان پرداخت به نرخ روز تبدیل و به این حساب

واریز میمناید ،و همه این عملیات کام ً
المطابق قانون اجنام خواهد گرفت.

پرداخت به ارز خارجی تنها توسط بانک مرکزی برحسب مورد اجنام خواهد گرفت .برای

این پرداختها باید مجوز خاصی از سوی کمیسیون دولتی نظارت بر سرمایهگذاری خارجی،
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صادر شود.

به عنوان نتیجۀ بحث من با مایکلهادسون ،این کار عم ً
ال به معنای حذف بخش اعظم

۴۷۸میلیارد دالر وام خارجی روسیه از ترازنامه بانکهای غربی است .معادل روبلی این وام
در محلی ،یعنی در یکی از بانکهای روسیه واریز میشود ،اما با وضعیت فعلی ،بانکهای

غربی به آن دسترسی خنواهند داشت.

به ظن قوی این استراتژی سرراست منیتواند محصول فکر مغزهای مملکت بر باددهی

باشد که در بانک مرکزی روسیه جمع شدهاند ،و به احتمال زیاد در اختاذ این استراتژی از نظرات
سرگئی گالزیف و مقالۀ درخشانش با عنوان «حتریمها و حاکمیت ملی» استفاده شده است.

در همین حالِ ،س ِبر بانک ۳کارتهای اعتباری میر ۴را در مشارکت با مؤسسۀ اعتباری

یونیون ِپی ۵چین صادر میکند .آلفا بانک ۶بزرگترین بانک خصوصی در روسیه -اقدام
به صدور کارتهای اعتباری و بانکی یونیون ِپی خواهد کرد۴۰ .درصد از مردم روسیه که
هم اکنون نیز از میر کارت برای پرداختهای داخلی خود استفاده میکنند ،در آینده از طریق

شبکۀ عظیم یونیون پی ،در خارج از کشور هم میتوانند از آن استفاده منایند .بدون استفاده

از [کارتهای اعتباری] ویزا و َمستر کارت ،سود (کمیسیون) حاصله از همۀ تراکنشها هم در
محدودۀ روسیه و چین باقی خواهد ماند .و این ُبعد دیگری از روند دالرزدایی است.

جناب مادورو ممکن است کمی نفت به ما بدهید؟

می توان گفت که مذاکرات هستهای در وین ،حتی به شهادت دیپلمات چینی ونگ کوان،

به آخرین مرحلهاش رسیده بود که آقای الوروف متغیر جدیدی را مطرح کرد .الوروف همان
طور که توسط رسانههای زیر فرمان ناتو اعالم شد ،به صراحت متام اظهار داشت که «...

ما خواستار تضمینی کتبی هستیم  ...تا روندی که اکنون توسط ایاالت متحده کلید خورده

(منظور اعالم حتریمهای بیشمار علیه روسیه است .م) به هیچ وجه به حق ما در جتارت آزاد
و کامل ،مشارکت اقتصادی ،سرمایهگذاری و همکاریهای نظامی فنی با جمهوری اسالمی،

خدشهای وارد ننماید.

بر طبق برجام ،روسیه اورانیوم غنیشده را در مقابل کیک زرد ،از ایران دریافت کرده  ،و

به موازات آن در تبدیل سایت امتی فردو به مرکز حتقیقات امتی به ایران یاری خواهد رساند.

بدون امکان صدور اورانیوم غنیشده ،توافق برجام ناممکن خواهد بود .بسیار شگفتآور
است که بلینکن ،وزیر امورخارجۀ آمریکا ،این مطلب را درک نکرده باشد.
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طرفهای مستقیم و غیرمستقیم درگیر در مذاکرات وین به خوبی آگاهند که امضای

توافق برجام جدید ،نباید به عاملی برای هدف قرار دادن کشوری به دلیل داشنت رابطۀ جتاری

با ایران تبدیل شود .تهران نیز از این قضیه آگاه است.

بنابراین آنچه اکنون شاهد هستیم مانوری متقارن میان دیپلماسی ایران و روسیه است.

سفیر روسیه در ایران ،لوان جاگاریان عکسالعمل تند بعضی از مقامات به سخنان الوروف را
به «سوء برداشت» نسبت داد .اما هیچ کدام از این بیانات به درستی منعکس نشد.

عامل مهم دیگر ،که از قول یک منبع اطالعاتی در خلیج فارس که به مقامات ایرانی

نزدیک است نقل میشود،این است که ایران هم اکنون مشغول فروش روزانۀ  ۳میلیون بشکه
نفت است .بنابراین« :امضای توافق در میزان عرضۀ نفت تأثیری نداشته و تنها منجر به

افزایش درآمد ایران از فروش نفت خواهد شد».
هرکس در آلمان ،با ذرهای عقل،
میداند که احداث دو پایانه جدید
برای تحویل گاز مایع -که هنوز ساخته
هم نشدهاند -جوابگوی مصرف
آلمانیها نیست .اصوال گاز مایع کافی
برای جوابگویی به مصرف آنها در
بازار وجود ندارد ،اروپائیان میبایست
بر سر قیمت با آسیا رقابت نمایند.

با ممنوع کردن واردات نفت و گاز از روسیه،

دومین صادرکنندۀ نفت به ایاالت متحده بعد از

کانادا و قبل از مکزیک ،دولتی که توسط یک
مردۀ متحرک با کنترل از راه دور ،و گوشی و

روخوانی اداره میشود ،دچار مخمصه شده است.
اکنون این دولت تنها استراتژی جایگزین را خرید
نفت از ونزوئال و ایران میبیند.

در نتیجه کاخ سفید هیئتی را به رهبری

خوان گونزالس ،مشاور ارشد کاخ سفید در امور

آمریکای التین ،برای مذاکره با رئیس جمهور ونزوئال مادورو گسیل داشت .این هیئت پیشنهاد

ختفیف حتریمها علیه کاراکاس را در قبال دریافت نفت مطرح کرد.

ایاالت متحده اگر نگوییم دههها ،سالهای زیادی را صرف سوزاندن پلهای پشت سر با

ونزوئال و ایران کرد .دولت ایاالت متحده عراق و لیبی را منهدم کرد و با حتریم ونزوئال و ایران،
خواست که بر کل بازارهای نفت جهان تسلط یابد .اما اکنون ملتمسانه در صدد خرید نفت از

آنها ،و فرار از ضربۀ خردکنندهای است که نیروهای اقتصادی رهاشده بر سرش وارد خواهند
منود .این اقدامات بار دیگر تأییدی است بر سرگیجۀ «سیاستگذاران امپراتوری».

کاراکاس از ایاالت متحده رفع همۀ حتریمها و بازگرداندن کل طالهای ضبط شده را طلب

خواهد کرد .خواستههایی که به نظر میرسد چندان برای به اصطالح «رئیسجمهور» گوایدو،
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روشن نبوده است.
اروپا جامعهای در حال گسست

در عین حال بازار نفت و گاز در وحشت کامل به سر میبرد.هیچ معاملهگر غربی حاضر به

خرید گاز از روسیه نیست ،اما گازپرام مستقل از این بیثباتی ،به تعهدات خود با مشتریانی

که با آنها قرارداد درازمدت با نرخهای تثبیت شده (بین  ۱۰۰تا  ۳۰۰دالر) دارد پایبند است (در

حالیکه دیگران در بازار نقد بیش از  ۳۰۰۰دالر پرداخت میکنند).

به دلیل تشنج ناشی از حتریمها ،متایل بانکهای اروپایی به پرداخت وام برای معامالت

انرژی با روسیه ،روبه روز کاهش مییابد .وقتی شرکت وینتر شل دای ۷واردکنندۀ گاز ،سهم

خود را از اعتبار تأمین شده برای پروژۀ خط لولۀ نورد استریم  ،۲به فروش گذاشت ،باید این

حرکت را عم ً
ال به حساب احنالل کامل پروژه به حساب آورد.

هرکس در آملان ،با ذرهای عقل ،میداند که احداث دو پایانه جدید برای حتویل گاز مایع-

که هنوز ساخته هم نشدهاند -جوابگوی مصرف آملانیها نیست .اصو ً
ال گاز مایع کافی برای
جوابگویی به مصرف آنها در بازار وجود ندارد ،اروپائیان میبایست بر سر قیمت با آسیا

رقابت منایند.

اروپا ساالنه حدودًا  ۴۰۰میلیارد متر مکعب گاز وارد میکند ،که  ۲۰۰میلیارد آن از روسیه

وارد میشود .اروپا از کجا میتواند این میزان واردات را جایگزین مناید؟ از اجلزایر ،قطر ،و یا
ترکمنستان؟ بگذریم که پایانههای الزم نیز برای این جایگزینیها وجود ندارد.

بنابراین شک نیست که برندۀ اصلی این آشفتگی ایاالت متحده خواهد بود .آمریکا نه

تنها خواهد توانست پایانهها و سیستمهای کنترل خود را به اروپا حتمیل کند ،از پرداخت وام،
فروش جتهیزات و جایگاههای ذخیره به احتادیه اروپا سود برده و به کل زیر ساخت انرژی اروپا

تسلط مییابد .متام لولههای انتقال ،انبارهای ذخیره ،و تأسیسات دیگر شبکۀ گاز مایع ،همگی
وابسته به یک اتاق فرمان واحد خواهد شد ،و آنگاه رویای جتاری آمریکا محقق خواهد میشود.
آنچه برای اروپا باقی خواهد ماند کاهش تولید گاز برای صنایع در حال افول ،افزایش

بیکاری ،پائین آمدن سطح رفاه؛ فشار بیشتر بر روی تأمین اجتماعی و در آخر از همه مهمتر

دریافت وام بیشتر از ایاالت متحده است .بعضی کشورها به مصرف ذغال سنگ بازگشته ،و

عیش بهار سبزها را به طیش خزان مبدل خواهند کرد.

اما در مورد روسیه چه میتوان گفت؟ حتی با فرض قطع همۀ صادرات انرژی آن -که
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با توجه به وجود مشتریانی مهم در آسیا فرض صحیحی به نظر منیرسد -روسیه مجبور به
استفاده از ذخیرۀ ارز خارجی خود نیست.

حملۀ همهجانبۀ روسیه گریزی به صادرات این کشور شامل صدور پاالدیوم نیز میشود،

فلزی که در تولید وسایل الکترونیک از لپتاپ گرفته تا سیستمهای هواپیما نقشی حیاتی

دارد .روسیه ۵۰درصد بازار را در کنترل خود دارد ،و اکنون باعث شده که قیمت آن سر به

فلک بزند .بعد نوبت به گازهای نادری چون نئون ،آرگون و زنون که برای تولید ریزتراشهها

نقش اساسی دارند میرسد .قیمت تیتانیوم ۲۵درصد افزایش یافته است ،یک سوم مصرف
بویینگ و دو سوم مصرف ایرباس از این فلز را روسیه تأمین میکند .روغن ،مواد غذایی و

کودهای شیمیایی ،فلزات استراتژیک ،گاز نئون

برای نیمه هادیها ،همۀ هیزمهایی شدهاند برای
سوزاندن روسیۀ جادوگر.

بعضی از غربیها که هنوز به سیاست

عملگرای (رئال پولیتیک) بیسمارکی اعتقاد

دارند ،از خود میپرسند ،نکند مستثنی کردن
صادرات انرژی (در مورد اروپا) و کاالهای

معینی از حتریمها ،برای حفظ سود سرشار ناشی
از زدو بندها در مشتقات معامالت کاالیی

باشد؟ ( منظور معامالتی قماری است که بر روی
افزایش یا کاهش قیمت کاالها در آینده شرط بندی

میکنند -.م ).زیرا اگر این سیستم به دلیل کمبود

بنابراین شک نیست که برندۀ اصلی
این آشفتگی ایاالت متحده خواهد بود.
آمریکا نه تنها خواهد توانست پایانهها و
سیستمهای کنترل خود را به اروپا تحمیل
کند ،از پرداخت وام ،فروش تجهیزات
و جایگاههای ذخیره به اتحادیه اروپا
سود برده و به کل زیرساخت انرژی
اروپا تسلط مییابد .تمام لولههای
انتقال ،انبارهای ذخیره ،و تأسیسات
دیگر شبکۀ گاز مایع ،همگی وابسته
به یک اتاق فرمان واحد خواهد شد ،و
رویای تجاری آمریکا محقق خواهد شد.

کاال فروپاشد ،کل نظام مالی غرب فرو ریخته و سیستم به معنای واقعی سقوط میکند.

این مسأله باید توسط جهان جنوب به درستی درک شود که این «غرب» نیست که دست

به خودکشی زده ،این امپراتوری دروغ است که عامدًا در صدد از میان بردن صنایع آملان و

اقتصاد اروپاست :امری که اجنامش با کمک احمقهای الکن بروکسل که بخش کثیف کار را

به عهده گرفتهاند ،بسیار آسان شده است.

از میان بردن اقتصاد اروپا به معنای جلوگیری از ایجاد فضای بازار بیشتر برای چین ،و

سد کردن روابط جتاری گریزناپذیر بیشتری است که ناشی از تبادل متقابل میان احتادیه اروپا

و مشارکت جامع اقتصادی منطقهای ،۸یعنی بزرگترین قرارداد جتاری در جهان ،خواهد بود.
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مایکل هادسون به درستی مشخصات
فروپاشی خودخواستۀ امپراتوری غرب را
ترسیم نموده است .مصیبتی استراتژیک
با نتایجی وحشتناک ،وقتی که میبینیم
چگونه گروهی کر و کور و احمق این چنین

در نتیجه همان زمان که چین شمار طبقۀ

متوسط خود را به بیش از ۵۰۰میلیون نفر

میرساند ،آمریکا سهم ناهار اروپا را خواهد

بلعید و روسیه همان گونه که گالزیف نقل میکند:
مستقل و متکی به خود خواهد ماند.

با سرعت به سوی بحرانی اقتصادی
همراه با تورم شدید رژه میروند.

مایکلهادسون به درستی مشخصات

فروپاشی خودخواستۀ امپراتوری غرب را ترسیم

منوده است .مصیبتی استراتژیک با نتایجی وحشتناک ،وقتی که میبینیم چگونه گروهی کر
و کور و احمق این چنین با سرعت به سوی بحرانی اقتصادی همراه با تورم شدید رژه میروند.
اما مأموریت بعضیها با موفقیت به اجنام رسیده است.
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تظاهرات کارگران ایتالیا در
اعتراض به ارسال سالح به اوکراین
در پوشش محمولههای بشردوستانه
حدود  ۲۰۰۰کارگر بنادر و فرودگاههای ایتالیا روز  ۲۸اسفند ،در اعتراض به ارسال
تسلیحات از سوی ایتالیا به اوکراین در شهر «پیزا» تظاهرات کردند .چند روز قبل کارکنان
فرودگاه «گالیله» در پیزا فاش کرده بودند که تحت عنوان محموله کمکهای بشردوستانه،
جعبههایی حاوی سالح و مهمات به اوکراین ارسال شده است .بنا بر گزارشهای
محلی ،کارگران فرودگاه از بارگذاری این هواپیما خودداری کردند« .سینزیا دال پورتا»
از نمایندگان اتحادیه کارگری ایتالیا در زمینه ارسال سالح به اوکراین تحت پوشش
کمکهای بشردوستانه گفت :کارگران فرودگاه خبر دادند کاالهای داخل هواپیما غذا یا
لباس نیست و به جای آنها آنجا اسلحه وجود دارد .به همین دلیل محموله را برای پرواز
آماده نکردند .ارسال سالح وضعیت درگیری بین روسیه و اوکراین را حل نمیکند ،زیرا این
کار ما را در معرض خطر جنگ جهانی سوم قرار میدهد.
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سیاست و ورزش
بابک رضایی

امروز رسانههای جریان اصلی افیون تودهها شدهاند و حضور در آنها دلیل حقانیت و نشانه پیوستگی
به نظم جهانی است .ورزش مدرن که روزی به نیت تندرستی انسانها و همبستگی ملتها تبلیغ و
پرداخنت به آن تشویق میشد ،تبدیل به مخدری شده تا مردمان را در آونگ مالل و امید سرگردان
کند و به آنان بقبوالند که فقط پیروزی اعتبار دارد و تالش بدون ُبردن سعی باطل است.

پیشگفتار

به دنبال آغازعملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین ،فدراسیونهای بیناملللی ورزشی

حتریمهای گستردهای را علیه ورزش روسیه اعمال منودند که نه تنها بیسابقه بود بلکه

شگفتی همگان را برانگیخت ،طوری که شاید سیاستمداران دولت روسیه هم انتظار چنین
واکنش تندی را نداشتند .این مقاله نوشتاری خبری نیست بلکه نگاهی حتلیلی دارد بر دالیل

زیر پوستی حتریم ورزشی کشور روسیه.
تاریخچه ورزش مدرن

پیر دو کوبرتن را میتوان بانی ورزش مدرن دانست .وی بنیانگذار مسابقات املپیک نوین

در سال  ١٨٩٦است و این مسابقات را با هدف ترویج صلح و ارتقای درک متقابل فرهنگها در
راستای کاهش خطرات جنگ پایهگذاری کرد .کوبرتن معتقد بود که «مهمترین چیز در زندگی،

پیروزی نیست ،بلکه مبارزه است ،مهم این نیست که پیروز نشدی ،بلکه مهم است که خوب و

جوامنردانه جنگیده باشی»؛ و به این ترتیب شعار «سریعتر ،باالتر و قویتر» سرلوحۀ مسابقات
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املپیک قرار گرفت .نشان پنج حلقه املپیک در

پنجرنگ که به هم قفل شدهاند عالمتی شد برای
اظهار همبستگی ملتهای پنج قاره.

به رغم آنچه که کوبرتن امید داشت ،املپیک

مدرن نتوانست مانع از وقوع جنگ شود و به

پیر دو کوبرتن ،بنیانگذار مسابقات
المپیک :مهمترین چیز در زندگی ،پیروزی
نیست ،بلکه مبارزه است ،مهم این
نیست که پیروز نشدی ،بلکه مهم است
که خوب و جوانمردانه جنگیده باشی.

خاطر جنگهای جهانی اول و دوم سه دوره

املپیک برگزار نشد :سالهای  ۱۹۴۰ ،۱۹۱۶و  .۱۹۴۴همچنین ،کشورهای پیروز جنگ جهانی

اول مانع از حضور کشورهای مغلوب در املپیک  ۱۹۲۰شدند.

تاریخ ورزش مدرن همیشه آمیخته با سیاست بوده اما آنچه در قرن بیستویکم و خصوصًا

در دو هفته گذشته اتفاق افتاده بیسابقه و حیرتآور است .از برخورد خصمانه هیتلر با جسی
اوونز دونده سیاه پوست آمریکای در املپیک برلین گرفته و املپیکی که احتاد جماهیرشوروی

از سال  ١٩٢٨با نام اسپارتاکاید برگزار میمنود ،تا عملیات گروگانگیری چریکها فلسطینی
در املپیک مونیخ به سال  ١٩٧٢تا مشتهای گره کرده «تامی امسیت» و «جان کارلوس» دو

ورزشکار آمریکایی بر سکوی قهرمانی رشته دو و میدانی ،به نشانه حمایت از جنبش سیاهان

آمریکا در املپیک  ١٩٦٨مکزیکوسیتی ،همیشه و همیشه حاشیهای سیاسی در کنار مسابقات

بیناملللی به خصوص مسابقات املپیک به عنوان اصلیترین رقابت ورزشی جهان بوده است.

بعد از جنگ دوم بینامللل ،که جهان دارای نظم نوینی شد و در طول قرن بیستم ،در کنار

همۀ این حاشیههای سیاسی «حتریم مسابقات ورزشی» مؤلفهای اصلی در راستای اعتراض به

تصمیمات سیاسی یا اعمال اغراض سیاسی در طول قرن بیستم بوده است .از جمله مهمترین
این وقایع حتریم ورزشی دولت نژادپرست آفریقای جنوبی ،حتریم املپیک مسکو توسط دول

غربی و حتریم تالفیجویانه املپیک لسآجنلس توسط بلوک شرق بود .در دوران جنگ سرد

همیشه استانداردهای دوگانه و بعضًا پوششی حاکم بر سیاست حتریم ورزشی کشورها و

مسابقات ورزشی بود که بیشتر جنبۀ منادین داشت تا تنبیهی .به عنوان مثال حتریم ورزشی
کشور آفریقای جنوبی توسط بلوک غرب بیش از آن که به علت نژادپرست بودن آن دولت باشد

به دلیل جاهطلبیها هستهای دولت آفریقای جنوبی بود.

به مرور و با همهجانبه شدن جنگ سرد ،ورزش هم به عنوان ابزاری برای رقابت و نشانهای

جهت اثبات برتری وارد جنگ سرد شد .پیروزی در مسابقات عالمتی بود برای برخورداری

از سازمان تأمین اجتماعی بهتر یا استفاده برتر از علم و تکنولوژی و تغذیه در سیستمهای
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سیاسی متخاصم .بلوک شرق شانه به شانه رقیب غربی پیش میرفت و متام قلههای ورزشی
از جمله مدال طالی بسکتبال در املپیک مونیخ ،قهرمانی فوتبال در جام ملتها و لیگ
قهرمانان باشگاههای اروپا را کسب کرد و تنها جامی که علیرغم چند تالش ناکام بلوک شرق
به آن دست نیافت جام جهانی فوتبال بود .منونۀ بارز این رقابت ،کشور کوبا بود که توانست،

حتی در زیر سایه حتریمهای اقتصادی کمرشکن آمریکا ،کماکان مدالهای طالی بیشماری را

پیمان بلوک غرب
در مسابقات املپیک کسب کند ،تواناییای که کشورهای آمریکای التین هم
ِ
تصورش را هم منیکردند .هر چه که بود با ختریب احتاد جماهیر شوروی نظم جهانی فروریخت
و نظامی تک قطبی شکل گرفت .بلوک غرب سرمست از پیروزی بود و در بوق رسانهای خود

شکست سوسیالیسم جهانی را حتت عنوان دلیل حقانیت سرمایهداری تبلیغ و حتلیل میکرد.
در کنار رقابت جنگ سرد ،در خاورمیانه ساز دیگری کوک میشد .صهیونیسم جهانی

در پی کسب مشروعیت برای کشور اسرائیل بود ،اما جنگ اعراب و اسرائیل اجازه نداد

که صهیونیستها آسیا را محل مناسبی برای پذیرفته شدن بیابند و بعد از چند سال حضور
ورزشی در آسیا به کنفدراسیونهای اروپایی پیوستند .اما پیروزی انقالب شکوهمند مردم

ایران در سال  ١٩٧٩صدای جدید و پر طنینی را به گوش جهانیان رساند و ورزش ایران با امتناع
از رو در رویی با ورزش اسرائیل که بعضًا با همراهی ورزشکاران مسلمان دیگر کشورها همراه

شده است ،عرصه را بر ورزش اسرائیل تنگ کرد.

نئولیبرالیسم به مثابه دین

در همه سالهای جنگ سرد ،بلوک غرب،

بنگاههای سخنپراکنی و دستگاه رسانهای
بلوک غرب رقیب را به ایدئولوژیک بودن متهم

میکردند و در عوض خود را جهان آزادی که از قید
و بند ایدئولوژی رها شده معرفی میکردند .جهانی

که فقط به حقوق بشر فکر میکند و اخالقمدار و

پایبند به قوانین بیناملللی است .با فروپاشی
احتاد جماهیر شوروی و آغاز جهان تک قطبی،

غرب َهل َمن مبارز گویان عرصه را خالی یافت و

بهترین فرصت فراهم آمد تا نئولیبرالیسم خود را
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در جهان نهادینه کند .علیرغم این نهادینه شدن غرب هرگز از حربه متهم کردن مخالفان خود

به ایدئولوژیک بودن دست نکشید ،اما در خفا و نهان دینی جدید را با هدف به خدمت گرفنت

آن در راستای افزایش قدرت نرم خود تبلیغ میکرد و مشغول ُامت سازی بود.

آنچه امروز در رسانههای جریان اصلی (که در اختیار امپراطوری رسانهای غرب است)

حتت عنوان آزاداندیشی تبلیغ میشود ،نه تنها بهشدت ایدئولوژیک است ،بلکه به طور

نامشروع حرامزاده میباشد .خدایی دارد که به دروغ
نوظهور
کامل دارای مؤلفههای یک دین
ِ
ِ

و تزویر انسانیت نامیده میشود؛ بهشتی دارد که شامل ایاالت متحده آمریکا و کشورهای
اروپای غربی است؛ دوزخی دارد که در هر کجا که دشمنان هستند میباشد روز جزا و معادی که

رسانههای جریان اصلی هستند؛ و غاصبانه اعالمیه جهانی حقوق بشر را کتاب مقدس خود
قرار داده تا چهرۀ متجاوز و جنایتکار خود را در پشت نقاب بشریت پنهان کند .در این میان

ورزش حرفهای حربهای است در اختیار رسانههای جریان اصلی که به جهانیان بقبوالند که در
صورت حضور در آن رستگاری نزدیک است و درنوردیدن قلههای شهرت و افتخار متضمن

کسب درآمد است و پیروزی دلیل ایمان بیشتر.

امروز رسانههای جریان اصلی افیون تودهها شدهاند و حضور در آنها دلیل حقانیت و

نشانه پیوستگی به نظم جهانی است .ورزش مدرن که روزی به نیت تندرستی انسانها و

همبستگی ملتها تبلیغ و پرداخنت به آن تشویق میشد ،تبدیل به مخدری شده تا مردمان را در
آونگ مالل و امید سرگردان کند و به آنان بقبوالند که فقط پیروزی اعتبار دارد و تالش بدون

ُبردن سعی باطل است.

جدایی ورزش و سیاست

اگر چه ورزش حرفهای دنیا با آرمانهای اولیه ورزش مدرن فاصلهای در مقیاس سال

نوری دارد ،اما در عوض رسانههای جریان اصلی کماکان در بوق رسانهای خود آنچنان میدمند

و چهرهای بزکشده از ورزش حرفهای نشان میدهند که گویا جوامنردی ،تندرستی و تالش

کماکان اصول بالمنازع ورزش هستند .یکی از مهمترین مؤلفههای این تبلیغ اصرار بر عدم
دخالت سیاست و سیاسیون در امور مسابقات و فدراسیونها ورزشی است .به عنوان منونه

تعلیق فدراسیون فوتبال ایران در سال  ٢٠٠٦به اتهام دخالت دولت در امور داخلی فدراسیون

فوتبال از طریق برکناری رئیس آن توسط فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اشاره کرد .فیفا مدعی

بود که دولت منیباید در امور فدراسیون فوتبال که به نوعی یک نهاد غیردولتی است دخالت
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میکرد .یا در مثالی دیگر ،وقتی در سال ٢٠١٧
همهپرسی جداییطلبان ایالت کاتالونیا با سرکوب
شدید دولت اسپانیا و همراهی احتادیه اروپا با
این سرکوب روبرو شد ،پپ گواردیوال سرمربی

کاتاالنی تیم فوتبال باشگاه منچسترسیتی به
عنوان همدردی و همراهی با جداییطلبان پرچم و
نشان کاتالونیا را به سینه خود سنجاق کرد و با آن

استنکاف از روبرو شدن با حریف ،فقط
یک حرکت نمادین نیست ،بلکه معنای
ایدئولوژیک و سیاسی دارد و با تاوان
سنگینی روبرو خواهد شد .در واقع پیام
اصلی این است که رو در روی ایدئولوژی
مسلط ایستادن منجر به حذف و کنار
گذارده شدن میشود.

در مسابقات لیگ برتر باشگاههای انگلستان در

کنار زمین ظاهر شد .این عمل با عکسالعمل شدید احتادیه فوتبال انگلستان روبرو و نهایتًا
گواردیوال مجبور شد این نوع اعتراض یا همراهی را کنار بگذارد.

در زمینۀ اصرار بر جدایی ورزش از سیاست حتی میتوان به تعلیق فدراسیون جودوی

ایران به دلیل برنامهریزی برای عدم رویاروی با ورزشکاران اسرائیلی اشاره کرد که نشان از
عدم حتمل کوچکترین دخالت سیاست در ورزش ،حتی به عنوان یک حرکت منادین اعتراضی

به یک دولت اشغالگر و خونریز ،توسط متولیان ورزش جهانی دارد .این تعلیق ،رساننده این
پیام بود که استنکاف از روبرو شدن با حریف ،فقط یک حرکت منادین نیست ،بلکه معنای
ایدئولوژیک و سیاسی دارد و با تاوان سنگینی روبرو خواهد شد .در واقع پیام اصلی این است

که رو در روی ایدئولوژی مسلط ایستادن منجر به حذف و کنار گذارده شدن میشود.

در کنار شعار سیاستزدایی از ورزش ،سیاستمداران به مسابقات ورزشی به عنوان

نشانی از پیشرفت کشور متبوعشان و بعضًا بهعنوان سوپاپ اطمینانی برای سرریز هیجانات
اجتماعی نیز مینگرند و این خود باعث ایجاد رقابت و انتقامهایی هم شده است .منونه بارز این

پدیده ،حنوه انتخاب میزبانی جامهای جهانی فوتبال در سالهای  ٢٠١٨و  ٢٠٢٢است .آمریکا
رقابت میزبانی جام جهانی  ٢٠١٨را به روسیه واگذار کرد و در عوض به قصد انتقام ،افبیای

حتقیقات گستردهای را علیه فساد مالی در فیفا به اجرا گذاشت که منجر به برکناری تعدادی و

دستگیری تعدادی دیگر از اعضای هیئت رئیسه فیفا شد .همچنین در حتقیقات گستردهای،
روسیه متهم به استفادۀ سیستماتیک از مواد نیروزا و تقلب در آزمایش دوپینگ ورزشکاران

خود شد که محرومیتهای سنگینی را برای ورزش روسیه به همراه داشت( .در املپیکهای

تابستانی و زمستانی  ،2022این کشور حق استفاده از پرچم و سرود خود را نداشت) .همچنین
قطر که در کسب امتیاز میزبانی جام جهانی  ٢٠٢٢از انگستان پیشی گرفته بود ،متهم به عدم
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رعایت حقوق اولیه انسانی کارگرانی که ورزشگاههای قطر را برای این جام جهانی میساختند،
شد .در صورتی که پیمانکاران سازنده این ورزشگاهها خود همگی از کشورهای غربی هستند و

آنها مسئول رعایت بهداشت ،ایمنی و شرایط زیست کارگران همانان بودند.

ی املپیک و
اما روی دیگر سکۀ سیاستزدایی ،از ورزش این است که کمیته جهان 

فدراسیونهای جهانی ورزش  -به عنوان متولیان ورزش حرفهای  -روی پول و درآمدزایی

میچرخند و این نیاز مالی منجر به پیوندهای آشکار و نهان این کمیته و فدراسیونها با شبکههای
خصوصی تلویزیونی ،اسپانسرها و تولیدکنندگان پوشاک ورزشی میشود .فارغ از این پیوندهای
نامبارک و نامشروع ،با کمی دقت میتوان دریافت که تنها در رشتههای ورزشی از قبیل فوتبال،

راگبی ،تنیس ،دوچرخهسواری ،اسنوکر ،اتومبیلرانی ،بوکس و دو میدانی (که بریتانیا در آن
حرفی برای گفنت دارد) امکان درآمدزایی مکفی از طریق حق پخش تلویزیونی وجود دارد .البته

مسابقات بسکتبال ،فوتبال آمریکایی و بیسبال در آمریکا را باید از این قاعده مستثنی کرد،
ولی به هر حال این احنصار کماکان در اختیار انگلوساکسونها باقی میماند.

امروزه شبکه تلویزیونی «اسکای» متعلق به آقای «روپرت مرداک» تصمیم میگیرد که چه

رشتهای اصو ً
ال ورزش هست یا نه ،بهعنوان منونه ورزشهای قدیمی پر طرفداری مانند کشتی و

وزنهبرداری ،روز به روز از اقبال کمتری در مسابقات املپیک برخوردار میشوند چرا که اغلب
طرفداران این ورزشها (در ایران ،ترکیه ،آسیای میانه ،کوبا و شرق اروپا) در تیررس پراخت حق

پخش نیستند و درآمدی از پخش آن مسابقات منیتوان کسب کرد .گفته میشود که آقای روپرت

مرداک صهیونیست صاحب بیش از چهارصد رسانه در سراسر جهان و مالک شبکه تلویزیونی
«اسکای اسپرت»« ،فاکس نیوز» و صاحب روزنامه «نیویورک پست» میباشد.

امروزه رنگ هر پنج حلقه املپیک به رنگ سبز قاره سبز درآمده است ،و اگر بپرسی که

کدام رشتۀ ورزشی را میتوان ورزش نامید؛ پاسخ آن است :رشتهای که بیننده تلویزیونی بابت

متاشایش پول میدهد و آجنا که تیشرتهای رونالدو و مسی  ...را روی سرو دست میبرند؛ و

ی سومیها هر  ۴سال یک بار ،نام کشورشان را در رده
آن رشتهای کمتر ورزشی است که جهان 

بندی مدالها ،آن باالها کنار انگلیس و فرانسه و هلند و … میبینند ،و نه در باالهای جدول نقض

حقوقبشر و فساد اداری و مصرف مواد مخدر .به این ترتیب ،میتوان نتیجه گرفت که در پشت

پرده شعار جدایی سیاست از ورزش ،کسانی نشسته و سرخنها را در دست دارند که خود یا بازیچه

دست سیاستمداران هستند یا عضو کلوپ هزاردستانهای سیاست جهانیاند و اینان هیچگونه
تالشی برای از بین بردن نظم موجود را برمنیتابند.
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حربه حتریم

در گذشتههای نه چندان دور یکی از

تاکتیکهای جنگی ،محاصره قلعهها بود تا

ساکنان قلعه یا از گرسنگی مبیرند یا بر حاکم خود
بشورند و نهایتًا قلعه تسلیم مهاجمان شود.

در روزگار مدرن و خصوصًا در چند دهه

گذشته ،حتریم اقتصادی همین کارکرد را داشته تا

در گذشته  یکی از تاکتیکهای جنگی،
محاصره قلعهها بود تا ساکنان قلعه یا از
گرسنگی بمیرند یا بر حاکم خود بشورند
و نهایتاً تسلیم مهاجمان شود .امروز،
تحریم اقتصادی همین کارکرد را دارد
تا مردمان یا از گرسنگی بمیرند یا بر
حاکمان خود بشورند.

مردمان یا از گرسنگی مبیرند یا بر حاکمان خود بشورند .در هر دو حالت هدف سست کردن ایمان

مردمان و ایجاد گسست اجتماعی است .در دین نئولیبرالیسم ،حتریم ورزشی به مثابه تکفیر

عمل میکند ،یعنی با محروم کردن کشوری از مسابقات بیناملللی به مردم آن کشور القا میشود

که شما کافر و جنس شدهاید و فرصتی برای دیده شدن در جعبههای جادو  -که همانا بخشی از
رستگاریست  -را ندارید .در واقع ،ملتها از این که ورزشکارانشان در مسابقات قارهای
و جهانی شرکت می کنند ،احساس خرسندی از دیده و پذیرفته شدن میکنند .این احساس،

آمیختهای از حس طبیعی و برابر بودن با جامعه جهانی را ایجاد میکند و کمبود آن القای حتقیر و

عقبافتادگی از کاروان پیشرفت جهانی است.

به روایتی دیگر اگر آب و نان غذای جسم است ،افیون رسانه ورزشی غذای روح

ملتهاست و حتت عنوان سرگرمی و تفریحات سالم جا افتاده است که به عنوان مؤلفهای از
قدرت نرم نظام سلطه جهانی مورد استفاده قرار میگیرد .اگر حتریم اقتصادی باعث لنگ
شدن چرخهای صنعت و بهداشت و کمبود مایحتاج روزانۀ مردم میشود ،حتریم ورزشی باعث
افسردگی و سرخوردگی و احساس انزوای بیناملللی در ملتها می شود .اگر روزی نداشنت مک

دونالد و دیسکو و تنوع در مشروبات الکی نشانه عقبماندگی بود ،امروزه نداشنت مسابقات
«فرمول یک» یا عدم حضور در جام جهانی به عنوان نشان عقبافتادگی تبلیغ میشود.

بنابراین حتریمهای ورزشی چه از نوع خلقالساعه ،مانند آنچه که این روزها بر ورزش

روسیه اعمال شده است ،چه تالش برای حتریمهای آتی ،مانند برنامهریزی برای پیوسنت

فدراسیون فوتبال اسرائیل به کنفدراسیون فوتبال آسیا در جهت حذف غیرمستقیم فوتبال ایران
از صحنههای بیناملللی ،هر دو فقط و فقط برای ایجاد گسستگی و نارضایتی اجتماعی در
کشورهایی است که نظم موجود جهانی را برمنیتابند و برای ایجاد نظمی نوین در تالشند.

رسانههای جریان اصلی متام تالش خود را برای توجیه استانداردهای دوگانه اعمال شده
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این همه ظلم و تزویر و دورویی حداقل
در امری مانند ورزش که بر اساس
روح جوانمردی و صداقت استوار است،
بیسابقه بوده و بر همۀ آزادگان جهان
تکلیف است تا مقابل این همه تحریم و
تحریفبایستند.

بهکار بستهاند .اگر روزی اعتراض مدنی گواردیوال

سیاسی تلقی میشد ،در مسابقات این هفته لیگ
برتر انگلستان به تاریخ چهاردهم و پانزدهم اسفند
 ،١٤٠٠کلیه تیمها از پرچم اوکراین به عنوان بازوبند
کاپیتانی استفاده کردند و این کار ،نه بهعنوان

عملی سیاسی ،بلکه جهت همبستگی با مردم
اوکراین و مبارزهای ضد جنگ معرفی شد.

در تصویر کلیتر این گونه کنش و واکنش رسانههای جریان اصلی و دستگاه جهانی ورزش،

فقط و فقط در قالب دین نئولیبرالیسم قابل حتلیل است زیرا که در این دین کافر و مؤمن
مشخص هستند و سزای کافر سوزانده شدن در آتش حتی بدون برگزاری حتی دادگاه تفتیش

عقاید است .اگر عربستان و امارات با آن سوابق حقوق بشری و ایجاد فاجعۀ انسانی در یمن،

در فوتبال انگلستان سرمایهگذاری کنند خوب است و مورد حمایت دولت بریتانیا؛ اما نه تنها
دولت بریتانیا مانع فروش باشگاه لندنی چلسی به علت داشنت مالک روس میشود ،بلکه آن

باشگاه را به بهانه مسدود کردن تراکنشهای مالی آبراموویچ مصادره میکند .جل اخلالق!

سرمایهداری همیشه در تقدس مالکیت خصوصی چه خطابهها که سر نداده و منیدهد ،اما
زمانی که کار به فریب و مقابله با رقیب میرسد ،همۀ اصول خود را به کناری مینهد و دولت،

اموال فردی را که میلیاردها پوند در فوتبال انگلستان سرمایهگذاری کرده ،به طرفهالعین مال

خود میکند؛ چرا که عربستان ،قطر و امارات از مؤمنان رستگارند و آبراموویچ روس از کافران.
حمله عراق به ایران یا حمله عربستان به یمن نه تنها هیچ عقوبتی برای مهاجم نداشت و

ندارد ،سهل است که با نقل و شیرینی به جامهای جهانی  ١٩٨٦و  ٢٠٢٢رفت و میرود.

مطلوب شرایط فعلی و مظلوممنایی
اشتباه نشود :در اینجا هیچ قصدی در مصادره به
ِ

نیست ،بلکه تکیه بر این نکته است که اگر بپذیریم دخالت سیاست در ورزش مذموم است،

پس چه توجیهی برای مداخلۀ متولیان ورزش بیناملللی در سیاست وجود دارد؟ پاسخ آن
است که ورزش بینوا که باید متعلق به مردم باشد و از جوامنردی حرف بزند ،بازیچۀ دست

نئولیبرالیسم حاکم بر دنیا شده است.

این همه ظلم و تزویر و دورویی حداقل در امری مانند ورزش که بر اساس روح جوامنردی

و صداقت استوار است ،بیسابقه بوده و بر همۀ آزادگان جهان تکلیف است تا مقابل این همه

حتریم و حتریف بایستند.
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پروژه «نورد استریم »۲

یورش آمریکا به بازار گاز اروپا
هوشمند انوشه

بازار گاز اروپا و در مرکز آن پروژه نورد استریم ۲در سالهای اخیر صحنه یکی از شدیدترین زورآماییها
میان آمریکا ،اروپا و روسیه بوده است .در این مطلب پیچیدگی این زورآزماییها و انگیزههای آن
بررسی میشوند .این مطلب در ضمن میتواند روشنگر دالیل ناآرامیهای اخیر در اروپا باشد.
در سالهای گذشته پروژه نورد استریم  ،۲پروژهای جهت افزایش صادرات گاز از روسیه به

آملان از طریق دریای بالتیک ،صحنه یک زورآزمایی آشکار در صحنه سیاست جهانی شده
بود .این پروژه از همان خنستین روز نه تنها یک پروژه اقتصادی ،بلکه دارای ُبعد ژئوپالیتیک

نیز بود و از سوی همه طرفین ذینفع همچون وزنه سنگینی در معادالت جهانی شمرده میشد.

برای درک بهتر اهمیت و جایگاه این پروژه ،خوب است ابتدا نگاهی کوتاه به پیشینه صادرات

گاز از روسیه به آملان بیافکنیم.

روسیه همواره یکی از بزرگترین منابع تأمین گاز برای اروپا به شمار میآمده و همواره

تالش داشته است تا امکان صادرات گاز به اروپا را گسترش دهد.
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خنستین پروژه برای رساندن گاز روسیه به آملان ،پروژه سایوز

پس از کشف منابع گاز در منطقه ولگا اورال در خاک احتاد شوروی در سال ۱۳۴۵

خورشیدی ،کشورهای سوسیالیستی تصمیم گرفتند با احداث یک خط لوله ،گاز را از روسیه

و از طریق اوکراین به اروپای شرقی برسانند .این پروژه سایوز نام گرفت (در زبان روسی به

معنای وحدت یا احتاد) و با شرکت کشورهای سوسیالیستی آملان دموکراتیک ،لهستان،

بلغارستان ،چکسلواکی ،مجارستان و همچنین جمهوری سوسیالیستی اوکراین (در آن زمان

بخشی از احتاد شوروی) از سال  ۱۳۵۴تا  ۱۳۵۸به اجرا درآمد .طول این خط لوله در مجموع

 ۲۶۷۵کیلومتر بود .کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی متعهد شدند تا هر یک احداث

یک پنجم مسیر لوله گاز را بر عهده بگیرند.

پس از اجرای این پروژه امکان انتقال گاز به کشورهای اروپای غربی از جمله آملان غربی،

اتریش و ایتالیا نیز فراهم شد .انتقال گاز از احتاد شوروی به آملان غربی بر پایه قراردادی بود

که در سال  ۱۳۴۹بین این دو کشور به امضا رسیده بود .مطابق این قرارداد در قبال حتویل گاز،

آملان غربی لولههای گاز و همچنین وامهای الزم را برای اجرای پروژه تأمین میکرد .خط لوله

سایوز خنستین سامانه برای رساندن گاز از روسیه به اروپای غربی بوده است .در حال حاضر

این خط صادراتی گاز روسیه برای رسیدن به آملان باید از خاک کشورهای اوکراین ،اسلواکی

و جمهوری چک عبور کند.

همان زمان نیز دولت آمریکا تالش کرد تا موانعی برای این همکاری اقتصادی و نزدیکی

میان کشورهای سوسیالیستی و اروپای غربی و به ویژه آملان فدرال ایجاد کند .هنگامی
که دولت کندی از قصد آملان فدرال جهت صدور لوله برای استفاده در پروژه خط لوله نفت
دروژبا (به معنای دوستی در زبان روسی) مطلع شد ،تصمیم گرفت تا صدور لوله به کشورهای

مسیر عبور سه خط لوله گاز سایوز ،یامال و نورد استریم
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سوسیالیستی را حتریم و این حتریم را از طریق پیمان ناتو به متام کشورهای عضو این پیمان از

جمله جمهوری فدرال آملان حتمیل کند .خط لوله دروژبا به طول  ۴۰۰۰کیلومتر ،طوالنیترین

خط لوله نفت در جهان است و جهت رساندن نفت از شرقیترین بخش اروپایی روسیه به
کشورهای اروپای شرقی و غربی احداث و در سال  ۱۳۴۳به بهره برداری رسید .این حتریم در

سال  ۱۳۴۲وارد عمل شد و پس از سه سال لغو گردید)۱۲( .

دومین پروژه برای رساندن گاز روسیه به آملان ،پروژه یامال

پروژه یامال جهت احداث لوله گاز به طول  ۴۱۰۷کیلومتر به منظور ارسال گاز از منابع

گاز در غرب سیبری و از طریق خاک جمهوری بالروس به لهستان و آملان تعریف شد .مراحل

خنستین احداث خط لوله از سال  ۱۳۷۳آغاز شد و از سال  ۱۳۷۶حتویل گاز به کشور آملان
آغاز شد .در این مسیر گاز روسیه برای رسیدن به آملان باید از کشورهای بالروس و لهستان

عبور کند .پس از تصمیم دولت لهستان مبنی بر عدم واردات گاز پس از سال  ۱۴۰۱از روسیه،
این پروژه فراتر از ارسال گاز و در
حقیقت چارچوبی است جهت گسترش
همکاری های اقتصادی میان دو کشور
روسیه و آلمان.

انتقال گاز ار روسیه به آملان از طریق این خط

عم ً
ال مختل شده است .این لوله از ماه دسامبر
سال پیش در جهت عکس یعنی از غرب به شرق

کار میکند .بدین ترتیب گاز نه از روسیه به

لهستان بلکه از آملان به لهستان منتقل میشود.

پروژه نورد استریم

پروژه نورد استریم در اصل بر اساس یک مبادله دوجانبه اقتصادی یعنی به منظور فروش

گاز روسیه به آملان و نهایتًا به اروپا تعریف شده است و در این ُبعد خود یک پروژه اقتصادی

است .هدف این پروژه تأمین گاز از طریق احداث خط لوله به طول ۱۲۰۰کیلومتر در اعماق
دریای بالتیک مستقیمًا از روسیه به آملان بدون گذار از خاک کشورهای همسایه میباشد .در

ُبعد ژئوپلیتیک ،این پروژه موجب نزدیکی روسیه و آملان میشود ،آملان را به مرکز توزیع گاز
در اروپا ارتقا میدهد و بر اهمیت ژئوپالیتیک آملان میافزاید و از سوی دیگر از تأثیرگذاری

کشورهای ترانزیت (به ویژه اوکراین ،لهستان) میکاهد .اکنون ببینیم این پروژه با چه منطق و
انگیزهای تعریف شده است.

بر اساس پیشبینیها نیاز اروپا به گاز در سالهای آینده افزایش خواهد یافت .آملان و
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احتادیه اروپا در چارچوب برنامه دگرگونی اقلیمی خود و برنامه کاهش سریع مصرف سوختهای
فسیلی ،استفاده از گاز را به عنوان یک منبع قابل قبول در دوران گذار ،پذیرفتهاند .در مورد

آملان ،نیاز به گاز حتی شدیدتر است چرا که آملان استفاده از انرژی هستهای را نیز متوقف

کرده است .به همین دلیل تأمین میانمدت گاز در دستور کار کشورهای احتادیه اروپا قرار
گرفته است .در عین حال استخراج گاز از منابع موجود در داخل احتادیه اروپا در حال کاهش

است و از سوی دیگر نیاز کشورها به گاز در سالهای آینده رو به افزایش دارد .بنابراین احداث

یک خط لوله جدید جهت افزایش واردات توجیه اقتصادی دارد.

لولههای موجود در سامانههای قدیمی هم نیاز به تعمیرات و نوسازی بسیار پر هزینه

داشتند ،هم از نظر ظرفیت پاسخگوی نیازهای آتی اروپا نبودند و هم به دلیل عبور از خاک
کشورهای همسایه (بالروس ،اوکراین و لهستان) مشکالت و درگیریهای زیادی را در رابطه با

حق ترانزیت و کنترل لولههای گاز ایجاد میکردند .احداث یک خط لوله از زیر دریای بالتیک

و بدون عبور از کشورهای همسایه راه حلی بود که پروژه نورد استریم نام گرفت .این پروژه در

حقیقت با حذف طرفهای واسطه ،فروشنده را مستقیمًا به خریدار وصل میکند.

نطفه این پروژه در سال  ۱۳۸۴در منایشگاه هانوفر آملان با امضای یک توافقنامه از

سوی دو شرکت «ب.آ.اس.اف» (یکی از بزرگترین کنسرنهای شیمی آملان) و شرکت گازپروم
روسی با حضور گرهارد شرودور صدراعظم وقت آملان و والدیمیر پوتین رئیس جمهور وقت

روسیه گذاشته شد .پروژه نورد استریم را میتوان به دو فاز تقسیم کرد.
نورد استریم ۱

هدف این پروژه رساندن گاز از روسیه از طریق دریای بالتیک بدون عبور از کشورهای

واسطه به طور مستقیم به شمال شرقی آملان با ظرفیت ساالنه حدود  ۵۸میلیارد متر مکعب گاز

بود .این پروژه نیاز به  ۱۲۲۴کیلومتر لوله داشت که میبایست متامًا زیر آب نصب شوند .به دلیل
عبور این لوله از مناطق اقتصادی سوئد ،فنالند و دامنارک ،موافقت این سه کشور برای اجرای

این پروژه جلب شد .این پروژه فراتر از تنها ارسال گاز بوده و در حقیقت چارچوبی جهت گسترش

همکاریهای اقتصادی میان دو کشور روسیه و آملان به شمار میرود .دو کنسرن از آملان یعنی

ب.آ.اس.اف  BASFو ا.اون  e.onتوافق کردند در این پروژه سهیم باشند و در ازای آن سهمی به

آنها در فعالیتهای نفتی در سیبری واگذار شود .به عالوه به دلیل انتقال مستقیم گاز به آملان،
این کشور نقش مهمتری در توزیع گاز در اروپا ایفا میکند و میتواند به مرکز جدیدی برای توزیع
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گاز به کشورهای دیگر در اروپا تبدیل شود .گرهارد شرودر صدراعظم وقت آملان پس از شکست

در انتخابات سال  ۱۳۸۴آملان ،جایگاه مهمی در مدیریت شرکت نورد استریم (متعلق به شرکت
گازپروم) به دست آورد و در این مقام توانست جهت پیشبرد این پروژه کارساز باشد.

نورد استریم ۲

در سال  ۱۳۹۰مطالعاتی جهت افزایش ظرفیت گاز صادرتی به آملان از طریق دریای

بالتیک صورت گرفت .پس از ناآرامیهای اوکراین در سال  ۱۳۹۳و مشکالتی که در رابطه با

صدور گاز روسیه از خاک اوکراین به وجود آمد ،گازپروم قراردادی با چندین کنسرن نفتی اروپا

جهت شروع فاز دوم امضا کرد .این شرکتها عبارت بودند از رویال داچ شل (بریتانیا-هلند)،

او.ام.وی (اتریش) ،ان.جی (فرانسه) ،اونی.پر و همچنین وینترشال (آملان) .کنسرنهای

اروپایی همیشه مایل بودهاند از طریق قراردادهای استراتژیک به بازار و معادن روسیه دست
یابند و به همین دلیل از این فرصت استفاده کردند .در این پروژه دو خط لوله موازی با لولههایی

به قطر  ۴۸اینچ به طول  ۱۲۲۴کیلومتر در کنار لوله گاز فاز  ۱جهت انتقال گاز از روسیه به شمال

شرق آملان کشیده شد .با امتام و به راهاندازی فاز دوم پروژه ظرفیت ساالنه انتقال گاز از طریق

دریای بالتیک به آملان به دوبرابر یعنی به حدود ۱۱۰میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت.
حاال باید دید چه نیروهایی و به چه دلیلی با این پروژه مخالفت میکردند.

مخالفت آمریکا

آمریکا نقش رهبری جبهه مخالفان را بر عهده داشته و این مخالفت هم دارای جنبه

اقتصادی و هم جنبه ژئوپولیتیک بوده است .برای درک سیاست آمریکا در رابطه با پروژه نورد

استریم  ۲ابتدا الزم است استراتژی آمریکا در رابطه با روسیه و آملان را بهتر درک کنیم .این
استراتژی را میتوان بسیار روشن از زبان یکی از مهمترین نظریهپردازان ژئوپولیتیک آمریکا

شنید .جورج فریدمن بنیانگذار و مسئول اتاق فکر استرات فور  Stratforیکی از نظریهپردازان

بسیار مطرح در آمریکا در رابطه با استراتژی ژئوپولیتیک آمریکا به شمار میآید .دولتمردان

آمریکا و همچنین مسئوالن بسیاری از کنسرنهای آمریکا به سخنان ،پیشبینیها و

حتلیلهای او گوش میدهند .جورج فریدمن در سخنرانی ایراد شده برای «شورای شیکاگو در

امور بیناملللی» استراتژی ژئوپالیتیک آمریکا را چنین خالصه میکند« :اساسیترین توجه
آمریکا (در سیاست خارجی) در طول صد سالی که به خاطر آن ما در جنگهای زیادی شرکت
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کردیم ،جنگ اول و دوم جهانی و جنگ سرد ،مربوط به رابطه میان آملان و روسیه بوده است.

چرا که احتاد این دو ،تنها نیرویی خواهد بود که میتواند ما را تهدید کند و منافع ما ایجاب

میکند که اجازه ندهیم این احتاد عملی شود)۸( ».

برژینسکی ،مشاور امنیت ملی جیمی کارتر رئیسجمهور آمریکا ،همین مضمون را در

کتاب مشهورش به نام «صفحه بزرگ شطرجن» به این شکل بیان کرده است« :ضروری است تا
از به وجود آمدن رقیب دیگری که بتواند به اروسیا مسلط شود و آمریکا را به چالش بکشد،

جلوگیری شود ».نگرانی آمریکا در مورد ایجاد روابط نزدیک میان روسیه و آملان در اینجا به

روشنی بیان شده است .بنابرین با از میان برداشنت پروژه نورد استریم  ،۲آمریکا در حقیقت به

طور همزمان دو هدف را تعقیب میکرده است :خنست افزایش نفوذ در بازار گاز اروپا و سلطه
بر این بازار مهم؛ و دوم شکاف انداخنت و جلوگیری از نزدیک شدن روسیه و آملان بوده است.

جایگاه آمریکا در بازار جهانی گاز

تا دهه  ۱۳۹۰میزان تولید گاز آمریکا به حدی نبود که بتواند صادرات قابل مالحظهای

داشته باشد .تنها پس از به کار گیری شیوه

استخراج گاز شیل از الیههای سنگی در اعماق
زمین آمریکا توانست تولید گاز را به سرعت

میزان صادرات گاز مایع
ایاالت متحد به اروپا بر حسب
میلیارد متر مکعب

افزایش دهد و صادرات گاز خود را از طریق صدور

گاز مایع به سرعت باال ببرد و از سال  ۱۳۹۵به یکی
از صادرکنندگان مهم گاز مایع تبدیل شود .منودار
مقابل رشد سریع تولید گاز آمریکا و میزان اضافه

تولید را از سال  ۱۳۸۴به بعد نشان میدهد.

در اینجا بود که آمریکا شرایط را برای حضور بیشتر و گرفنت سهمی بزرگتر از بازار گاز اروپا

آماده دید .در عین حال هزینه خرید گاز مایع و انتقال آن با توسط کشتی از آمریکا  ،بسیار گرانتر

از بهای گازی است که توسط لوله از روسیه به اروپا منتقل میشود .متخصصین اختالف قیمت

را حدود ۳۰درصد گرانتر ختمین میزنند .بدین ترتیب واضح است که خریداران اروپایی هیچ

دلیل اقتصادی برای خرید گاز مایع از آمریکا نداشتند .پس باید دالیل دیگری مطرح میشدند.

بدین ترتیب حمالت علیه پروژه نورد استریم  ۲شدت گرفت .آمریکا در اینجا چندین هدف را دنبال

میکرد .دولت آمریکا از حتکیم پیوندهای اقتصادی میان روسیه و آملان و احتادیه اروپا و از
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نزدیکی این دو قدرت به هیچوجه راضی نبود و با کاهش سهم روسیه از بازار گاز اروپا میتوانست

از نزدیکی روسیه و اروپا بکاهد .با این هدف آمریکا مسئله گاز و روسیهستیزی را درهم آمیخت

تا بتواند متحدانش را حول یک برنامه اقتصادی ژئوپولیتیک بسیج کند .کشورهای ترانزیت
گاز و به ویژه اوکراین و لهستان متحدان طبیعی آمریکا در این مبارزه به شمار میروند.

حاال به منونههایی از فشارهای آمریکا به آملان به منظور متوقف کردن و لغو این پروژه نگاه

کنیم :در سالهای  ۱۳۹۸ ،۱۳۹۶و  ۱۳۹۹کنگره آمریکا سه بار حتریمهایی علیه پروژه نورد استریم

 ۲تصویب کرد .حتریمهای جدیدی که دونالد ترامپ علیه شرکتهای درگیر در پروژه نورداستریم۲
به تصویب رساند ،موجب شد تا کار نصب لولهها در سال  ۱۳۹۸برای مدتی نزدیک به یک سال

متوقف شود )۶( .رکس تیلرسون وزیرامورخارجه آمریکا مخالفت خود را با پروژه نورداستریم ۲در

سال  ۱۳۹۶اعالم داشت .باید توجه داشت که تیلرسون پیش از تصدی مقام وزارت امور خارجه،
ریاست کنسرن نفتی اکسانموبیل را بر عهده داشت .ازاین رو چنین موضعی از سوی او قابل فهم
با ازمیان برداشتن پروژه نورد استریم،
آمریکا در حقیقت به طور همزمان دو
هدف را تعقیب میکند :نخست افزایش
نفوذ در بازار گاز اروپا و سلطه بر این بازار
مهم؛ و دوم شکاف انداختن و جلوگیری از
نزدیک شدن روسیه و آلمان است.

است .تیلرسون در جریان دیداری از لهستان ،گفت،
اجرای این پروژه به ضرر منافع ایاالت متحده
آمریکا و لهستان است و امنیت انرژی و ثبات اروپا

را به خطر میاندازد.

دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در سال

 ۱۳۹۸قانونی را مبنی بر حتریم پروژه نورداستریم

 ۲امضا کرد .این قانون به تصویب هر دو نهاد قانونگذاری یعنی مجلس سنا و کنگره رسیده بود.
با اینکه پروژه نورد استریم  ۲مراحل نهایی خود را طی میکرد و آخرین لولههای گاز در دریای

بالتیک نصب میشدند ،دولت آمریکا شرکتهای درگیر در این پروژه را تهدید کرد در صورت
ادامه کار متام اموال آنها در ایاالت متحده ضبط خواهند شد .دولتهای اوباما و جورج بوش

(پسر) نیز با دونالد ترامپ در این ارزیابی مبنی بر آن که «از نظر آمریکا نورد استریم  ۲موجب

ختریب و بیثباتی امنیت ساختار انرژی در اروپا خواهد شد» هم نظر بودند.

کنگره آمریکا در سال  ۱۳۹۹حتریمهایی علیه شرکتهای سهیم در پروژه نورداستریم ۲

به تصویب رساند .پس از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن نیز کاخ سفید اعالم داشت که

رئیسجمهور همچنان بر آن است که نورداستریم  ۲معامله بدی برای اروپا به شمار میرود

دولت آمریکا از هر فرصتی برای توقف پروژه نورد استریم  ۲استفاده کرده است .در

جنجالی که در رابطه با مسموم شدن آلکسی ناوالنی در سال  ۱۳۹۹در رسانههای گروهی
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آمریکا و اروپا درگرفت ،پیش از آنکه چیزی اثبات شود ،آمریکا و متحدانش خواهان متوقف

کردن نورد استریم  ۲شدند.

مورد دیگر مناقشهای است که در اوائل سال جدید میالدی بین روسیه و کشورهای عضو

پیمان ناتو در رابطه با عضویت اوکراین در پیمان ناتو در گرفته است .این بار هم آمریکا و

متحدانش بالفاصله خواهان توقف نورد استریم  ۲شدند .باید دید انگیزه واقعی ایاالت متحد
آمریکا از متوقف کردن این پروژه چیست؟ واقعیت این است که آمریکا به بزرگترین تولیدکننده
گاز در جهان تبدیل شده است و اروپا نیز پس از آمریکا بزرگترین مصرفکننده گاز به شمار

میرود .آمریکا در سالهای اخیر به طور مرتب صادرات خود را به اروپا افزایش داده است.
پس از درگیرشدن جنگ بازرگانی شدید میان اروپا و آمریکا ،رئیس کمیسیون احتادیه اروپا

مجبور شد در سال  ۱۳۹۷برای پایان دادن به این جنگ با واردات گاز مایع از آمریکا موافقت
کند .پس از این توافق واردات گاز مایع از آمریکا به مقصد اروپا افزایش جهشی پیدا کرد.

منودار زیر رشد جهشی صادرات گاز مایع آمریکا

به اروپا در سال  ۱۳۹۸دیده میشود .گاز آمریکا

به صورت مایع (ال.ان.جی) توسط کشتیهای

بزرگ صادر میشود .دو سوم گاز آمریکا گاز شیل

است که از طریق تزریق گاز در الیههای سنگی زیر

زمین  Frackingبه دست میاید .طرفداران محیط

زیست این شیوه را بسیار مخرب و به زیان محیط

زمانی که پروژه نورد استریم  ۲مراحل
نهایی خود را طی میکرد و آخرین
لولههای گاز در دریای بالتیک نصب
میشدند ،دولت آمریکا شرکتهای
درگیر در این پروژه را تهدید کرد ،در
صورت ادامه کار تمام اموال آنها در ایاالت
متحده ضبط خواهند شد.

زیست میدانند و با آن به شدت مخالفند .این مخالفت به ویژه در آملان به علت قدرت سیاسی
و اجتماعی سبزها بسیار پرخروش بوده است.

حاال ببینیم آنا میکولسکا از کارشناسان ارشد «مؤسسه پژوهشهای سیاست امور خارجی»

 Foreign Policy Research Instituteچه پیشنهادهای مشخصی در این مورد ارائه میکند« :در

اروپای مرکزی و شرقی ،آمریکا میتواند به توسعه ترمینالهای بنادر در لهستان و لیتوانی
جهت واردات گاز مایع و همچنین تسریع پروژه لوله گاز بالتیک (پروژه لوله گاز بالتیک توسط

کشورهای نروژ ،دامنارک و لهستان اجرا میشود و هدف آن ارسال گاز از نروژ به دامنارک و
لهستان است) و خط لوله فنالند استونی و یا خط لوله گاز لهستان لیتوانی یاری رساند ...با

توجه به اینکه بسیاری از قراردادهای بلند مدت گازپروم در دهه  ۲۰۲۰خامته مییابند ،توسعه
سریع ساختارها و بازکردن بازارها درکشورهای اروپا کمک خواهد کرد تا در معاملههای آتی
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با روسیه بتوانند موضع بهتری داشته باشند و نگران بعد ژئوپولیتیک معامالت آتی گاز با

روسیه نباشند .در رابطه با کشورهای شرق مدیترانه و اسپانیا نیز میتوان به همین ترتیب عمل
کرد)۱( ».

در اینجا یکی از مشاوران ارشد و مورد اطمینان کارگزاران سیاسی و اقتصادی آمریکا

خطوط اصلی سیاست این کشور را در رابطه با جوانب اقتصادی و ژئوپولیتیک گاز در اروپا

ترسیم میکند .به توصیه او آمریکا باید به ساخت ترمینالها در بنادر جهت واردات گاز مایع
کمک کند تا از یک سو صادرات گاز آمریکا به اروپا افزایش و از سوی دیگر واردات گاز اروپا

از روسیه کاهش یابد .کمک به ساخت دیگر لولههای گاز که از مبدا روسیه نیستند نیز در جهت
دست یابی به اهداف آمریکا یعنی کاهش واردات گاز از روسیه خواهد بود .حال در اینجا نیز

میبینیم که دو بعد اقتصادی و ژئوپالیتیکی مسئله گاز چگونه در هم تنیده شدهاند.

باید خاطر نشان کرد که «مؤسسه پژوهشهای

سیاست امور خارجی» یک مؤسسه بسیار مهم
در رابطه با مسایل مربوط به روابط خارجی در

آمریکاست .نظرات متخصصین این مؤسسه

بسیار مورد توجه مسئوالن دولت و همچنین
مدیران کنسرنهای آمریکا و در بسیاری از موارد

در شکلگیری تصمیمهای آنها تأثیرگذار است.

جالب است که میبینیم سیاستمداران

سهم واردات گاز اتحادیه اروپا از مناطق مختلف

آمریکا با چه مهارتی واژههای دهانپرکنی برای

تبلیغ گاز آمریکا به کار میبرند .در این تبلیغات گاز

آمریکا «گاز آزادی» نامیده میشود .گویا با استفاده از گاز آمریکا کشورها به آزادی دست خواهند

یافت و در غیر اینصورت آزاد خنواهند بود .یا در جای دیگری سخن از «امنیت انرژی در اروپا»
است .گویا با فروش گاز آمریکا امنیت انرژی در اروپا تأمین خواهد شد و در غیر این صورت از

این امنیت خبری نیست .باید دانست که اروپا سالهای سال است که بدون گاز آمریکا از امنیت

انرژی برخوردار بوده است.

حاال ببینیم این سیاست پیشنهادی متفکران آمریکا چگونه در لهستان پیاده میشود.

باید دانست که دولت لهستان همگام با سیاستهای آمریکا در سال  ۱۳۹۸تصمیم گرفت تا به
واردات گاز از روسیه خامته دهد .در این چارچوب مطلب زیر معنا پیدا میکند« :شرکت دولتی
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گاز لهستان اعالم کرد که واردات کاز مایع در سال  ۱۳۹۹به نسبت سال پیش  ۱۰درصد افزایش

یافته است ...این شرکت یک قرارداد  ۵ساله جهت واردات گاز مایع از ترمینال لوییزیانا در

آمریکا امضا کرده است .شرکت دولتی گاز لهستان همچنین با واردات گاز از مبدا تکزاس و

لویزیانا در طول  ۲۰سال آینده موافقت کرده است ...رییس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با تاکید
بر تعهد بر تنوع انرژی در اروپا اظهار داشت که آمریکا قصد دارد مقادیر عظیمی گاز مایع به

قیمت بسیار خوب به لهستان صادر کند ..”.الیحهای که به مجلس سنای آمریکا ارائه شده،

از دولت میخواهد با تسریع در اجازه صادرات گاز به کشورهای عضو پیمان ناتو کمک کند تا
خود را از دام متهیدات روسیه رها کنند)۴( ».

بدین ترتیب میتوان به خوبی مشاهده کرد که چه رابطهای بین مخالفت آمریکا با پروژه نورد

استریم  ۲و کنترل بازار نفت اروپا وجود دارد .در اینجا نقش پیمان ناتو نیز فاش میشود که نه تنها

یک پیمان نظامی ،بلکه پیمانی است جهت پیشبرد منافع جتاری و ژئوپلیتیک آمریکا.
زورآزمایی میان اروپا و آمریکا

پروژه نورداستریم و به ویژه فاز دوم آن در سالهای اخیر به یک صحنه زورآزمایی آشکار

میان احتادیه اروپا و آمریکا تبدیل شده بود .آمریکا رهبری جبهه مخالفان را به عهده داشت

و با استفاده از نیروی اقتصادی و رسانهای خود ،از هر فرصتی برای مخالفت با این پروژه و

سنگ انداخنت در مسیر آن استفاده میکردِ .تد کروز سناتور از ایالت تکزاس و عضو کمیته
روابط خارجی سنای آمریکا ،یکی از سخنگویان سرشناس کنسرنهای نفت و گاز آمریکا و

از سردمداران تصویب حتریمها علیه پروژه نورد استریم  ۲در مجلس سنای آمریکا به شمار

میرود .بدون دلیل نیست که کروز ساالنه مبالغ هنگفتی از کنسرنهای نفت و گاز آمریکا
کمک مالی دریافت میکند .او در دوران فعالیت سیاسی خود تا کنون بیش از ۳میلیون دالر
کمک از سوی این کنسرنها دریافت کرده است)۷( .

حتریمهایی که در دوران ریاست جمهوری اوباما تنظیم شده بودند ،در زمان ریاست

جمهوری ترامپ با اکثریت بیسابقهای درمجلس سنای آمریکا به تصویب رسیدند .تقریبًا همه

اعضای مجلس سنا یعنی  ۹۸نفر از مجموع  ۱۰۰مناینده به این حتریمها رأی موافق دادند .وزیر
امورخارجه آملان ،گابریل ،بالفاصله پس از تصویب این حتریمها شدیدًا مخالفت دولت آملان

را با این حتریمها اعالم داشت« :سنای آمریکا با صراحت بیسابقهای اعالم داشت که هدف

حتریمها دور کردن روسیه از بازار گاز اروپا میباشد .آمریکا مایل است گاز خود را در اروپا
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بفروشد تا از یک سو کار بیشتری برای مردم آمریکا تضمین کند و از سوی دیگر از شر یک

رقیب ناخوشایند خالص شود ...ما اروپاییها هستیم که در مورد چگونگی تأمین انرژیمان

تصمیم میگیریم و نه رئیس جمهور آمریکا)۹( ».

پس از تصویب حتریمهای شدید از سوی آمریکا علیه شرکتهای آملانی و اروپایی،

مقامات آملان ناچار شدند ،در مقابل این حتریمها به حنوی آشکار موضعگیری کنند .نیلز
اشمید ،سخنگوی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات در پارملان آملان در امورخارجه ،طی

سخنانی در سال  ۱۳۹۹این فشارها و حتریمها را «دخالت شدید در حق حاکمیت و استقالل»
کشور آملان دانست و اشاره کرد که در این مورد بسیاری از سفرای دیگر کشورهای احتادیه

اروپا با او هم نظر هستند« .ما در مورد نورد استریم  ۲همیشه هم نظر نیستیم ،ولی اجازه

منیدهیم که کنگره آمریکا برای سیاستگذاری ما در زمینه انرژی تعیین تکلیف کند ۲۳ .یا ۲۴

سفیر از مجموع  ۲۷سفیر ،از بیانیه احتادیه اروپا در این مورد حمایت کرده اند)۳( ».

صاحبان صنایع و مدیران ارشد صنایع آملان از طرفداران سرسخت پروژه نورد استریم ۲

و مخالف مداخله آمریکا در مسئله تأمین انرژی صنایع آملان بودهاند .سخنان دونالد ترامپ

رئیس جمهور آمریکا در تابستان سال  ۲۰۱۸در محکوم کردن پروژه نورد استریم  ۲و حتریم آن

موجب واکنش شدیدی از سوی مدیران صنایع آملان شد .رییس احتادیه کارفرمایان صنایع

آملان ،دیتر کمپف ،در مصاحبه با یکی از روزنامههای آملان چنین اظهار داشت« :من مخالف
دخالت یک کشور ثالث در امور مربوط به انرژی کشورمان هستم .برای من قابل قبول نیست

که این پروژه را لغو کنیم تا بتوانیم گاز مایع از آمریکا وارد کنیم .صنایع آملان به نورد استریم ۲

نیاز دارند تا بتوانند با اطمینان انرژی الزم را تأمین کنند....گاز مایع آمریکا منیتواند در حال
حاضر در بازار آملان با قیمت خوبی عرضه شود و بسیار گران است)۱۰( ».

آملان و کشورهای احتادیه اروپا با آنکه عضو پیمان ناتو هستند و خود را از دوستان و

متحدان آمریکا میدانند ،در عین حال مراقباند تا در صحنه سیاستهای جهان و در درگیری

آمریکا با دیگر قدرتها مانند روسیه یا چین از منافع اقتصادی و ژئوپالیتیک خود دفاع

کنند .در این مورد به عنوان منونه میتوان از مخالفت دولت گرهارد شرودر با تصمیم آمریکا در
سیاستمداران آمریکا با مهارت واژههای دهانپرکنی را برای تبلیغ گاز آمریکا به کار میبرند« :گاز
آزادی» یا «امنیت انرژی در اروپا» .گویا با استفاده از گاز آمریکا کشورها به آزادی دست خواهند
یافت واال ،آزاد نخواهند بود و تنها با خرید گاز آمریکا امنیت انرژی در اروپا تأمین میشود والغیر.
اما ،همه میدانند که اروپا سالهاست بدون گاز آمریکا از امنیت انرژی برخوردار بوده است.
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مورد شرکت در جنگ با عراق در سال  ۱۳۸۱یاد کرد .در این مورد آملان در یک احتاد با دول

فرانسه و روسیه در مقابل آمریکا قرار گرفت.

اشمید و دیگر سیاستمداران آملان موضع آمریکا در مورد نورداستریم  ۲را عوامفریبانه

میدانستند .به گفته آنها «مقامات آمریکایی و به عنوان مثال سفیر پیشین آمریکا در برلین
گرنل با اصرار بسیار بر آن بودند که آملان باید خرید گاز از روسیه را فراموش و به جای آن گاز

مایع از آمریکا خریداری کند .در عین حال خود آمریکا حجم زیادی نفت خام از روسیه وارد

میکند )۳( ».به نظر مقامات آملان این یک نوع دو دوزه بازی از سوی مقامات آمریکا بود.

در گزارشی که برای پارملان اروپا در رابطه با پروژه نورد استریم  ۲تهیه شده ،آمده است:
تولید گاز در داخل احتادیه اروپا در حال کاهش است وهیچ گزینه دیگری که بتواند به

میزان کافی و با قیمت مناسب جایگزین گاز روسیه شود ،وجود ندارد)۵( .

بدین ترتیب جلوگیری از راه اندازی پروژه نورد استریم  ۲عم ً
ال به معنای حتمیل گزینههای

دیگری از قبیل گاز مایع از آمریکا و به قیمت باالتری خواهد بود.

بسیاری از سیاستمداران آملان بر این باور بودند که در کنار دوستی و احتاد استراتژیک

با آمریکا ،آملان و اروپا به ایجاد روابط اقتصادی سالم و دوجانبه با روسیه که بزرگترین
کشور در همسایگی آنهاست ،نیاز دارند و دوستی میان اروپا و روسیه ضامن امنیت و صلح

پایدار در اروپا خواهد بود .در متام مدت اجرای این پروژه ،سیاستمداران آملان و احتادیه

اروپا با متام قوا کوشیدند تا حمالت آمریکا به این پروژه را دفع کنند .آنگال مرکل صدر اعظم
پیشین آملان موفق شد پس از یک دور مذاکره جو بایدن را قانع کند تا از حتریم پروژه نورد

استریم  ۲صرف نظر کند .اشمید در ادامه خطاب به مقامات آمریکا میگوید:

اگر شما میخواهید از اوکراین حمایت کنید پس اجازه بدهید که ما با متام نیرویمان

در زمینههای سیاسی ،انرژی و دیگر عرصهها به اوکراین کمک کنیم .ولی اگر مسئله

مجازات روسیه است ،پس چرا خودتان واردات نفت از روسیه را افزایش میدهید؟()۳

این امر نشان میدهد که مخالفت آمریکا با پروژه نورداستریم  ۲در حقیقت به منظور

جلوگیری از نزدیکی روسیه و اروپا و همچنین در دست داشنت بازار گاز اروپاست .در حالی

که آمریکا خود به توسعه روابط اقتصادی با روسیه ادامه میدهد ،اروپا را از نزدیک شدن
بسیاری از سیاستمداران آلمان بر این باور بودند که در کنار دوستی و اتحاد استراتژیک با آمریکا،
آلمان و اروپا به ایجاد روابط اقتصادی سالم و دوجانبه با روسیه که بزرگترین کشور در همسایگی
آنهاست ،نیاز دارند و دوستی میان اروپا و روسیه ضامن امنیت و صلح پایدار در اروپا خواهد بود.
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به روسیه میترساند .پس میتوان نتیجه گرفت که هدف آمریکا دور کردن رقیب و کسب سهم
بیشتر در بازار گاز اروپاست.

دولت آملان باالخره تسلیم فشارهای آمریکا شد

پس از ورود ارتش روسیه به خاک اوکراین در اسفندماه امسال ،دولت آملان باالخره

تسلیم فشارهای آمریکا شد و پروژه نورد استریم  ۲را رمسًا متوقف کرد .باید گفت در حالی که

دونالد ترامپ با همه فشارها نتوانست این پروژه را به شکست بکشاند ،دولت بایدن موفق شد

با حتریکات حساب شده و با کمک متحدانش در اروپا به این هدف برسد .بدین ترتیب آمریکا
باالخره موفق شد اروپا را مجبور کند تا گاز گران آمریکا را به گاز ارزان روسیه ترجیح دهد .قابل

توجه است که پس از تشدید بحران در روابط میان روسیه و اوکراین ،آمریکا توانست به متام

اهدافش در رابطه با بازار گاز اروپا دست یابد.

روزنامه فرانکفورت آلگماینه که سخنگوی سرمایه مالی و صنعتی آملان است،

زنگ خطر را به صدا درآورده است و هشدار میدهد .به نظر این روزنامه منع واردات نفت
و گاز از روسیه ،خسران بزرگی برای اقتصاد آملان و ضربه بزرگی به صادرات این کشور به

شمار میرود )۱۱( .در همین شماره مدیرعامل کنسرن شیمی ب.آ.اس.اف خطر را صریحتر

میشکافد .کنسرن شیمی ب.آ.اس.اف یکی از بزرگترین وارد کنندگان گاز و نفت از روسیه و
همچنین شریک جتاری در پروژه نورد استریم  ۲بوده است .او ضمن دفاع از پروژه نورد استریم

 ۲خاطر نشان میکند ،واردات گاز از روسیه ضامن رقابتپذیری محصوالت شیمی آملان در

جهان بوده است .به گفته او جایگزین کردن گاز روسیه با گاز مایع گران قیمت از آمریکا ضربه

بزرگی به صادرات آملان خواهد زد)۱۱( .

البته حرف آخر در مورد این پروژه هنوز زده نشده است .آینده این پروژه به توازن نیروها

بین موافقین و مخالفین این پروژه بستگی دارد .بدیهی است که کنسرنهای آمریکایی به این
سادگی از لقمه چرب بازار گاز اروپا صرفنظر خنواهند کرد  .باید دید تا چه مدت صنایع اروپا

حاضر خواهند بود هزینه بیشتری برای خرید گاز مایع بپردازند و از گاز ارزان روسیه صرفنظر

کنند؟ مبارزه بر سر این پروژه بخشی از مبارزه ژئوپالیتیک میان آمریکا و اروپا و روسیه در

سطح جهان بوده و مسلمًا با فراز و نشیبهایی تا مدتها ادامه خواهد یافت.
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کارگران یونان در خط مقدم اعتراضات
علیه جنگ و ناتو

کارگران شرکت خصوصی راهآهن «تِرین
اُوس» ( ،)TrainOSEدر گارگاه شرکت واقع در
شهر تسالونیکی یونان ،علیه حمل جنگافزارهای
ناتو از بندر آلکساندرو پولیس تظاهرات کردند.
با وجود دستورات و تهدیدات مکرر مقامات دولتی ،کارگران از حمل این محمولهها سرباز
ِوروس ( )Evrosدر اعتراض به مشارکت یونان در مانورهای
زدند .در  29مارس ،کارگران در ا ُ
نظامی اتحادیۀ ناتو ،بر روی تانکها رنگ قرمز پاشیدند .روز جمعه اول آوریل ،هزاران نفر در پاسخ
به فراخوان حزب کمونیست یونان و سازمان جوانان این حزب در میدان سینتاگمای آتن ،علیه
جنگهای امپریالیستی در جهان و از جمله در اوکراین تظاهرات کرده و مشارکت یونان در این
درگیریها را محکوم کردند.
بندر آلکساندروپولیس در یونان تبدیل به محل تخلیۀ دائم کشتیهای ناتو ،که در تمرینهای
نظامی دریای مدیترانه شرکت دارند ،شده است .کشتیهای آمریکایی و انگلیسی نیروها و ادوات
زرهی ناتو را برای انتقال به پایگاههای ناتو در اروپای شرقی در اینجا تخلیه کردند .روز  24مارس،
کارگران یونانی علیه توقف کشتی جنگی فرانسه به نام شارل دوگل در بندر تظاهرات کردند و روی
کشتیهای ناتو در این بندر رنگ پاشیدند.
طبقۀ کارگر یونان سردمدار این مبارزات ضد امپریالیستی بوده و مشارکت و همکاری روزافزون
یونان در تالشهای اتحادیۀ ناتو برای گسترش خود در اروپا را محکوم میکند.
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تهدید امتی پوتین

نداشنت درک واحد نسبت به مناقشه کنونی در غرب و روسیه،
میتواند برای جهان مهلک باشد.
اسکات ریتر (کنسرسیوم نیوز ۲۷ ،فوریه  / )۲۰۲۲برگردان :طلیعه حسنی

والدیمیر پوتین یک دیوانه است .او خود را گم کرده است .این حداقل چیزی است که

رهبران غرب عالقه دارند شما باور کنید .علیالظاهر بر اساس روایت آنها ،پوتین  -منزوی،
تنها ،گیج و عصبانی از فاجعه نظامی در حال وقوع روسیه در اوکراین  -بند و زجنیر گسیخته،

کل جهان را به نابودی هستهای تهدید میکند.

رئیسجمهور روسیه روز یکشنبه ( ۸اسفند -م ).در دیدار با ژنرالهای ارشد خود اعالم

کرد« :به وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه دستور میدهم نیروهای بازدارنده

ارتش روسیه را در حالت ویژه از خدمات رزمی قرار دهند».

پوتین درباره دلیل این اقدام توضیح داد ،در رابطه با حتوالت جاری در اوکراین،

«کشورهای غرب نه تنها در حوزه اقتصادی اقدامات غیردوستانه علیه کشور ما اجنام

میدهند ،بلکه مقامات ارشد ناتو ،درباره کشور ما مواضع تهاجمی اختاذ میمنایند».

«نیروهای بازدارنده» که پوتین از آن صحبت کرد اشاره به زرادخانه هستهای روسیه است.

آنچه موجب انعکاس بیش از پیش سخنان رئیس جمهور روسیه شد این بود که پوتین

پنجشنبه گذشته ( ۵اسفند -م) هنگام اعالن آغاز «عملیات نظامی ویژه» روسیه علیه اوکراین،

گفت« :هیچ کس نباید شک داشته باشد که حمله مستقیم به کشور ما منجر به ویرانی خواهد
شد و عواقب وحشتناکی برای هر متجاوز احتمالی خواهد داشت ».وی تأکید کرد که روسیه

«یکی از قدرمتندترین قدرتهای هستهای است و همچنین دارای برتری خاصی در طیف

وسیعی از سالحهای پیشرفته است».
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بعد از اعالن این تهدید توسط پوتین ،واشنگنت پست آن را «تنها یک بلوف و چنگ و

دندان نشان دادن» توصیف کرد .پنتاگون در حالی که انگار خود مشغول بررسی وضعیت

هستهای ایاالت متحده بود که برای مقابله با چنین تهدیداتی طراحی شده است ،با نوعی
گیجی و ناباوری ،از زبان یک مقام ناشناس گفت که سیاستگذاران ایاالت متحده «در این

زمینه افزایش تهدیدی منیبینند».
پاسخ ناتو

ناتو ،ائتالف نظامی ترانس آتالنتیک که در قلب حوادث جاری قرار دارد ،به سهم خود

با انتشار بیانیهای اظهار داشت:

«اقدامات روسیه تهدیدی جدی برای امنیت یوروآتالنتیک است و پیامدهای

ژئواستراتژیکی خواهد داشت .ناتو برای تضمین امنیت و دفاع از همه متحدان به
اختاذ همه اقدامات ضروری ادامه خواهد داد .ما در حال استقرار نیروهای بیشتر

زمینی و هوایی و همچنین جتهیزات دریایی بیشتر در بخش شرقی ائتالف هستیم.
ما آمادگی نیروهای خود را برای پاسخگویی به همه موارد احتمالی افزایش دادهایم».

اما در قسمت پایانی این بیانیه نکته مستتری وجود دارد که اگر با دقت بیشتر مورد بررسی

قرار گیرد ،دلیل اصلی قدرتمنایی هستهای پوتین را نشان میدهد .در بیانیه آمده است:

«ما بنا بر ماده  ۴معاهده واشنگنت رایزنیهایی اجنام دادهایم .ما تصمیم گرفتهایم،

در راستای برنامهریزی دفاعی خود برای حفاظت از همه متحدان ،برای تقویت
بیشتر [توان] بازدارندگی و دفاع در سراسر احتادی ه قدمهای بیشتری برداریم».

بر اساس ماده  ،۴اعضای ناتو میتوانند هر موضوع نگرانکننده ،به ویژه مربوط به

امنیت یک کشور عضو را ،برای بحث در شورای آتالنتیک شمالی پیشنهاد منایند .به دنبال
تهاجم روسیه به اوکراین اعضای ناتو :استونی ،لتونی ،لیتوانی و لهستان ،خواهان گفتگو

درباره ماده  ۴شدند .ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو ،در بیانیهای که روز جمعه ( ۶اسفند
-م ).منتشر کرد ،با گسترش بیانیه اولیه ناتو ،اعالم کرد ،ناتو متعهد به حفاظت و دفاع از

همه متحدان خود از جمله اوکراین است.

سه نکته در این بیانیه قابل توجه است :اول ،با استناد به ماده  ،۴ناتو خود را در موضع

اقدام بالقوه نظامی تهاجمی قرار میدهد .مداخالت نظامی قبلی ناتو علیه صربستان در سال
 ،۱۹۹۹افغانستان در سال  ،۲۰۰۱عراق در سال  ۲۰۰۴و لیبی در سال  ،۲۰۱۱همگی به استناد
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ماده  ۴منشور ناتو اجنام شدند .از این منظر ،این فرض که ناتو صرفًا یک سازمان دفاعی و
متعهد به دفاع از ِ
خود جمعی است ،بیاساس است.

دوم ،در حالی که مفاد ماده پنجم (دفاع جمعی) تنها برای اعضای واقعی ناتو است ،که

اوکراین شامل آن منیشود ،ماده  ۴اجازه گسترش چتر محافظتی ناتو به آن دسته از اعضای

غیرناتو را میدهد که از نظر اعضای ناتو متحد آنها محسوب میشوند .این همان دستهبندی
است که استولتنبرگ اوکراین را به وضوح در آن قرار داده است.

سراجنام ،پذیرش اوکراین بهعنوان متحد ناتو توسط استولتنبرگ همزمان با اعالم

فعالسازی و استقرار ۴۰هزار نیروی واکنشی قدرمتند ناتو صورت گرفت که برخی از آنها در
جناح شرقی ناتو هممرز با اوکراین مستقر خواهند شد .فعالسازی نیروی واکنشی در تاریخ ناتو

بیسابقه است ،واقعیتی که بر جدیت کشوری مانند روسیه برای اینکه مشمول چنین اقدامی
گردد صحه میگذارد .با نگاه از این منظر ،اظهارات پوتین در پنجشنبه گذشته سنجیده،
عاقالنه و مسئوالنه بود.

چه خواهد شد اگر به گردانهای ناتو یا احتادیه اروپا ضربه وارد شود؟

از زمانی که رایزنیهای مربوط به ماده  ۴شروع شد ،اعضای ناتو با وعده کمکهای

نظامی بیشتر در روزها و هفتههای آینده ،شروع به ارسال کمکهای نظامی مرگبار به اوکراین

کردهاند .برای رساندن این محمولهها به اوکراین تنها راه ،راه زمینی است که نیازمند عبور

از کشورهای اعضای ناتو رومانی و لهستان است .ناگفته پیداست که بر اساس قوانین

بیناملللی هر وسیله نقلیه حامل جتهیزات نظامی مرگبار به یک منطقه جنگی ،یک هدف

قانونی محسوب میشود؛ این میتواند متامًا شامل ارسال یا حتویل هر محموله وابسته به ناتو
گردد که بنا بر خواست آنها توسط یکی از اعضای ناتو اجنام میشود.

چه اتفاقی خواهد افتاد اگر روسیه به محمولههای تسلیحاتی ناتو ،احتادیه اروپا ،ایاالت

متحده و متفقین که به خاک اوکراین میرسند ،حمله کند؟ آیا ناتو مطابق ماده  ،۴برای اولین
بار با استفاده از بسیج نیروی واکنشی ،یک منطقه حائل در اوکراین ایجاد خواهد کرد؟ به طور

طبیعی هر یک ،دیگری را به دنبال خواهد داشت....

اگر احتادیه اروپا به تعهد خود مبنی بر تأمین هواپیما و خلبان برای اوکراین جهت جنگ با

روسها عمل کند ،این سناریو میتواند حتی از این هم وخیمتر شود .چگونه اینها در اوکراین

مستقر میشوند؟ چه پیش خواهد آمد اگر روسیه به محض ورود این هواپیماها به حریم هوایی
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اوکراین اقدام به سرنگونی آنها کند؟ آیا در این صورت ناتو منطقه پرواز ممنوع بر فراز غرب

اوکراین ایجاد میکند؟

چه پیش خواهد آمد اگر یک منطقه پرواز ممنوع (که بسیاری از مقامات در غرب آن را

مطرح میکنند) همراه با استقرار نیروهای واکنشی عم ً
ال یک قلمرو ناتو در غرب اوکراین ایجاد

مناید؟ و نیز چه خواهد شد اگر دولت اوکراین در شهر لووف موضع بگیرد و زیر چتر حفاظتی

هوایی و زمینی آن فعالیت کند؟
دکترین هستهای روسیه

روسیه در ژوئن  ،۲۰۲۰سندی حتت عنوان «اصول اساسی سیاست دولت فدراسیون روسیه

درباره بازدارندگی هستهای» منتشر کرد و در آن شرایط و تهدیدیهایی را که میتواند روسیه

را به استفاده از سالح هستهای بکشاند ،مشخص کرد .این سند روسیه در حالی که «سالح

هستهای را تنها به عنوان وسیله بازدارندگی» معرفی میکند ،اما سناریوهای متعددی را نیز در

نظر دارد تا در صورت شکست بازدارندگی آنها ،استفاده از سالح هستهای را امکانپذیر سازد.
هرچند در سند سیاست هستهای روسیه استفاده پیشگیرانه از سالحهای هستهای در

مناقشات متعارف منظور نشده است ،اما اعالم شده است« ،در صورت وقوع یک درگیری
نظامی ،این سیاست برای جلوگیری از تشدید اقدامات نظامی و پایان آن شروطی را که برای

فدراسیون روسیه و /یا متحدان آن قابل قبول باشد فراهم میکند».

به طور خالصه ،روسیه احتما ً
ال تهدید میکند که برای جلوگیری از «جتاوز به فدراسیون

روسیه با استفاده از سالحهای متعارف زمانی که موجودیت کشور در خطر قرار گیرد» از

تسلیحات هستهای استفاده خواهد کرد.

پوتین در دسامبر گذشته در توصیف نگرانیهای امنیت ملی روسیه برای ایاالت متحده

و ناتو ،کام ً
ال روشن کرد که موضع او در برابر عضویت اوکراین در ناتو چیست .روسیه در دو

پیشنویس سند معاهده ،از ناتو خواست برای توقف توسعه خود ضمانتهای کتبی بدهد و

روسیه را مطمئن سازد که هرگز نه به اوکراین و نه به گرجستان پیشنهاد عضویت در این ائتالف

را خنواهد داد .پوتین بعد از ارسال درخواستهای روسیه ،در یک سخنرانی اعالم کرد ،اگر

آمریکا و متحدانش به «مواضع آشکارا تهاجمی» خود ادامه دهند ،روسیه به «اقدامات

تالفیجویانه نظامیـ فنی متناسب با آنها» دست خواهد زد و افزود :روسیه «حق دارد چنین
کاری را اجنام دهد ».به طور خالصه ،پوتین روشن کرد که وقتی مسئله عضویت اوکراین در
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ناتو ،استقرار موشکهای ایاالت متحده در لهستان و رومانی ،و استقرار ناتو در اروپای
شرقی مطرح شد ،روسیه احساس کرد که موجودیت این کشور در معرض تهدید است.

تفاوت در درک خطر

حمله روسیه به اوکراین ،از نگاه روسیه و رهبری آن ،نتیجه جتاوز طوالنیمدت ناتو به

منافع مشروع امنیت ملی دولت و مردم روسیه بود .اما غرب این حمله نظامی را چیزی در حد

عصبانی منزوی ،که به شدت به دنبال ایجاد رابطه در دنیایی
دیکتاتور
اقدام غیرمنطقی یک
ِ
ِ

خارج از کنترل خود است ،تفسیر کرد.

تفاوت بین این دو روایت میتواند برای جهان مهلک باشد .روسیه در حالی که درگیر

عملیات نظامی است که آن را برای امنیت ملی خود حیاتی میداند ،هم به دلیل پیشرویهای

ناتو ،و هم به واسطه ارسال کمکهای نظامی مرگبار به اوکراین احساس خطر میکند .کم
اهمیت جلوه دادن تهدیدی که روسیه به این دالیل احساس میکند ،آمریکا و ناتو را در معرض

خطری قرار میدهد که ناشی از ناتوانی آنها در درک جدیت مرگبار دستورات پوتین به رهبران
نظامی خود در خصوص ارتقای سطح آمادگی نیروهای راهبردی هستهای روسیه است.

دستورات پوتین بسیار بیش از آنکه بازتاب ختیالت غیرمنطقی یک آدم مستأصل باشد،

بازتاب حتول منطقی وضعیت امنیت ملی هماهنگ روسیه در سالهای احیای آن است ،جایی

که مخالفت ژئوپلیتیک با گسترش ناتو به اوکراین با وضعیت استراتژیک هستهای همراه شد.
هر اعالم موضع پوتین در طول این بحران ،به این سیاست گره خورده است.

در حالی که ایاالت متحده و ناتو میتوانند در مورد مشروعیت نگرانیهای روسیه به

بحث بنشینند ،رد کردن استراتژی امنیت ملی یک کشور که به دقت مورد بررسی همهجانبه
قرار گرفته است ،به عنوان نه چیزی بیش از عصبانیت یک خودکامه غیرقابل کنترل ،نشان

از یک بیتوجهی خطرناک به واقعیتی دارد که عواقب آن میتواند برای ایاالت متحده،

ناتو و جهان مهلک باشد.

پرزیدنت پوتین اغلب شکایت کرده است که غرب زمانی که او درباره مسایلی که به نظر

روسیه برای امنیت ملی آن دارای اهمیت حیاتی است ،حرف میزند ،به او گوش منیدهد.

غرب االن گوش میکند .اما سؤال این است که آیا قادر به درک جدیت موقعیت هم

هست؟

ظاهرًا ،جواب تا کنون ،منفی است.
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جورج کنان هشدار داده بود که

گسترش ناتو به همینجا ختم خواهد شد
آقای «ایکس» در قبر خود میلرزد

دیوید استاکمن( ،آنتیوار ۲۴ ،فوریه  ۵/ ۲۰۲۲اسفند  / )۱۴۰۰برگردان :دانش و امید

دیوید استاکمن ،نویسنده این مقاله ،دو دوره نماینده کنگره از میشیگان بود .او همچنین
رئیس دفتر مدیریت و بودجه در ریاست جمهوری رونالد ریگان بود .استاکمن پس از ترک
کاخ سفید ۲۰ ،سال به شکل حرفهای در وال استریت کار کرد .او نویسنده سه کتاب،
«پیروزی سیاست :چرا انقالب ریگان شکست»« ،تغییر شکل بزرگ :فساد سرمایهداری در
آمریکا» و«ترامپزدگی! ملتی در آستانه نابودی ...و چگونه آن را برگردانیم» است.

یادداشت «دانش و امید»

چنانچه در معرفی نویسنده دیده میشود ،استاکمن در واقع مردی سرد و گرم چشیده در

نظام امپریالیستی ایاالت متحده است و گرچه تالشهای مطبوعاتی سالهای اخیر او بر محور
انتقاد از سیاستهای کالن آمریکا قرار دارد ،با این حال به نظر میرسد که نوک تیز انتقادهایش
به مست حزب جمهوریخواه آمریکا و نگاهش به حزب دمکرات به نوعی تبریجویانه باشد.

اما اگر سوابق و وابستگیهای حزبی «نئوکان»های وابسته به مجتمع صنعتی نظامی آمریکا

را در ساختار کنونی قدرت آمریکا جستجو کنیم ،به این نتیجه میرسیم که مرز حزبی  -به
معنی تعلق به یک حزب خاص -بین آنها وجود ندارد .برای منونه میتوان به جنگهای سه
دهه اخیر اشاره کرد و به یاد آورد که مبباران و جتزیه یوگسالوی در دوره بیل کلینتون دمکرات،

با جنگهای مث ً
ال ضدتروریسم جورج بوش جمهوریخواه در عراق و افغانستان ادامه پیدا کرد
و بعد سلف وی باراک اوباما کارهای نامتام او را در لیبی ،سودان ،سوریه ،یمن و  ...پی گرفت،

و اتفاقًا ترامپ جمهوریخواه ،برعکس آغازگر جنگی نبود.

تذکر این نکته نیز ضروری است که ترجمه و ارائه این مقاله به معنای تأیید مواضع

نویسنده نیست ،بلکه هدف آشنایی با دالیل پشت پرده سیاست خارجی ایالت متحده از نگاه

دستاندرکارانی است که با واقعبینی بیشتر به مسایل نگاه میکنند.

ص  ،243دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

نقد و بررسی مسئله اوکراین

آغاز منت نویسنده

اکنون ما در رابطه با اوضاع اوکراین سخت به عزا نشستهایم .چنان سخت که در جنجال

خبری ۲۴ساعته هفت روز هفته ،هیچ فرصتی به یادآوری چگونگی معماری ستونپایههای

وضعیت کنونی داده منیشود.

بگذارید رک و راست بگویم .شرایط پیچیده کنونی هیچ ربطی به حاکمیت قوانین

بیناملللی یا حق حاکمیت مرزهای ملی یا گسترش دموکراسی؛ و مطمئنًا حتی هیچ نوعی از
تهدید از راه دور برای صلح و امنیت سرزمین آمریکا از جانب روسیه ندارد.

برعکس ،همهچیز به پاییز  ۱۹۹۱باز میگردد ،زمانی که احتاد جماهیر شوروی سابق از

صفحات تاریخ محو شد ،اما مجتمع نظامی صنعتی مستقر در واشنگنت از پذیرش بیسر و
صدای پایان داستان امتناع ورزید؛ و در عوض ،خود را به عنوان پلیس در اقصی نقاط کره

زمین جا زد چنانکه گویی حتی جنگ سرد پایان نیافته است ،و در خالء به وجود آمده از

نابودی احتاد شوروی ،شروع به گسترش هژمونی
خود بر اقمار ،متحدان و همپیمانان سابق آن کرد.

در این میان نادرستترین پروژهها ،ادامه

گسترش ناتو به بسیاری از کشورهای سابق

پیمان ورشو بود .وقتی در سال  ،۱۹۹۸سنا پیمان
پذیرش سه عضو اول جدید  -لهستان ،مجارستان
و جمهوری چک  -را تصویب کرد ،تام فریدمن،

بگذارید رک و راست بگویم .شرایط
پیچیده کنونی هیچ ربطی به حاکمیت
قوانین بینالمللی یا حق حاکمیت مرزهای
ملی یا گسترش دموکراسی؛ و مطمئناً حتی
هیچ نوعی از تهدید از راه دور برای صلح و
امنیت سرزمین آمریکا از جانب روسیه ندارد.

ستوننویس نیویورک تایمز احساس کرد نیاز دارد تا از نظر تنها فرد عاقل آمریکا درباره این
موضوع مطلع شود.

بله ،اشاره ما به جورج اف .کنان افسانهای است که در دوران استالین سفیر آمریکا در

روسیه بود و نویسنده مقاله مشهور با امضای «ایکس» ( )Xسال ۱۹۴۷در «فارین افرز» بود و

بعدها نیز مفاد سیاست خارجی ایاالت متحده درباره «مهار» شوروی را تنظیم کرد که در سال

 ۱۹۴۹به سند پایه برای تشکیل ناتو تبدیل شد.

جوان
پیر آن سالها پس از گوش سپردن به ستوننویس
ِ
نیازی به گفنت نیست که آنچه ِکنان ِ

زمان نیویورکتایمز گفت همانی است که پژواکش به معنای واقعی کلمه تا امروز باقی
آن
ِ

است .کنان عم ً
ال آستانه جنونآمیز جنگ امروز با روسیه را پیشبینی کرده بود .آقای کنان از
خانه خود در پرینستون این طور پاسخ داد:
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«به نظر من ،این آغاز یک جنگ سرد جدید است .من فکر میکنم روسها به تدریج

واکنشهای نامطلوبی نشان خواهند داد و بر سیاستهای آنها تاثیر خواهد گذاشت .به نظر من

این اشتباه غمانگیزی است .هیچ دلیلی برای این کار وجود ندارد .هیچکس ،دیگری را تهدید
منیکند .گسترش [ناتو] موجب لرزیدن اجساد بنیانگذاران این کشور در قبرهایشان میشود.

ما برای محافظت از کشورهایی امضا دادهایم که جدًا و واقعًا به هیچ روی نه منابع و نه میل

اجنام چنین کارهایی را داریم[ .گسترش ناتو] اقدامی بدون فکر از طرف سیاستمدارانی در

سنا بود که هیچ اطالع درستی از امور خارجی ندارد».

آقای کنان که در ایجاد ناتو مشارکت داشت و مقاله با امضای ایکس ( )Xاو در سال

 ۱۹۴۷در مجله فارین افرز ،سیاست مهار جنگ سرد آمریکا را برای  ۴۰سال توضیح میداد،
افزود« :آنچه مرا آزار میدهد این است که چقدر مذاکرات

سنا سطحی و بیمایه بود .من به ویژه از اشاره به روسیه

به عنوان کشوری که دارد خود را برای حمله به اروپای
غربی می ُکشد ،ناراحتم .آیا مردم منیفهمند؟ اختالف

ما در جنگ سرد با رژیم کمونیستی شوروی بود ،و حاال
ما ،داریم به همان مردمی پشت میکنیم که بزرگترین

انقالب بدون خونریزی تاریخ را برای امحای رژیم شوروی
جورج کنان آستانه جنونآمیز جنگ
امروز با روسیه را پیشبینی کرده بود.

به اجنام رساندند .دموکراسی روسیه اگر از دموکراسی

کشورهایی که اکنون ما برای دفاع در مقابل روسیه به آنها
امضا دادهایم ،پیشرفتهتر نباشد به همان میزان پیشرفته

است .این نشاندهنده درک بهشدت ناچیز ما از تاریخ روسیه و احتاد شوروی است .و حتمًا
عکسالعمل روسیه را به دنبال خواهد داشت و آنگاه [توسعهطلبان ناتو] خواهند گفت ،ما
همیشه میگفتیم که روسها اینطورند .اما این کام ً
ال غلط است».

این حرفهای جورج کنان است که در سال  ۱۹۲۹به وزارت خارجه ایاالت متحده پیوست

و در سال ۱۹۵۲سفیر ما در مسکو بود .عالوه بر کنان ،تام فریدمن هم در میان معدود مقاالت

روشنگران ه خود ،از حماقت مطلق سنای ایاالت متحده به سرش میکوبد که:

«پاسخ آمریکا چه بود؟ گسترش ائتالف دوران جنگ سرد ناتو علیه روسیه و هرچه
بیشتر نزدیک شدن به مرزهای این کشور .آری به فرزندن و نوادگان خود بگویید

که شما در عصر بیل کلینتون و ویلیام کوهن ،عصر مادلین آلبرایت و سندی برگر،
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عصر ترنت الت و جو لیبرمن زندگی کردید ،و در زمان شما ،نظم پسا جنگ سرد

زمانی ایجاد شد که غولهای سیاست خارجی همه فکر خود را رویهم گذاشتند و ...

موش زاییدند .ما در عصر کوتولهها هستیم .تنها خبر خوب این است که ما در زمانی
هستیم که عصر مردان بزرگی را که قدرت ختیل و شهامت داشتند ،دیدیم».

متأسفانه ،اگر موضوع تنها متفکران «کوتوله» بود اولین حماقت گسترش ناتو

میتوانست تولد جنین مرده باشد .اما متأسفانه ،موضوع فقط متفکران کوتوله نبود ،بلکه

وجود دالالن قدرمتند و متنفذ مجتمع نظامی صنعتی بود .به عبارت دیگر ،دلیل نداشنت صلح
بعد از پایان جنگ سرد ۴۴ساله ،بودجه دفاعی ۵۰۷میلیارد دالری آن زمان آمریکا (به ارزش

دالر در  )۲۰۱۲منیتوانست خلع سالح و احنالل خود را که شرایط عینی جهان آن را به روشنی

میطلبید ،حتمل کند .و به ویژه برای نئوکانها« ،باز»های سیریناپذیر جنگ سرد که بر حزب

جمهوریخواه تسلط داشتند ،همگی مخالف آن بودند.

شکر خدا ،سالها بعد از برنامه دفاعی ریگان ،جمهوریخواهان کنگره چنان به هزینههای

جنگ معتاد شده بودند که حتی گسترش ناتو را در سال  ۱۹۹۶در برنامه حزبی خود قرار دادند.
آنگاه ،آنها بالفاصله بار دیگر پرحرفیهای بیمایه صلحطلبانه در دنیایی که عاری از هرگونه
تهدید نظامی مؤثر علیه امنیت میهن آمریکایی باشد را شروع کردند.

در واقع ،دستور کار حزب جمهوریخواه در سال  ،۱۹۹۶فرا رفنت به چیزی بیش از

بازتولید فریب «ملتهای اسیر*» نبود ،ملتهای لهستان ،بالتیک ،مجارستان ،چک و دیگر
کشورهای اروپای شرقی در طول جنگ سرد که وجدانًا هیچ قصدی بدی علیه ایالت متحده

نداشتند .من بهعنوان یک دستیار جوان در کنگره در دهه  ،۱۹۷۰برای یکی از منایندگان از

ایلینوی کار میکردم که جاهطلبیهای زیادی داشت .ما روی پیشنویس الیحه «ملتهای
اسیر» بیش از آنچه الزم بود کار کردیم ،اما واقعًا حتی به اندازه قیمت کاغذی که روی آن چاپ

شد ،ارزش نداشت.

آری واقعیت این است که جورج کنان کام ً
ال حق داشت .گسترش اولیه ناتو ،که توسط

مجلس سنای جمهوریخواه به دولت کلینتون حتمیل شد ،به همان اندازه مصوبههای ملتهای

اسیر بیمحتوی و احمقانه بود .این سیاست خارجی ،از بازماندۀ مزخرفات اعالم شده در
مانورهای انتخاباتی محافل قدرت استخراج شده بود.

ما حزب صلح به اتکای قدرت هستیم ...ما معتقدیم که امنیت و رفاه خانه و محل

کار آمریکاییها در گرو تضمین امنیت ملی ما در دنیایی خطرناک است .این اصل
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در مبارزه طوالنی ما علیه کمونیسم ثابت شد و  -هم انطور که رویدادهای اخیر به

شکل غمانگیزی نشان دادند  -امروز هم صادق است .دستاوردهایی که ما برای

دموکراسی در سرتاسر جهان حتت رهبری دو رئیسجمهور جمهوریخواه به دست
آوردیم ،اکنون در معرض خطر یک سیاست خارجی بیفرمان قرار گرفته است .ما

قویًا از احیای دموکراسی در سرتاسر جهان به عنوان سنگ بنای سیاست خارجی
ایاالت متحده حمایت می کنیم .دموکراسی بهترین ضامن صلح است و احترام
بیشتر به حقوق اساسی بشر و حاکمیت قانون را تضمین میکند.

اجازه دهید با تأکید مجدد بر این نکته شروع کنیم که امنیت اروپا برای امنیت ایاالت

ً
کامال ضروری است.
متحده ضروری است و رهبری آمریکا برای امنیت اروپا

احتاد آتالنتیک :روابط ما با کشورهای اروپایی باید بر اساس ائتالف ناتو ،که

قویترین سنگر آزادی و ثبات بیناملللی در جهان است ،ادامه یابد .سیاست ما

جهت حتکیم پیروزی خود در جنگ سرد در اروپا و ایجاد یک بنیان محکم برای

قرن جدید صلح تالش خواهد کرد .با همان ذهنیتی که رونالد ریگان خواستار ادغام

اسپانیا در ائتالف ناتو شد ،ما خواهان گسترش فوری این چارچوب برای صلح
به حنوی هستیم تا عضویت کشورهای اروپای مرکزی را ،که تعهد جدی خود به
آرمانهای دموکراتیکی را نشان دادهاند که ناتو برای محافظت از آنها ایجاد شده
است میسر سازد.

تظاهرات اعضا و هواداران گردان
آزوف در اوکراین با تصویر
استپان باندرا
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ما با مردم لهستان ،جمهوری چک و مجارستان پیوندهای ویژهای داریم .این
کشورها  -و دیگران  -به حق بخشی از آینده اروپا هستند .همانطور که «باب دول»

گفت« :اینکه بیل کلینتون به وطنپرستانی که زجنیر اسارت شوروی را پاره کردهاند

گفته است برای عضویت ناتو باید منتظر شوند ،توهینی به آنهاست .».ما به شدت
از درخواست باب دول برای ورود لهستان ،جمهوری چک و مجارستان به ناتو تا

سال  ۱۹۹۸حمایت میکنیم.

راستی ،آیا این طور نیست که دلیل موفقیت «ملتهای اسیر» پیمان ورشو برای پاره کردن

«زجنیرها»ی خود آن بود که اول میهنپرستانی در مسکو در سال  ۱۹۹۱همین کار را اجنام داده
بودند؟ یعنی ،با از بین رفنت احتاد جماهیر شوروی سابق دیگر ادامه موجودیت ناتو دلیلی
نداشت .آنچه جهان به آن نیاز داشت ،یک احتادیه جدید صلح بود که شامل همه کشورهای

بلوک قدیمی شوروی  -روسیه و همه کشورهای اسیر باشد.

روشن است که احتادیه صلح هرگز فرصت ابراز وجود نیافت زیرا آنچه رئیسجمهور

آیزنهاور در «خطابه خداحافظی»اش در سال  ۱۹۶۱گفت ،درست بود .آیزنهاور علنًا درباره
قدرت بیش از حد مجتمع نظامی-صنعتی هشدار داده بود ،اما تنها در پایان جنگ سرد در

اوایل دهه  ۱۹۹۰بود که درستی آن ثابت شد.

به عبارت دیگر ،توصیه بودجه دفاع ملی  ۴۰۲میلیارد دالری (به ارزش دالری در سال

 )۲۰۱۲برای سال  ۱۹۶۱برای تضمین امنیت کشور آمریکا توسط آیزنهاور بیش از حد نیاز بود.
به هر حال ،این رقم نشاندهنده کاهش  ۲۹درصدی در شرایط واقعی نسبت به بودجه جنگ

کره ( ۵۶۶میلیارد دالر) ترومن بود که آیزنهاور در سال مالی  ۱۹۵۳به ارث برد .اما هنوز [این
رقم] از نظر بزرگترین ژنرال که دفتر بیضی (کاخ سفید  -دفترریاست جمهوری ایاالت متحده

-م ).را اشغال کرده بود ،همچنان برای بازدارندگی احتاد جماهیر شوروی که در سال  ۱۹۶۱در

اوج قدرت صنعتی و نظامی خود بود ،کافی بود.

بنابراین ،اگر  ۴۰۲میلیارد دالر در سال  ۱۹۶۱کافی بود ،واشنگنت به هیچ روی نیازی

به افزایش مستمر رقم بودجه به  ۵۰۷میلیارد دالر (به ارزش سال  ۲۰۱۲دالر) تا زمان (سال

مالی  )۱۹۹۲فروپاشی احتاد جماهیر شوروی نداشت .بودجه دفاعی ایاالت متحده در طول

دهه  ،۱۹۹۰بدون وجود هیچ قدرت نظامی صنعتی خارج از ناتو روی کره زمین ،به راحتی
میتوانست با کاهشی ۶۰درصدی به  ۲۰۰میلیارد دالر برسد.

اما ،همانطور که دیدیم ،گسترش ناتو به جای برچیده شدن ،چنانچه انتظار میرفت،
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راه فراری برای مجتمع نظامی-صنعتی بود .در واقع ،ناتو به بخش بازاریابی سیاسی برای

صنایع دفاعی تبدیل شد .این در مورد خرید تسلیحات توسط اعضای قدیمی ناتو که دیگر با
هیچ تهدید امنیتی جدی مواجه نبودند ،صادق بود؛ اعضای جدید ناتو از پیمان ورشو خواهان

اثبات حسننیت خود بودند ،و ِ
خود پنتاگون مطابق ماده  ۵ناتو باید بهزودی برای دفاع متقابل

برنامهریزی میکرد ،در حالی که در واقع چنین تعهداتی باید به صفر میرسید.

بنابراین ،همانطور که دیدیم ،دولت کلینتون قادر به تقسیم «سود سهام صلح» بنا بر

وعده تاریخی دولتهای دموکرات ،نبود ،زیرا نومحافظهکاران و جنگافروزان جمهوریخواه

همچنان به زدن بر طبل صلح از طریق قدرت و گسترش ناتو ادامه دادند .انگار که این دومی

گسترش ناتو -ابزار روشنفکری گسترش دموکراسی بود ،در حالی که این در عمل بهانهایبرای آغاز مجدد ریخت و پاش در هزینه تسلیحات جهانی بود .بدین ترتیب ،بودجه دفاعی

سال مالی  ،۲۰۰۱هنگام خروج بیل کلینتون از دفتر بیضی شکل ،معادل  ۴۲۳میلیارد دالر (به

ارزش  )۲۰۱۲بود .اما این بودجه با وجود نشان دادن کاهشی ۱۴درصدی نسبت به اوج سال

 ،۱۹۹۲همچنان بیش از دو برابر میزان واقعًا مورد نیاز بود.

عالوه بر این ،زمانی که جمهوریخواهان به دفتر بیضیشکل بازگشتند و جنگافروزان

نومحافظهکار کنترل کامل دستگاه امنیت ملی را به دست گرفتند ،زمان آغاز گرفتاریها فرا
رسید .پس از دو دوره ریاست جمهوری بوش جوان ،دو جنگ تهاجمی و اشغال [کشورها] بدون

بودجه ،و اضافه شدن هشت عضو دیگر به ناتو  -اسلواکی ،رومانی ،بلغارستان ،آلبانی،

اسلوونی ،لیتوانی ،استونی و لتونی  -بودجه دفاعی سال مالی  ۲۰۰۹به  ۷۰۲میلیارد دالر (به

ارزش  )۲۰۱۲رسید.

این نشاندهنده ۳۸درصد افزایش نسبت به آخرین بودجه دفاعی ایاالت متحده در دوران

شوروی و ۷۲درصد بیشتر از میزانی بود که آیزنهاور در اوج جنگ سرد ضروری میدانست.

به عبارت دیگر ،تا سال  ،۲۰۰۹احتادیه صلح در مسلخ مجتمع نظامی-صنعتی ذبح شده بود
و بودجه دفاعی به معنای چیزی برای پرکردن شکم [سیریناپذیر] این مجتمع بود .با بودجه

 ۷۰۲میلیارد دالری فضای زیادی برای اتاقهای فکر ،سازمانهای غیردولتی و دالالن و
پیمانکاران نظامی فراهم شد و دیوانگیهایی مانند پیشنهاد اضافه کردن اوکراین به ناتو و
کودتای میدان با بودجه واشنگنت در فوریه  ،۲۰۱۴در این دوران تبدیل به عادت شد.

بیشک باید به یاد داشت ،زمانی که اوباما قدرت را ترک کرد ،در نتیجه فروکش کردن

جنگهای خاورمیانه جورج بوش ،ارزش روز بودجه دفاعی به میزان قابل توجهی کاهش
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یافته بود  -از  ۷۰۲میلیارد دالر به  ۵۷۲میلیارد دالر در سال مالی  .۲۰۱۷اما نئومحافظهکاران

حزب جمهوریخواه کوچکترین کاری اجنام ندادند.

همانطور دیدیم ،دونالد [ترامپ] آخرین هدیه جمهوریخواهان به مجتمع نظامی-صنعتی

بود .از آجنایی که ترامپ ک ً
ال احساس خوبی نسبت به «آمادگی» موشکی نداشت (چیزی که آنها

رونالد ریگان را نیز به آن کشانده بودند) ،در نهایت در حد یک رکورد تازه ،هزینههای دفاعی

واقعی را به  ۶۷۴میلیارد دالر (به ارزش سال  )2012بازگرداند ،و حتی به شکل احمقانهای

بقیه اعضای ناتو را هم زیر فشار گذاشت تا بیشتر هزینه کنند.

همانطور که در منودار زیر دیده میشود ،هزینههای غیرآمریکایی ناتو (منطقه آبی روشن)

از ۲۶۲میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۶به  ۳۲۳میلیارد دالر (به ارزش  )۲۰۱۵در سال  ۲۰۲۰یعنی

ترامپ نادان را با وجود غریزه
۲۳درصد افزایش یافت .بله داستان از این قرار بود که دونالد
ِ
درستش مبنی بر پایان دوران ناتو گیج کردند و در حالی که مشکل ،افزایش بیش از حد هزینه

نظامی بود ،او را تشویق کردند تا با صرف هزینه بیشتر ،مشکل تراز پرداخت ناتو را حل کند.

بنا بر رویارویی داغ کنونی در به اصطالح خط «متاس» در جمهوریهای جدا شده دونباس،

به سختی بتوان تصور کرد که والدیمیر پوتین ،آن مهاجم پارانوئیدی شکست خورده باشد.

با همه این احوال ،هدف مجموع  ۱/۰۲۷تریلیون دالر از مخارج ناتو به غیر از روسیه چه

کسی است؟
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بیچاره جورج کنان! واقعًا این آدم در قبرش میلرزد.
https//:original.antiwar.com/david_stockman/2022/02/23/george-kennan-warned-nato-expansion-would-lead-to-this/
* «ملتهای اسیر» ( )Captive Nationsاصطالحی است که به زعم آمریکا برای توصیف کشورهای با رژیمهای
«غیردموکراتیک» ،که منظور کشورهای سوسیالیستی ،به ویژه احتاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود ،به وجود

آمد و با تصویب کنگره آمریکا در سال  ،۱۹۵۹در دوران ریاست جمهوری آیزنهاور ،به قانون تبدیل شد .یک گروه ضد
کمونیست با نام «کمیته ملی ملل اسیر» که نقش کلیدی در آن بر عهده «لو دوبریانسکی» ،اقتصاددان و دیپلمات

آمریکایی اوکراینیتبار ،بود و همچنین شاخه ایاالت متحده از «بلوک ملل ضد بلشویک» ،طراح و البیگران این
قانون بودند .این قانون محمل الزم برای برنامهریزی و اقدام با هدف سرنگونی متام دولتهای اروپای شرقی و

دیگر کشورهای سوسیالیستی و دمکراتیک را فراهم کرد.

اندکی بعد ،در دوران ریاست جمهوری جان اف کندی ،سومین هفته ماه جوالی« ،هفته ملل اسیر» نامیده شد .هدف

از اعالم این هفته ،سازماندهی کارزاری گسترده جهت تأثیرگذاری بر اذهان عمومی علیه کشورهای سوسیالیستی

و سایر دولتهای مخالف سیاستهای امپریالیستی بود .این قانون شامل متامی جمهوریهای احتاد شوروی ،به

اضافه منچوری ،لهستان ،مجارستان ،چکسلواکی ،رومانی ،آملان شرقی ،بلغارستان ،سرزمین اصلی چین ،کره

شمالی ،آلبانی ،تبت و ویتنام شمالی میشد.

همان زمان ،گروهی از مورخان آمریکایی با صدور بیانیهای بر نادرست بودن اطالعاتی که منجر به تصویب چنین
قانونی شده تأکید کردند .از جمله مخالفان سرشناس این قانون ،جرج کنان ،کارشناس سیاست خارجی آمریکا و
سفیر وقت آمریکا در یوگسالوی معتقد بود ایاالت متحده دلیلی برای تصویب این قطعنامه ندارد و کوشید تا جان

اف کندی را از اعالم این هفته منصرف سازد.

آخرین رئیس جمهور ایاالت متحده که فهرستی از کشورهای دارای رژیمهای به زعم آمریکا مستبد را مشخص کرد،

جورج دبلیو بوش بود که در اعالمیه سال  ۲۰۰۸از بالروس و کره شمالی نام برد و جانشین دمکرات او باراک اوباما

هنگام اعالم هفته ملل اسیر در جوالی  ۲۰۰۹گفت هرچند جنگ سرد به پایان رسیده ،اما نگرانیهای مطرح شده
توسط آیزنهاور همچنان معتبر است.

آری ،همهچیز به پاییز  ۱۹۹۱باز میگردد ،زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سابق از صفحات
تاریخ محو شد ،اما مجتمع نظامی صنعتی مستقر در واشنگتن از پذیرش بیسروصدای
پایان داستان امتناع ورزید؛ و در عوض ،خود را به عنوان پلیس در اقصی نقاط کره زمین جا
زد چنانکه گویی حتی جنگ سرد پایان نیافته است ،و در خالء به وجود آمده از نابودی اتحاد
شوروی ،شروع به گسترش هژمونی خود بر اقمار ،متحدان و همپیمانان سابق آن کرد.
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هنری کیسینجر:

برای حل و فصل بحران اوکراین،
باید از آخر شروع کرد

واشنگنت پست ۵ ،مارس  ۱۴( ۲۰۱۴اسفند  / )۱۳۹۲برگردان :دانش و امید
این مقاله  ۸سال پیش ،زمان کودتای آمریکا در اوکراین ،توسط هنری کیسینجر نوشته شده است.
ما به دلیل اهمیت مواضع مطرح شده در آن ،جهت اطالع خوانندگان خود به ترجمه آن اقدام کردیم.
«دانش و امید»

بحث عمومی در مورد اوکراین متامًا حول رویارویی

است .اما آیا میدانیم به کجا میرویم؟ من در زندگی خود
چهار جنگ دیدهام که با شور و شوق و حمایت مردمی آغاز

شد که هیچیک از آنها را منیدانستیم چگونه باید خامته داد

و از سه تای آنها یکطرفه عقبنشینی کردیم .آزمون برای

درستی یک سیاست این است که چگونه به پایان میرسد،

نه اینکه چگونه شروع میشود .اغلب اوقات مسئله

هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا،
از  ۱۹۷۳تا .۱۹۷۷

اوکراین به عنوان یک مسابقه منایشی مطرح میشود :آیا

اوکراین به شرق میپیوندد یا به غرب؟ اما اگر قرار است

اوکراین زنده مباند و پیشرفت کند ،نباید پایگاه [نظامی]

هیچیک از طرفین در مقابل طرف دیگر باشد[ ،بلکه] باید به عنوان پلی بین آنها عمل کند.

روسیه باید بپذیرد که تالش برای وادار کردن اوکراین به پیوسنت به اقمار آن و در نتیجه

جابجایی مجدد مرزهای روسیه ،مسکو را محکوم به تکرار تاریخ حلقههای فشارهای متقابل
با اروپا و ایاالت متحده میکند.

غرب باید درک کند که برای روسیه ،اوکراین هرگز منیتواند تنها یک کشور خارجی

باشد .تاریخ روسیه در جایی آغاز شد که کیفی روسی نامیده میشود .مذهب روسها از آجنا

گسترش یافت .اوکراین برای قرنها بخشی از روسیه و تاریخشان پیش از آن هم درهم تنیده

بوده است .برخی از مهمترین نبردها برای آزادی روسیه ،که با نبرد پولتاوا در سال  1709شروع
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شد ،در خاک اوکراین اجنام شد .ناوگان دریای سیاه  -ابزار منایش قدرت روسیه در مدیترانه

 -با اجاره بلندمدت در سواستوپل ،در کریمه مستقر است .حتی مخالفان مشهوری مانند

الکساندر سولژنیتسین و جوزف برادسکی اصرار داشتند که اوکراین بخشی جداییناپذیر از

تاریخ روسیه و در واقع روسیه است.

احتادیه اروپا باید بپذیرد که بازدارندگی دیوانساالرانه و تبعیت از عنصر استراتژیک

خود برای سیاست داخلی در مذاکره حول رابطه اوکراین با اروپا ،عم ً
ال به تبدیل مذاکره به

بحران کمک کرده است .سیاست خارجی هنر تعیین اولویتهاست.

اوکراینیها یک عنصر تعیینکننده هستند .آنها در کشوری با تاریخی پیچیده و چند زبانی

زندگی میکنند .بخش غربی در سال  ،۱۹۳۹زمانی که استالین و هیتلر غنایم را تقسیم کردند،
به احتاد جماهیر شوروی پیوست .کریمه ،که ۶۰درصد جمعیت آن روس هستند ،تازه زمانی در

ِ
خروشچف اوکراینیاالصل ،آن را به عنوان بخشی
سال  ۱۹۵۴بخشی از اوکراین شد که نیکیتا

از جشن سیصدمین سال توافق روسیه با قزاقها به آنها بخشید .بخش غرب عمدتًا کاتولیک و
شرق عمدتًا ارتدکس روس هستند .غربیها به زبان اوکراینی صحبت میکنند .شرقیها بیشتر

به زبان روسی صحبت می کنند .هر گونه تالش از سوی یکی از جناحهای اوکراین برای تسلط

بر جناح دیگر – بنا بر الگوی قبلی – نهایتًا به جنگ داخلی یا فروپاشی خواهد اجنامید .نگاه
به اوکراین به عنوان بخشی از رویارویی شرق و غرب ،هرگونه امید برای همکاری نظاممند

بیناملللی روسیه و غرب – به ویژه روسیه و اروپا – را برای چندین دهه از بین میبرد.

تنها  ۲۳سال از استقالل اوکراین میگذرد .این کشور پیش از این ،از قرن چهاردهم حتت

نوعی حکومت خارجی قرار داشت .تعجبی ندارد که رهبران آن ،حتی از منظر تاریخی ،هنر سازش

ِ
اوکراین پس از استقالل ،به وضوح نشان میدهد که ریشه مشکل در
سیاست
را نیاموختهاند.
ِ
تالش سیاستمداران اوکراینی برای حتمیل اراده خود بر بخشهای سرکش کشور ،ابتدا توسط

یک جناح ،سپس توسط جناح دیگر ،نهفته است .این ماهیت درگیری بین ویکتور یانوکوویچ

و رقیب اصلی سیاسی او ،یولیا تیموشنکو بود .آنها مناینده دو جناح اوکرایناند که متایلی به
تقسیم قدرت نداشتند .سیاست عاقالنه ایاالت متحده در قبال اوکراین باید یافنت راهی برای

همکاری دو بخش این کشور با یکدیگر باشد .ما باید به دنبال آشتی باشیم نه سلطه یک جناح.

روسیه و غرب ،و کمتر از همه ،جناحهای مختلف در اوکراین بر پایه این اصل عمل نکردهاند.

هر کدام از آنها وضعیت را بدتر کردهاند .روسیه ،به ویژه در حالی که بسیاری از مرزهایش ناامن

هستند ،منیتوانست بدون منزوی ساخنت خود ،راه حل نظامی را حتمیل کند .شیطانسازی
ص  ،253دانش و امید ،اردیبهشت ۱۴۰۱

نقد و بررسی مسئله اوکراین

والدیمیر پوتین برای غرب ،یک سیاست نیست ،بلکه بهانهای برای نداشنت آن است.

پوتین باید توجه داشته باشد که هر شکایتی میخواهد داشته باشد ،سیاست نظامی

حتمیلی ،جنگ سرد دیگری را رقم خواهد زد .ایاالت متحده [نیز] به نوبه خود ،باید از رفتار
با روسیه به عنوان گمراهی که باید یاد بگیرد تا در برابر قوانین وضع شده توسط واشنگنت

صبور باشد ،اجتناب مناید .پوتین  -در زمینه تاریخ روسیه -یک استراتژیست جدی است.

درک ارزشها و روانشناسی ایاالت متحده نقاط قوت پوتین نیست .همچنین درک تاریخ و
روانشناسی روسیه نقطه قوت سیاستگذاران ایاالت متحده نبوده است.

رهبران همه طرفها باید به ارزیابی نتایج بپردازند ،نه اینکه در موضعگیری رقابت کنند.

در اینجا منظور من نتیجهای است که با ارزشها و منافع امنیتی همه طرفها سازگار باشد:

 .۱اوکراین باید حق انتخاب آزادانه روابط اقتصادی و سیاسی خود از جمله با اروپا را داشته باشد.

 .۲اوکراین نباید به ناتو بپیوندد .این موضع من است وقتی هفت سال پیش این موضوع برای
آخرین بار مطرح شد.

 .۳اوکراین باید در تشکیل هر دولتی مبتنی بر اراده ابراز شده مردمش آزاد باشد .پس از آن،

رهبران عاقل اوکراین باید سیاست آشتی بین بخشهای مختلف کشور را انتخاب کنند.

در سطح بیناملللی ،آنها باید وضعیتی مشابه با فنالند را در پیش گیرند ،کشوری که در
استقالل مستحکم آن جای تردیدی نیست و در عین همکاری با غرب در بیشتر زمینهها ،با
دقت از خصومت بنیادی با روسیه اجتناب میورزد.

 .۴احلاق کریمه به روسیه با قوانین نظم جهانی موجود ناسازگار است .اما باید بتوان روابط
کریمه با اوکراین را بر مبنایی کمتر تنشآفرین برقرار ساخت .برای این منظور ،روسیه
حاکمیت اوکراین بر کریمه را به رمسیت خواهد شناخت .اوکراین باید خودمختاری کریمه را

در انتخاباتی که با حضور ناظران بیناملللی برگزار میشود ،تقویت کند .این روند میتواند
شامل رفع هرگونه ابهام در مورد وضعیت ناوگان دریای سیاه در سواستوپل باشد.

اینها اصول هستند نه نسخه .افراد آشنا با منطقه میدانند که همه اینها برای همه

آزمون رضایت مطلق نیست بلکه یک نارضایتی متعادل است .اگر
طرفها خوشایند نیستند.
ِ
راه حلی مبتنی بر این عناصر یا عناصر مشابه به دست نیاید ،حرکت به مست رویارویی شدت

خواهد یافت .زمان برای آن به زودی فرا خواهد رسید.

https://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-startat-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html
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امپریالیسم و ضد امپریالیسم

«گکیوهانس تریب» ،هنرمند آلمانی ،هنگام نمایش ۶۵۰۰توپ فوتبال پر از شن و ماسه جلو ساختمان
فیفا گفت« :هر توپ به  تنهایی نماد یکی از کارگرانی است که در ساخت ورزشگاههای جام جهانی در
قطر جان باختند .فیفا با وجود آگاهی از این مسئله ،از وقوع این فاجعه جلوگیری نکرده است».

آیا اوکراینی دیگر در راه است؟ دربارۀ تایوان ،سکوت جایز نیست
حقیقت و قدرت سوسیالیسم ،ضامن پیروزی شوروی سوسیالیستی بر فاشیسم
تأملهایی برسیامین سالگرد پایان پروژه سوسیالیستی شوروی
شکنجهگاهها و قتلگاههای سیاه امپریالیسم
برکناری عمران خان خنستوزیر پاکستان
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آیا اوکراینی دیگر در راه است؟
کورش تیموری فر

دربارۀ تایوان ،سکوت جایز نیست

وضعیت امروز رابطۀ آمریکا و تایوان ،هشداری است به تمامی نیروهای ترقیخواه و
صلحطلب جهان ،تا مبارزه با جنگطلبی و پیمانهای ریز و درشت تجاوزکارانۀ آمریکا در
شرق آسیا علیه چین را پیشه کنند.
اوایل نیمۀ دوم فروردین ماه سال جاری ،همزمان با اعالم فروش محمولۀ سوم تسلیحات

آمریکایی به تایوان (ظرف  8ماه اخیر) ،این خبر هم منتشر شد که نانسی پلوسی -رئیس
مجلس منایندگان آمریکا -پس از دیدار از ژاپن در روزهای  19تا  21فروردین ،دیداری هم از
تایوان خواهد داشت .این خبر ،واکنش شدید چین را در پی داشت .اقدام متقابل ،اما مالیم

چین ،حتریم دو غول تسلیحاتی آمریکا -الکهید مارتین ،و ریتیان -بود .اما تهدید جدیتر آن
بود که اگر این دیدار صورت پذیرد ،آمریکا باید منتظر «واکنش قهرآمیز» چین باشد.

متعاقبًا روز پنج شنبه  18فروردین ،دفتر نانسی پلوسی اعالم کرد که آزمایش کووید19-

او مثبت بوده و این دیدار به تعویق خواهد افتاد .بالفاصله ژائو لیجیان ،سخنگوی وزارت
خارجۀ چین ،پس از آرزوی بهبود او ،تأکید کرد که« :آنچه ما خواستهایم ،نه تعویق ،بلکه لغو

فوری سفر اوست».

میدانیم که در تاریخ  25اکتبر سال  ،1971قطعنامۀ  2758مجمع عمومی سازمان ملل

متحد ،عضویت جمهوری خلق چین را بهعنوان «تنها منایندۀ قانونی چین» در سازمان ملل
متحد بهرمسیت شناخت و «منایندگان چیانگ کایچک» را از سازمان ملل حذف کرد.

از آن تاریخ به بعد ،آمریکا به شیوۀ دولتهای امپریالیستی ،در عین بهرمسیت شناخنت

«چین واحد» ،یک بازی موش و گربه را برای حفظ و پرورش کانون تشنج در منطقۀ شرق آسیا

آغاز کرد .از سویی کنگرۀ آمریکا طبق مصوبۀ شمارۀ  2479خود (قابل اجرا از اول ژانویۀ

 )1979حتت عنوان «قانون روابط با تایوان» ،ضمن بهرمسیت شناخنت جمهوری خلق چین
و لغو شناسایی تایوان بهعنوان منایندۀ چین ،ارسال سالح به تایوان را مجاز میشناخت ،و از

سوی دیگر دولتهای مختلف آمریکا ،سه بیانیۀ تاریخی مشترک با چین به امضا رساندند که
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مضمون همۀ آنها تأکید بر «واحد» بودن کشور چین بوده است .بهویژه بیانیۀ  17اوت  1982که

طی آن آمریکا متعهد شد ارسال سالح به تایوان را بهتدریج متوقف سازد.

اقدام نانسی پلوسی ،اولین اقدام حتریکآمیز آمریکا در سالهای اخیر نبوده است؛ اما

اوج تازهای به این اقدامات میدهد .از زمان ریاست جمهوری ترامپ بر دولت آمریکا ،دور

تازۀ حتریکات شروع شد .او درست فردای اعالم نتایج قطعی انتخابات ،یک متاس تلفنی

10دقیقهای با رئیس جمهور تایوان داشت .این اولین متاس تلفنی در این سطح ،از سال 1979

به اینسو بود .پس از اعتراض شدید چین ،مقامات کاخ سفید به دست و پا افتاده و تالش در
رفع و رجوع موضوع را شروع کردند .منجمله مایک پنس (معاون رئیس جمهور) در گفتگویی

با شبکه خبری ایبیسی گفت «آقای ترامپ صرفًا به متاس تلفنی که از روی احترام بود ،پاسخ
داده است؛ متاس از طرف رئیس دولتی که به شکل دموکراتیک برگزیده شده است».

پنس در مقابل این سؤال که آیا چنین مکاملهای به معنای تغییر رویکرد آمریکا نسبت به

سیاست چین واحد است ،گفت که آنها زمانی در این باره تصمیمگیری میکنند که آقای ترامپ
رمسا در بیستم ژانویه سال آینده پست ریاست جمهوری را حتویل بگیرد .اما ترامپ در توئیت
خود نوشت« :خیلی جالب است که چطوری آمریکا میلیاردها دالر سالح و جتهیزات نظامی به

تایوان میفروشد ،اما من نباید یک پیام تبریک را بپذیرم؟»

از ابتدای ریاست جو بایدن ،دولت او بجای اصالح رویکرد خطای دولت قبلی در قبال

موضوع تایوان ،به خطرات ناشی از بازی با آتش حمایت از جداییطلبان تایوان دامن زد .با

نگاه به فرود سه هواپیمای نظامی آمریکا در تایوان ،عبور هفت کشتی جنگی آمریکا از تنگۀ
تایوان ،و تصویب فروش میلیاردها دالر تسلیحات به تایوان از طرف وزارت خارجۀ آمریکا،

میتوان بخوبی به این درک رسید که ارتباط مکرر بین آمریکا و تایوان ،باعث شده است که
شرایط در تایوان بهطور فزایندهای متشنج گردد.

وضعیت امروز رابطۀ آمریکا و تایوان ،هشداری است به متامی نیروهای ترقیخواه و

صلحطلب جهان ،تا مبارزه با جنگطلبی و پیمانهای ریز و درشت جتاوزکارانۀ آمریکا در

شرق آسیا (مانند پیمان آوکاس و پیمان چهار جانبه) علیه چین را پیشه کنند .این امر مانع از

آن خواهد بود تا همانند وقایع اوکراین ،سردرگم شوند .این سردرگمی ناشی از سکوت نسبی

در قبال جتاوزات هشت سال گذشتۀ فاشیستهای اوکراینی با حمایت ناتو ،علیه پیمانهای
مینسک ،و علیه مردم منطقۀ دونباس ،و محاصرۀ نظامی روسیه بهقصد جتزیه و نابودی آن

کشور بوده است.
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قطعنامه کنگره هجدهم حزب کمونیست روسیه به مناسبت 22ژوئن ،1941
هشتادمین سال هجوم فاشیسم هیتلری به احتاد شوروی

حقیقت و قدرت سوسیالیسم،

ضامن پیروزی احتاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بر فاشیسم
ترجمه خسرو باقری
تقدیم به یاد بیبدیل پدر ،علی پاشا باقری

 22ژوئن سال (1941اول تیرماه  ،)1320روزی تلخ و هولناک ،در تاریخ خلقهای احتاد

شوروی ورق خورد 80 .سال پیش دستگاه ضد بشری فاشیسم آملان به کشور ما یورش آورد.
این یورش تنها یک کارزار نظامی نبود و شباهتی به احلاق اطریش ،حمله به چکسلواکی،

تصرف لهستان یا اشغال فرانسه نداشت .مسئله حتی این هم نبود که نازیها ،خنستین بار در
احتاد شوروی با مقاومتی خللناپذیر و شجاعانه روبرو شدند .مسئله اصلی این بود که از سال

 )1304(1925در اسناد رمسی فاشیسم آملان ثبت شده بود که احتاد شوروی در آستانه نابودی
متام عیار است .در این اسناد به صراحت آمده بود« :کشور بزرگ شرقی قطعًا محکوم به زوال

است ».و «اضمحالل آن بدون تردید درستی نظریه ما مبنی بر برتری نژادی را ثابت خواهد کرد».
در پروژهای که رایش سوم حتت عنوان «شرق» طراحی کرده بود ،قرار بود اکثریت اسالوها

ریشهکن شوند ،بقیه خلقهای شوروی به سیبری رانده و آن اندک باقیمانده از مردم احتاد
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شوروی ،برای خدمت به نازیهای نژاد برتر ،رام و مطیع شوند .در این پروژه« ،تضعیف توان

زیستشناختی خلق روسیه» مورد توجه قرار گرفته بود ،و برای حتقق آن ،کاهش زاد و ولد،

پراکندن اجباری روسها و محو آنها از طریق ازدواجهای برنامه ریزی شده با نژاد برتر در دستور

کار قرار گرفته بود .قرار بود تنها قزاقها و سیبریاییها ،از این پروژه مصون مبانند و شهرهای
بزرگ احتاد شوروی ،از جمله لنینگراد و مسکو از صفحه روزگار زدوده شوند.

باندراهایی که اکنون دوباره در اوکراین سربرآوردهاند ،باید بدانند که بر اساس برنامه

نازیهای فاشیست ،قرار بود 75درصد خلق بالروس و 65در صد مردم اوکراین از سرزمینهای

خود رانده شوند .آدلف هیتلر ،سرکرده فاشیستهای آملان ،به هواداران خود میگفت« :ما باید

راهی بیابیم که مردم نژاد پست را نابود کنیم ...ما حق داریم که میلیونها نفر از نژاد پست را که

چون کرم تکثیر میشوند ،محو و ریشه کن کنیم».

اما در واقع ،این پروژهها و طرحهای

نژادپرستانه ،همه پرده ساتر بر ایدئولوژیای بودند

که آماجش حرکت آزادانه و بیمهار سرمایه و فربه

شدن آن از طریق استثمار بیرحمانه به اصطالح

نژادهای پست بود .اگر پشتیبانی شرکتهای

عظیم سرمایهداری آملان و سپس آمریکا و

بریتانیا از ایدئولوژی فاشیستی ،صورت

بنا بر پروژه «شرق» رایش سوم قرار
بود :زاد و ولد روسها کاهش داده
شود؛ روسها اجبارا ً پراکنده شوند؛ از
طریق ازدواجهای برنامهریزی شده با
نژاد برتر به زور نژاد آنها محو شود؛
و شهرهای بزرگ اتحاد شوروی ،از
جمله لنینگراد و مسکو از صفحه روزگار

منیگرفت ،آماجهای شوم این ایدئولوژی ،افشا و

زدوده شوند.

بهزودی ،در تاریکخانه تاریخ میپوسید .این شرکتها و ابر شرکتهای سرمایهداری بودند که

پروراندن نظریههای فاشیستی را در دستور کار خود قرار دادند تا اندیشههای کمونیستی و
احتاد شوروی را نابود کنند.

فاشیستهای نازی را ،شرکتهای بزرگ سرمایهداری ،از جمله تیسن ،کیردورف،

شاخت ،کروپ و دیگر شرکتهای صنعتی عظیم سرمایهداری و بانکداران بزرگ ،با دست

باز ،از نظر مالی ،تأمین کردند .قدرت جهنمی و بدون محدویت هیتلر ،در درجه اول حاصل

بده بستانهای او و این احنصارات عظیم بود .در  20فوریه  )1312(1933هیتلر و صاحبان

شرکتهای سرمایهداری آملان به این نتیجه رسیدند که باید به نظام پارملانی آملان خامته داد

و آن را به گور سپرد .سرمایهداری بزرگ آملان برای اجرای برنامههای خود ،با سه میلیون پوند،

دیکتاتور را به خدمت گرفت .در سال  ،)1324(1945گوستاو کروپ ،یکی از ابرسرمایهداران
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آملان ،طی نطقی اعتراف کرد که« :ما برای تأمین هدفهای خود ،به دیکتاتوری نیاز داشتیم

که از نظر میزان کاربرد خشونت و سوءاستفاده از قدرت ،افسارگسیخته باشد».

پیشرفتها و موفقیتهای عظیم احتاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و بحرانهای بنیانکن

غرب سرمایهداری ،هر دم بر وحشت دنیای سرمایه میافزود .سرمایهداری ابتدا کوشید در پیمان

ورسای جتدیدنظر کند و سپس رایش سوم را به رمسیت شناخت .آنگاه انگلستان و فرانسه و
آمریکا ،با هیتلریسم از در «آشتی» درآمدند و بر امکانات خوی جتاوزگری آن بسی افزودند .قرار

گذاشتند از پیمان «ضد کمینترن"» برای نابودی خنستین دولت پرولتاری بهره ببرند.

این تنها احتاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود که پیوسته و پیگیر ،خواستار ایجاد

ساختاری برای تأمین امنیت جمعی ،جلوگیری از شعلهور شدن جنگی دیگر و کنترل درندگان
فاشیست جهان بود .در بیانیههای احتاد شوروی بر ضرورت «موضعگیری قاطع همه کشورها به
در  20فوریه 1933هیتلر و صاحبان
شرکتهای سرمایهداری آلمان به این
نتیجه رسیدند که باید به نظام پارلمانی

منظور تأمین امنیت جمعی جهان» تأکید میشد،
اما به اصطالح «قدرتهای بزرگ» متام این

فراخوانهای مسئوالنه احتاد شوروی را عامدانه

آلمان خاتمه داد و آن را به گور سپرد.

نادیده میگرفتند .امپریالیستهای آمریکایی،

برنامههای خود ،با سه میلیون پوند،

اتریش بستند ،توافقنامه مونیخ را پذیرفتند و

سرمایهداری بزرگ آلمان برای اجرای

فرانسوی و انگلیسی ،دیدگان خود را بر اشغال

دیکتاتور را به خدمت گرفت.

چکسلواکی را دو دستی به هیتلر تقدیم کردند.

دولتهای انگلستان و فرانسه با آملان فاشیست پیمان عدم جتاوز و حسن همجواری امضا
کردند .لهستان پیلسودسکی در جتزیه چکسلواکی ،به شریک متام عیار آملان تبدیل شد.

سیاستپیشهگان سرمایهداری غرب این روزها ،صفحات شرمآور تاریخ خود را به دقت

پنهان و گاه حتی توجیه میکنند .آنها با دهان کف کرده و در کمال گستاخی ،احتاد شوروی

را به پیوندهای ناجوامنردانه با آملان فاشیست متهم میکنند .اما عامدانه فراموش میکنند
که مسکو آخرین پایتخت اروپایی بود که چنین پیمانی را با برلین منعقد کرد .از نظر احتاد

شوروی ،پیمان مولوتف ربینتروپ تنها یک هدف داشت :تعویق حمله متجاوز فاشیست در
شرایطی که متام کشورهای سرمایهداری به یک تبانی جنایتکارانه با آن دست زده بودند.

افسانهسرایی درباره پیمان احتاد شوروی و آملان ،فقط ویژه نظریهپردازان سرمایهداری

غرب نیست .انواع اتهامات بیشرمانه را نه تنها دشمنان خارجی روسیه ،بلکه پشتکنندگان
خائن به احتاد شوروی هم تکرار میکنند .به عنوان مثال ادعا میکنند که احتاد شوروی
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سوسیالیستی آماده نبرد با فاشیسم هیتلری نبود و غافلگیر شد .مسئولیت این غافلگیری هم
گویا به عدم هوشیاری و ناکارآمدی رهبری حزب کمونیست شوروی و شخص رفیق استالین

مربوط بوده است .اما این اتهامات سر تا پا دروغ و دسیسه است.

از اواخر دهه  ،1920احتاد جماهیر شوروی همه امکانات و دستاوردهای خود را به تابعی

از یک تهدید بزرگ -یعنی جنگی متامعیار علیه دستاوردهای سوسیالیستی از جانب نظام
جهای سرمایه -تبدیل کرد .سوسیالیسم احتاد شوروی با استراتژی اشتراکی کردن کشاورزی،

تأمین ،ذخیره و امنیت غذایی خلق شوروی را تضمین کرد .سیاست صنعتی کردن میهن
سوسیالیستی ،احتاد شوروی را به یک قدرت صنعتی نیرومند تبدیل کرد و ایجاد یک سپر
دفاعی مستحکم را تضمین منود .در شرق کشور ،دومین پایگاه ذغال سنگ و متالورژی
احداث شد و امکانات مادی و فنی برای مسلح شدن خلق شوروی فراهم آمد.

آمار و ارقام خود به قدر کفایت گویا هستند .در سه سال پیش از آغاز جنگ ،پرسنل

کونیم میلیون نفر به پنج میلیون
ارتش سرخ از ی 
نفر افزایش یافت .در اوایل دهه  ،1930احتاد

شوروی ساالنه 730تانک و 860هواپیما تولید

میکرد .تنها پس ار پنج سال ،تولید تانک به 3100

عراده و تولید هواپیما به 3600فروند ارتقا یافت.

تولید تسلیحات توپخانهای و تفنگ بیش از دو
برابر شد .مهندسان احتاد شوروی منونههایی

مسکو آخرین پایتخت اروپایی بود که
با برلین پیمانی را منعقد کرد .هدف
شوروی از امضای پیمان مولوتف
ربینتروپ تنها تعویق حمله متجاوز
فاشیست در شرایطی بود که تمام
کشورهای سرمایهداری به یک تبانی
جنایتکارانه با آن دست زده بودند.

از تسلیحات نظامی را طراحی کردند که نه تنها از منونه کشورهای سرمایهداری ،چیزی کم

نداشت ،بلکه حتی از منونههای خارجی پیشرفتهتر و کارآمدتر بود .جنگندههای میگ،3
یاک ،1هواپیماهای جنگنده ایل ،2مبب افکنهای پ ،2تانکهای تی ،34منونههای

درخشانی از خالقیت دانشمندان و مهندسان احتاد شوروی محسوب میشوند .قدرت و توان

نیروی دریایی احتاد شوروی به گونهای قابل مالحظه افزایش یافت .فقط در سال  1940بیش

از 100کشتی جنگی ،به نیروی دریایی احتاد شوروی افزوده شد .در همین حال  300کشتی دیگر،
در مراحل گوناگون تولید قرار داشتند.

برنامه دولت احتاد شوروی این بود که جتهیز مدرن ارتش از جمله نیروی دریایی را در سال

 1941کامل کند .اگر در اول ژانویه  ،1941ارتش احتاد شوروی تنها  80تانک تی 34مدرن در
اختیار داشت ،قرار بود در پایان همین سال به 2800عراده برسد .با این وجود ،حتی در شرایط
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بسیار دشوار سال خنست هجوم فاشیسم به احتاد شوروی ،میزان تولید تسلیحات نظامی

چشمگیر بود .در نیمه خنست همین سال 1110عراده تانک تی 34تولید شد.

فاشیسم هیتلری با 5میلیون و 500هزار سرباز5 ،هزار هواپیمای جنگی و 3هزار و  700تانک،

جتاوز به خاک احتاد شوروی را آغاز کرد .نیروهای فاشیست ،در فرانسه ،لهستان و یوگسالوی

آموزش نظامی میدیدند .تقریبًا کل اقتصاد اروپا در خدمت فاشیسم آملان قرار گرفته بود .در
واقع احتاد شوروی مورد هجوم قدرمتندترین ماشین جنگی تاریخ بشر قرار گرفته بود.

در مقابل ارتش سرخ احتاد شوروی فقط 3میلیون و 300هزار نظامی در مرزهای زمینی

و دریایی خود داشت که بیشتر آنها هم کادرهای درجه  2و افراد ذخیره بودند .برخالف حدس

و گمانها درباره بیعملی رهبری احتاد شوروی ،در  13ماه مه  1941جابجایی و انتقال
نیروهای نظامی احتاد شوروی آغاز شد .از  13تا 15ماه مه به دستور فرماندهی احتاد شوروی،

واحدهای رده اول و دوم غرب کشور ،راهی مرزهای کشور شدند .باری زمان کافی برای

استقرار ارتش احتاد شوروی وجود نداشت ،با این
وجود ،هجوم ارتش آملان از همان حلظات خنست

با مقاومت دلیرانه خلق و ارتش احتاد شوروی
روبرو شد .مرزبانان احتاد شوروی ،با شجاعت

و قهرمانی کمنظیر به دفاع از مرزهای میهن

پرداختند .مدافعان قلعه برست حماسه آفریدند.

هجوم ارتش آلمان از همان لحظات
نخست با مقاومت دلیرانه خلق و ارتش
اتحاد شوروی روبرو شد .مرزبانان اتحاد
شوروی ،با شجاعت و قهرمانی کمنظیر
به دفاع از مرزهای میهن پرداختند.
مدافعان قلعه برست حماسه آفریدند.

فرانتسهالدر ،رئیس ستاد نیروهای نظامی ورماخت ،در دفتر خاطرات خود نوشت« :سربازان

شوروی تا آخرین گلوله میجنگند اما تسلیم منیشوند .آنها در نهایت خود را و تسلیحات خود
را منفجر میکنند ،تا به دست ما نیفتند».

گروهی از مورخان شیاد این نظر را مطرح کردهاند که گویا ارتش احتاد شوروی در روزهای

خنست جنگ ،تنها عقبنشینی میکرد .این اتهام کثیف بهکلی دور از واقعیت است .ارتش
شوروی از همان روزهای آغازین جنگ ،دست به ضد حمله زد و لشکرها و تیپهای دشمن را

زمینگیر کرد :ضد حمله در دوبنو و برودی؛ نابودی سرپلهای دشمن در مولداوی و نبردهای

رایسینیانی از این زمرهاند .در ماه ژوئن  ،1941ارتش سرخ ،جتاوز نیروهای رومانی را که در

همکاری با فاشیستهای هیتلری ،قصد عبور از رودخانه دانوب را داشتند ،خنثی کرد .عالوه

بر این ،ارتش سرخ در قسمتهای ساحلی رومانی ،نیروی هوابرد پیاده کرد که در نتیجه ،تا

نیمه دوم ماه ژوئیه ،کنترل سرپلها را در اختیار خود داشت .بنابر آمارهای خود فاشیستها،
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نیروهای ورماخت در همان هفته خنست جنگ22 ،هزار سرباز و افسر خود را از دست دادند.
تلفات نیروی هوایی آملان و متحدان آن در  22ژوئن ،تنها در یک روز220 ،فروند هواپیما بود.

البته در نتیجه حمله خائنانه و ناجوامنردانه دشمن تا دندان مسلح و خونریز ،تلفات

نیروهای احتاد شوروی بیشتر بود .اما خلق و ارتش سرخ در دفاع از هر شهر و روستا ،با

عملیات پارتیزانی و چریکی ،دشمن فاشیست را بهراستی زمینگیر و عاصی کردند و افسانه

شکستناپذیری آن را به سخره گرفتند .در همین دوران دشوار است که ارتش سرخ طرح
توطئهآمیز بارباروسا را خنثی کرد.

فاشیستها از پیشروی به سوی مسکو بازماندند .در دسامبر  ،1941ارتش سرخ حلقه

محاصره مسکو را شکست .دشمنان بشریت ،طعم خنستین شکست را در طول جنگ جهانی
دوم چشیدند .اما خلقهای قهرمان شوروی هنوز تا پیروزی راهی دراز در پیش داشتند :در

خارکف شکست خوردند و عقبنشینیهایی به سوی ولگا و قفقاز صورت گرفت .لنینگراد

همچنان در محاصره ماند و مبارزات قهرمانانه برای شکسنت حلقه محاصره به نتیجه نرسید.

اما مبارزات قهرمانانه میهندوستان شوروی بهتدریج از قدرت دشمن فاشیست میکاست.

شکست سربازان هیتلر از استالینگراد ویران اما تسلیمناپذیر آغاز شد .دشمنان خلق در کورسک
و آرلوف دست به ضد حمله زدند و در اطراف رژیف و دنیپر چنگ و دندان نشان دادند ،اما دیگر

قادر نبودند یورش تندرآسای خلق و ارتش سرخ دالور شوروی را متوقف کنند.

ارتش سرخ با پاکسازی سرزمین شوراها از شر فاشیسم ،و در همکاری رفیقانه با

پارتیزانهای شجاع کشورهای تسخیر شده ،برای اروپای درهم شکسته ،آزادی و رهایی به

ارمغان آورد .پرچم سرخ ،پرچم پیروزی ،پرچم رهاییبخش بر فراز ورشو ،بخارست ،بلگراد،
وین و پراگ به اهتزاز درآمد .در بهار زیبای 1324/1945فاشیستها در خود آملان درهم
شکستند و خرد شدند .شکست فاشیسم و پیروزی کارگران و دهقانان کشور شوراها در همان

جایی رقم خورد که پیشوا چند سال پیش از آن در گردهمایی میلیونها فریبخورده فاشیسم

وعده داده بود که بهزودی جهان را به توبره خواهد کشید و موجودات مادون کره زمین را به

خدمت آریاییهای فرابشر در خواهد آورد.

عوامل بسیار مهمی در پیروزی خلق شوروی در جنگ کبیر میهنی نقشی شگرف ایفا

کردند :مقاومت سربازان خلقهای شوروی بهراستی بینظیر بود .فرماندهان داهی و از
جان گذشته از جمله گئورکی ژوکوف ،کنستانتین راکوسوفسکی ،ایوان کونیف ،الکساندر

واسیلیوفسکی ،ایوان باگرامیان ،واسیلی چویکوف ،کریل مرتسکوف ،رادیون مالینوفسکی،
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لئونید گاواروف ،سیمیون تیماشنکو ،باریس شاپوشنیکوف ،فئودور تالبوخین و رادمردان

دیگر ،با استراتژیها و تاکتیکهای نظامی خارقالعاده و نبوغ آسا طرحها و توطئههای دشمن
فاشیست را خرد و متالشی کردند.

اما ،آنچه به عنوان عامل قطعی و تعیینکننده ،سراجنام دیو فاشیسم را در احتاد شوروی و

سراسر جهان به بند کشید ،همانا عبارت بود از نظام سوسیالیستی احتاد شوروی ،رهبری داهیانه

حزب کمونیست احتاد شوروی و نقش بیدیل رفیق ژوزف استالین در مقام دبیر اول کمیته

مرکزی حزب کمونیست شوروی .این تنها نظام مبتنی بر برنامهریزی سوسیالیستی بود که امکان

حیرتآور جابجایی میلیونها انسان و صدهاهزار کارخانه صنعتی را امکانپذیر کرد .حقانیت

سوسیالیسم بود که میلیونها انسان ساده را به سوی میدانهای نبرد گسیل کرد .زحمتکشانی

که در نبردهای بزرگ جانفشانی کردند ،به خوبی آگاه بودند که برای منافع شرکتهای سودمحور
آنچه به عنوان عامل قطعی و
تعیینکننده ،سرانجام دیو فاشیسم
را در اتحاد شوروی و سراسر جهان
به بند کشید ،همانا عبارت بود از نظام
سوسیالیستی اتحاد شوروی ،رهبری

و الیگارشهای خونآشام و اشغال سرزمینهای

خلقهای دیگر نیست که میجنگند ،بلکه برای

رهایی کارگران ،دهقانان و زحمتکشان میهن خود
و جنات بشریت از جنون سرمایهداری فاشیستی

است که خون و زندگی خود را ایثار میکنند .باری

داهیانه حزب کمونیست اتحاد شوروی

قدرت این حقیقت تابناک بود که راه پیروزی بر

در مقام دبیر اول کمیته مرکزی حزب

فقط در شش ماه خنست جنگ میهنی ،بیش

و نقش بیدیل رفیق ژوزف استالین
کمونیست شوروی.

فاشیسم را هموار کرد.

از یک میلیون کمونیست به ارتش سرخ پیوستند.

وقتی یک سال از جنگ گذشته بود ،بیش از 40درصد اعضای حزب کمونیست شوروی ،در

ارتش سرخ خدمت میکردند .حزب کمونیست احتاد شوروی در عمل به حزبی رزمنده فرارویید.

سه میلیون کمونیست احتاد شوروی ،در نبرد علیه فاشیسم و نازیسم به خاک افتادند و به

افتخار شهادت در راه میهن سوسیالیستی و آرمان کارگران و زحمتکشان نایل آمدند .حزب
کمونیست احتاد شوروی بهراستی الهامبخش و سازمانده پیروزی بزرگ میهنی بود.

فاشیستهای هیتلری ،به دروغ خود را «ناجی مردم احتاد شوروی از شر بلشویسم»

قلمداد میکردند ،اما در حقیقت ،آ نها نه برای آزادی خلقهای شوروی ،بلکه برای به بردگی
کشیدن و نابودی آنها به میهن سوسیالیستی یورش آوردند .بر اساس طرح فاشیستها قرار بود

ویروس ضد کمونیستی آنها ،به نفرت همهگیر علیه مردم احتاد شوروی ،دامن بزند ،خلقهای
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شوروی را مسموم کند و به کینه علیه میهن سوسیالیستی فرا بروید و با پذیرش بردگی اربابان

نژادپرست به سراجنام برسد.

ویروس ضد کمونیستی در ماه مه  1945شکست سختی خورد .در طول سالهای جنگ

خ خود خزید ،اما
سرد و موفقیتهای شگفتآور بازسازی سوسیالیستی احتاد شوروی در سورا 

در نیمه دوم دهه  1360/1980این ویروس دوباره از آزمایشگاههای ایدئولوژیک سرمایهداری

غرب سر بر آورد و باالترین ردههای حزب کمونیست و بخش قابل توجهی از هممیهنان ما را

آلوده کرد .ما هنوز هم با میوههای تلخ و زهرآلود این ویروس ضدکمونیستی و روسهراسی

دست به گریبانیم.

دشمنی با احتاد شوروی در واقع واکنش شرورانه استثمارگران بود نسبت به حرکت

پیروزمندانه سوسیالیسم .امروزه این دشمنی ابعاد پیچیدهای به خود گرفته است زیرا

عالوه بر بهرهگیری از میراث ضدکمونیستی

امپریالیستها ،از دیدگاههای ارجتاعی به

اصطالح مدرن ،از ترسها و هراسهای ساختگی

و تعصبات شوم ناشی از عقب نگه داشنت خلقها
هم تغذیه میکند .تبلیغات ضد شوروی به

جهانیسازی امپریالیستی این امکان را میدهد
که جوامع سرمایهداری غرب و خلقهای جهان را

در برابر افسانه «خطر شرق» مجهز کند و در حالت

ضد کمونیسم در قلمرو روسیه و
جمهوریهای پیشین اتحاد شوروی،
کارزاری است ایدئولوژیک برای در
بند کشیدن و هضم حریم پسا شوروی
روسیه و ابزار مهمی است برای
مبارزه با جمهوری خلق چین که هردم
ساختمان سوسیالیسم را نیرومندتر و
مستحکمتر برمیافرازد.

آمادهباش نگه دارد .ضد کمونیسم در قلمرو روسیه و جمهوریهای پیشین احتاد شوروی،

کارزاری است ایدئولوژیک برای در بند کشیدن و هضم حریم پسا شوروی روسیه و ابزار

مهمی است برای مبارزه با جمهوری خلق چین که هردم ساختمان سوسیالیسم را نیرومندتر و

مستحکمتر برمیافرازد.

سرمایه جهانی که هیوالی فاشیسم را خلق کرد و پرورش داد ،همچنان به بازنویسی

تاریخ مشغول است :آفرینشگری عظیم خلقهای احتاد شوروی را حتقیر و در قطعنامهها و به
اصطالح قوانین رمسی ،احتاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را همتراز با فاشیسم هولناک
آملان ،مقصر جنگ جهانی دوم اعالم میکند .سرمایه جهانی با دستکاری و بازنویسی تاریخ،

فاشیسم امروز را فربه و فربهتر میکند .حافظان نظام سرمایهداری با فریب افکار عمومی مردم

در کشورهای سرمایهداری ،این هدف شوم را تعقیب میکنند که گویا احتاد شوروی را باید در
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مقام متجاوز در جنگ جهانی دوم به دادگاه کشاند و مجازات کرد .آنها به سختی میکوشند

دستاوردهای نظم ناشی از پیمان بیناملللی یالتا پوتسدام را ختریب و بهسرعت نابود کنند.

سرمایهداری جهانی که هر دم بیشتر در باتالق بحرانها فرو میرود ،برای جنات خود

به سیاهترین و خونریزترین نیروها دست مییازد .بار دیگر علمهای سیاه و آلوده فاشیسم در

اوکراین ،در جمهوریهای بالتیک و دیگر کشورهای سرمایهداری باال میرود .سرمایهداری
ظاهرًا نظریه «نژاد برتر» رایش سوم را کنار گذاشته است ،اما در عمل با تأکید بر هژمونی

اجباری سرمایهداری و کوشش برای از پیش پای برداشنت کشورهایی که از جریان اصلی قدرت

سرپیچی میکنند ،در همان راه اسالف فاشیست خود گام برمیدارد.

درست مانند  80سال پیش ،بار دیگر الیگارشی سرمایهداری جهانی ،روسیه را در مرکز

حمالت خود قرار داده است .اما دستگاه رهبری حاکم بر کشور ما ،درک درست و کاملی از این

خطر مرگبار ندارد .سیاستهای هالکت بار نولیبرالی را ادامه میدهد و بیعدالتی لیبرالی و ضد
درست مانند  80سال پیش ،بار دیگر
الیگارشی سرمایهداری جهانی ،روسیه
را در مرکز حمالت خود قرار داده است.

کمونیسم را تبلیغ میکند .در کمال تاسف روز نهم
ماه مه 19 /اردیبهشت ،روز پیروزی بر فاشیسم،
آرامگاه والدیمیر ایلیچ لنین را که قهرمانان جنگ

اما دستگاه رهبری حاکم بر کشور

کبیر میهنی ،پرچمهای فاشیسم شکست خورده را

مرگبار ندارد .سیاستهای هالکت بار

که گرگ درنده فاشیسم را به خاک افکند ،از

ما ،درک درست و کاملی از این خطر

در پای آن افکندند ،حصار میکشند و در کشوری

نولیبرالی را ادامه میدهد.

کانالهای تلویزیون دولتی روسیه ،درخواستهایی

برای برپایی یادوارههای خائنان همدست دشمن فاشیست شنیده میشود.

دشمنی با تاریخ و آرمانهای احتاد شوروی ،ختم شوم نفرت را در جامعه روسیه

میکارد ،شعلههای شوونیسم و جتزیهطلبی را شعلهورتر میکند و به ختریب شالوده دوستی
خلقها دامن میزند .با بودجههای دولتی ،فیلمهایی ساخته میشود که حقیقت زندگی در

احتاد شوروی سوسیالیستی را وارونه جلوه میدهند .کتابهایی با مضامین کام ً
ال نادرست و

سخیف درباره دوران احتاد شوروی در تیراژهای وسیع منتشر میشوند .با دروغ پردازیهای
کثیف درباره جنگ جهانی دوم ،مردم را شستشوی مغزی میدهند .فرماندهان،افسران و

سربازان پیروزمند خلق شوروی را حتقیر و نازیهای آدمکش و دست نشاندگان آنها را تبرئه
میکنند .در حالی که یادمانهای دوران احتاد شوروی ،در سراسر روسیه ختریب میشوند،

بنیاد خائنی چون یلتسین ،که بذر نفرت را درباره دوران شوروی و کمونیسم میپراکند ،با
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بودجههای سختاومتندانه دولتی جتهیز و تقویت میشود.

هدف امپریالیسم از گسترش ویروس ضد کمونیسم و روسهراسی عبارت است از :توجیه

تهاجم جدید به شرق ،مجهز کردن همدستان امپریالیسم در داخل روسیه و فریب افکار عمومی

خلق روسیه به منظور تکرار فاجعه نابودسازی احتاد شوروی .در برابر تبلیغات گسترده علیه
دوران احتاد شوروی در خاک روسیه در متام سالهای پس از  ،1370/1991تنها حزب کمونیست
فدراسیون روسیه بوده است که همواره و بدون تزلزل ،از دوران شوروی و دستاوردهای آن برای

خلقهای شوروی دفاع کرده است .کمونیستها تنها نیرویی هستند که با قاطعیت نسبت به
اقدامات نولیبرالها ،رشد گرایشات خطرناک شوونیستی و گسترش نظریات هواداران راست
افراطی هشدار دادهاند و میدهند.

جتربه تاریخی خلق ما و ملتهای جهان نشان میدهد که اگر بذر زهرآگین ایدئولوژی ضد

کمونیسم به بار بنشیند ،حتمل فاشیسم و پذیرش آن در هر جامعهای امکانپذیر میشود .به
بیان دقیقتر ،رشد ضد کمونیسم پیش شرطهای الزم را برای احیای فاشیسم فراهم میآورد
و در پیامد آن نیروهای راست افراطی گام به گام صحنه سیاسی کشور را به دست میگیرند.

کوشش مقامات دولت روسیه برای تضعیف جایگاه حزب کمونیست روسیه ،بازی با آتش

است .آنها هیمهای را شعلهور میکنند که دیر یا زود به جهنمی تبدیل میشود .در آن زمان اگر
خود هم بخواهند دیگر قادر به خاموش کردن آن خنواهند بود.

در هشتادمین سالگرد آغاز جنگ کبیر میهنی ،ما در برابر خلق احتاد شوروی که جهنم

سوزان فاشیسم هیتلری و میلیتاریسم ژاپن را به خاکستر سرد تبدیل کردند ،سر تعظیم فرود
میآوریم .ما به مبارزات و دستاوردهای شکوهمند آنها افتخار میکنیم.

خلقهای احتاد شوروی ،در دشوارترین دورانهای تاریخ مقاومت کردند و پیروز شدند.

اما در سده حاضر هم باید برای نبردها و آزمونهای بغرجن و دشوار آماده باشند .شرط پیروزی

در این نبردها ،چرخش قاطعانه و وطنپرستانه به سوی چپ است .حزب کمونیست فدراسیون
روسیه بر این چرخش به چپ به عنوان عامل تعیینکننده در این نبردهای مرگ و زندگی

پافشاری میکند.

حقیقت و قدرت سوسیالیسم ،پیروزی احتاد شوروی بر فاشیسم را تضمین کرد .ما مدیون

پیروزی خلقهای شوروی بر طاعون فاشیسم هستیم و یاد و خاطره پیروزمندان و جان باختگان

را گرامی میداریم .دفاع از حرمتهای پیروزی بر فاشیسم شرف ما و مسئولیت ماست در برابر
تاریخ ،حقیقت قاطع آن و آینده بشریت .باشد که الیق و سزاوار آن باشیم.
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تامل هایی برسیامین سالگرد
پایان پروژه سوسیالیستی شوروی

 .2022برگردان :ناهید صفایی
منبع  :نشریه سوسیالیسم 13 ،ژانویه .2022

بیپرده و صریح باید گفت ،فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک سوسیالیستی فاجعهای
برای طبقۀ کارگر سراسر جهان بود .کارگران کشورهایی مانند ایاالت متحده ممکن است چنان
شرایطی را تجربه نکرده باشند ،اما حاکمیت  30ساله سرمایهداری انحصاری بیهیچ مانع و
رداعی بر سر راهش ،زندگی را برای همه ما بدتر کرده است.
ماه گذشته سی امین سالگرد یکی از عظیمترین رویدادهای تاریخ بود .در  26دسامبرسال

 ،1991احتاد جماهیر شوروی به طور رمسی ،احنالل خود را اعالم کرد و به پروژۀ ایجاد

سوسیالیسم با قدمتی بیش از  70سال پایان داد و مجددًا نظام سرمایه داری را به سرزمینی به
وسعت تقریبًا یک پنجم کل جهان بازگرداند.

فروپاشی احتاد جماهیر شوروی بدترین رویداد ممکن برای سوسیالیسم قرن بیستم

بود ،اما تنها رویداد تلخ نبود .هم پیش از رویدادهای روسیه و هم تقریبًا یک دهه پس از آن،

کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی شاهد حرکتهای ضد انقالبی گستردهای بودند که
حزبهای کارگری حاکم را سرنگون کردند و حکومت یک درصد ثرومتندان را بازگرداندند.

اعتراض های وسیع ،مداخلههای نظامی و واکنش های متزلزل رهبران سستپیمان و به شدت
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ناامیدکننده  -اینها نشانهای ظاهری این دوران تاریخیاند.

در بعضی کشورها مانند بلغارستان ،حزب کمونیست مبارزه کرد و در واقع بر اساس

قانون اساسی جدید طرفدار سرمایهداری در انتخابات پیروز شد .اما علی رغم لفاظی های پوچ

حاکمان جدید در مورد «انتخابات آزاد و عادالنه» ،چنین نتیجهای «گناهی» بود که مستوجب

غیرقانونی اعالم کردن فوری توسط طبقات حاکم جدید بود .در آلبانی و یوگسالوی ،نظام این

کشورها تا سالهای  1990پایدار ماندند و تنها با مداخلۀ نظامی علنی اعضای ناتو بود که
سراجنام آخرین میخ به تابوت سرخ در این کشورها زده شد.

فالکت و سیه روزی ناشی از تسلط متام عیار سرمایهداری احنصاری در سی سال گذشته،

نیازمند تأملی جدی است .در نتیجه گسترش همهگیری کووید ،19 -و مرگ و تنگناهای

اقتصادی گسترده در زندگی کارگران ایاالت متحده و سراسر جهان ،احساس جمعی فزایندهای

بهوجود آمده است که باید کاری کرد .این سیستمی که میلیاردرهایی آن را اداره میکنند که از

بهرهکشی از نیروی کار ،زمین و منابع سایرین ،ثرومتند میشوند ،دیگر منیتواند ادامه یابد.
اما اگر مردم در پی یافنت جایگزینهایی برای سیستم جهنمی سرمایهداری کندوکاو میکنند،
پروژۀ سوسیالیستی شوروی جتربۀ مهمی است که میتوان از آن درس ها گرفت.

بگذارید در این مورد صریح باشیم :فروپاشی احتاد جماهیر شوروی و سرنگونی

سوسیالیسم در اروپای شرقی فاجعهای برای کارگران و مردم حتت ستم در سراسر جهان بود.

احتاد جماهیر شوروی که از میان کشتار و ویرانی ناشی از سرمایهداری احنصاری بر جهان

بهوجود آمد ،خنستین دولت سوسیالیستی تاریخ بود .احتاد شوروی جامعهای بود که طبقۀ

کارگر در احتاد با دهقانان آن را اداره میکرد وقدرت سیاسی از طریق حزب کمونیست اعمال

میشد .در سراسر قرن بیستم ،انقالبها ،که معمو ً
ال در شرایط مشابهی از درون جنگ و

ویرانی سربرآوردند ،موجب به قدرت رسیدن احزاب کارگری دیگری شدند که سراجنام تقریبًا
نیمی از جمعیت جهان را در برمیگرفت.

این تاریخی بس شگرف است ،اما جنبههای بسیار چشمگیر سوسیالیسم احتاد شوروی

کدامها بودند؟

سوسیالیسم برای اکثریت قریب به اتفاق مردم ،سیستمی برتر از سرمایهداری است .از این

نکته آگاهیم ،چرا که در واقع بیش از یک قرن عمر کرده است و هنوز هم در چندین کشور وجود

دارد .احتاد جماهیر شوروی به عنوان خنستین کشور سوسیالیستی تاریخ ،چراغی در تاریکی

برای کارگران و مردم حتت ستم سراسر جهان بود .این سوسیالیسم بود که مثل روز روشن آشکار
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کرد که سرمایهداری  -با نابرابری های زشت ،فقر

و بهره کشی افسارگسیخته ،جنگ ،بیماری و

قحطی و ظلم  -تنها راه ممکن نیست .طبقۀ کارگر
میتواند به عنوان یک طبقه قدرت را از آن خود

سازد و از آن برای ساخنت نوع جدیدی از جامعۀ

مبتنی بر آزادی و همبستگی استفاده کند.

دستاوردهای احتاد جماهیر شوروی در بیش

از  70سال ساختمان سوسیالیسم به قرار زیر است:

یکی از استراحتگاه عمومی در زمان شوروی که به
رایگاندراختیارزحمتکشاناینکشورقرارمیگرفت.

این نظام توانست اقتصادی عاری از بیکاری ،تورم ،فقر ،رکود ،بیخامنانی و نابرابری عظیم

درآمد ایجاد مناید .این اقتصاد آنطور که بسیاری از مورخان لیبرال ادعا میکنند« ،تقسیم

فقر» نبود .اقتصاد شوروی در بیشتر دوران حیات خود بهطور عمده به دلیل برنامهریزی

سوسیالیستی ،با سرعتی شگفتانگیز رشد کرد و سریعتر از هر کشور دیگری استانداردهای
زندگی و مصرف مردم را ارتقا داد.

زمانی که بلشویکها در سال  1917به قدرت رسیدند ،تولید صنعتی روسیه 12درصد

تولیدات صنعتی ایاالت متحده بود .در حالی که  50سال بعد به 80درصد تولیدات صنعتی

ایاالت متحده ،و  85درصد تولیدات کشاورزی این کشور رسید .این نوع رشد اقتصادی

ماهیتی به کلی متفاوت داشت .این رشد صرفًا به خاطر رشد یا به خاطر ثرومتند شدن شخصی

صرفًا تنی انگشتشمار که در رأس هرم قدرت قرار داشتند ،نبود .در نظام شوروی ،مردم

بهمثابه یک کل  -کارگران معمولی ملیتهای مختلف ،از مزایای رشدی که از سخت کوشی

آنها ناشی میشد ،بهرهمند می شدند.

زمانی که تورم در ایاالت متحده به باالترین نرخ خود – بهویژه در مورد نیازهای ضروری

از جمله مسکن ،سوخت ،موادغذایی ،مراقبتهای بهداشتی و آب وبرق  -در دهههای اخیر

رسیده بود - ،شگفت آنکه بدانیم اجاره بها در احتاد جماهیر شوروی هرگز از حدود 3درصد،

و بهای آبوبرق ،اندکی بیش از  5درصد ،باالتر نرفت .برخی از کاالهای لوکس قیمتهای
باالتری داشتند ،اما دولت سوسیالیستی قیمت مواد غذایی و سایر مایحتاج ضروری را به

کمک برنامهریزی مرکزی ،همواره پایین تراز «ارزش بازار» تعیین میکرد.

در بلوک سوسیالیستی ،کارگران ،حق تضمین شدهای برای برخورداری از شغل با دستمزد

کافی داشتند .کارگران شوروی در میانه دهه  1970ساالنه به طور متوسط یک ماه مرخصی با
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حقوق داشتند و میتوانستند با خانواده شان به مراکر تفریحی دولتی و یا کشورهای همسایه
سفر کنند .متام کارگران در صورت بیماری از مزایای مرخصی استعالجی برخوردار میشدند.

شرکت خصوصی بیمۀ درمانی ،حق بیمههای باال ،و فرانشیزهای پرهزینه وجود نداشتند و
بیماران مجبور نبودند بخشی از صورت حساب بیمارستان یا کل صورت حساب را از جیب

خود بپردازند .مراقبتهای بهداشتی برای همه رایگان بود .شاید تعجبآور باشد بدانیم در
بیشتر دوران حیات احتاد جماهیر شوروی ،تعداد پزشکان شاغل به ازای هر فرد ،دو برابر تعداد

پزشکان شاغل به ازای هر نفر در ایاالت متحده بود.

آموزش از مدارس ابتدایی تا حتصیالت عالی دانشگاهی هم کامال رایگان بود.

دانشجویان شوروی بهطور عمده از طبقۀ کارگر بودند ،اما هرگز برای ادامۀ حتصیالت مجبور

به دریافت وامهای فلجکننده از بانکها نبودند .دولت برای دانش آموزان ،کمک هزینۀ زندگی

میپرداخت ،از این رو افراد بیشتری میتوانستند عالیق ،استعدادها و متایالتشان در حوزه
های علوم و هنر را دنبال کنند .این امر باعث میشد پزشکان و پرستاران بیشتری تربیت شوند،

درعین حال [دولت] مهندسان ،ریاضیدانان ،فیلمسازان ،نویسندگان ،معماران و متخصصان
دیگری در سطح جهانی را پرورش میداد.

همۀ کارگران بلوک سوسیالیسم دارای احتادیه بودند .این احتادیهها مدیریت مزایای شغلی

اعضای احتادیه را به عهده داشتند و از آنها در برابر مدیران بیش از حد متعصب و همچنین

خطرات تهدیدکنندۀ شغلشان محافظت میکردند .احتادیهها در کشورهای سوسیالیستی از

قدرت سازمانی بسیار زیادی در محل کار برخوردار بودند و اقتصاد و برنامههای دولتی اعمال

نظر میکردند ،چیزی که در ایاالت متحده تصورش هم سخت است .به عنوان منونه ،در احتاد

شوروی احتادیهها میتوانستند به طور یکجانبه قوانین و مقرراتی که توسط مدیران صادر

میشد ،از جمله قوانین مربوط به فسخ قراردادها را وتو کنند .کارگران در واقع میتوانستند
سرپرستان و مدیران خود را با فراخوان احتادیههای خود وادار به اجرای قوانین یا برکنار کنند.

اما شاید تکاندهندهترین پدیده  30سال پس از فروپاشی شوروی که باید مورد تأمل قرار

گیرد ،سطح نازل نابرابری درآمد  -یا عدم وجود آن -در جمهوریهای سابق احتاد شوروی بود.

در ایاالت متحده چیزی بیش از شکاف عظیم ثروت ۱درصد باالی جامعه و بقیه مردم ،موجب
ترس و بیزاری از زندگی در این کشور نیست .تیتر مجلۀ تایم در سپتامبر  2020را بخوانید« :یک

درصد آمریکاییها  50تریلیون دالر از درآمد  90درصد پایینیها را تصاحب کردهاند  -و این
قضیه ،آمریکا را ناامنتر کرده است -و اکنون این وضعیت بدتر هم شده است.
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در حالی که کارگران برای تامین هزینههای

زندگی ،تندرستی و روشن نگه داشنت چراغ

خانههایشان جان میکنند ،رسانههای حکومتی،

الشهخوارهای بنگاههای اقتصادی همچون جف
بزوس و ابلهانی مانند ایالن ماسک را  -که هر دو

میلیاردرند – بهعنوان منادهای موفقیت و نوآوری

یکی از ایستگاههای مترو ساخته شده در زمان
اتحاد شوروی در تاشکند ،پایتخت ازبکستان

معرفی میکنند .در این سیستم سرمایهداری با
کووید از قرار معلوم همیشگی اش ،آنها موفق

شدهاند همه ما را به شکل بیرحمانهای غارت کنند .بر اساس گزارش موسسۀ سیاست

اقتصادی ( )Economic Policy Instituteماه اوت  ،2021دستمزد مدیر عامل شرکتی در سال

 351 ،2020برابر دستمزد یک کارگر معمولی بود .الزم نیست نابغه باشیم تا تشخیص دهیم
شکاف عظیم ثروت منجر به افزایش خطر ابتال به بیماری کووید و مرگ ناشی از آن در میان

فقرا و طبقۀ کارگر  -بهویژه کارگران سیاه پوست شده است -هرچند مطالعات زیادی این ارتباط

را ثابت کردهاند.

باید گفت ،نابرابری ناچیز درآمدی که در احتاد جماهیر شوروی وجود داشت ،با

استانداردهای امروزی در آمریکا اص ً
ال قابل تشخیص نیست .هیچ طبقۀ میلیونر یا میلیاردری
در احتاد جماهیر شوروی وجود نداشت .مردم مجاز نبودند در شرکت هایی که هیچ وقت در آن

کار نکردهاند سهامدار بشوند ،از زحمات دیگران سود سهام جمع کنند و اسم این کار را هم

بگذارند شغل .هر کسی قادر به کارکردن بود حتما کار میکرد .درآمد برخی از مردم بیش از

درآمد دیگران بود ،اما نه به گونهای که ما در یک کشور سرمایهداری به آن عادت کردهایم.

باالترین درآمد در احتاد شوروی از ِآن معلمان ،استادان دانشگاهها ،دانشمندان و

مهندسان ،نویسندگان ،هنرمندان و مدیران دولتی بود .امکان داشت آنها ماهانه  1500روبل

به خانه ببرند .مقامات دولتی اندکی کمتر از نیم آن ،یعنی حدود  600روبل به دست میآوردند.

مدیران صنعتی که سرپرستی شرکتهای خاصی را برعهده داشتند ،بین  190تا  400روبل درآمد
ماهانه داشتند که عمدتًا به صنعت و نوع عملکرد آن بستگی داشت .درآمد کارگران بین 150

تا  200روبل بود .به عبارت دیگر ،حتا در بدترین حالت خود ،درآمد باالترین حقوق بگیران در
احتاد جماهیر شوروی فقط ده برابر درآمد یک کارگر معمولی بود.

این برابری اجتماعی و اقتصادی گسترده تأثیرات دیگری نیز داشت .احتاد جماهیر شوروی
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و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی برخی

از جالبترین و پیشگامترین فیلمهای آن دوران
را تولید کردند -برخالف استودیوها و سینماهای

آمریکا که از منایش بیشتر این فیلمها خودداری

میکردند ،سالنهای سینماها مملو از کارگران

معمولی میشد تا فیلمهای علمی ختیلی مانند

کشورهای سرمایهداری انحصاری با میل
پایانناپذیر برای کسب سود بیشتر ،از
فروپاشی بلوک سوسیالیستی بهعنوان
یک فرصت استفاده کردند تا هرچه بیشتر
دندان خود را بر پیکر آفریقا ،آمریکای التین،
خاورمیانه و آسیا فرو کنند.

سوالریس ( )Solarisو استاکر ( )Stalkerو

فیلمهای هیجانانگیز جنگی مانند بیا و بنگر ( )Come and Seeرا متاشا کنند -هر سه این

فیلمها امروزه در ردیف بهترین فیلمهای تاریخ شناخته میشوند ،حتا در آمریکا.

هنرمندان آثار هنری فوقالعاده بدیع و منحصر به فردی برای کارگران تولید میکردند و

حمایتهای دولت موجب دسترسی وسیع کارگران به این آثار میشد تا از متاشای آنها لذت
ببرند و بیاموزند .اکثر خانوادهها دارای کتابخانه شخصی وسیعی بودند که لبریز از کتاب،

مجله و سایر آثار هنری بودند .بنابراین تعجبی نداشت که به گزارش سازمان ملل در دهۀ ،1980

«شهروندان شوروی بیش از سایر مردم جهان ،کتاب می خواندند و فیلم میدیدند».

البته تأثیر احتاد جماهیر شوروی و کشورهای سوسیالیستی بسیار فراتر از مرزهای خود

بود .صرف نظر از متام کاستیها یا اشتباهات سیاسی خاص ،احتاد جماهیر شوروی بیتردید

وزنهای قابل توجه در برابر امپریالیسم آمریکا بود .افزون بر شوروی ،کشورهایی مانند

جمهوری دموکراتیک آملان (آملان شرقی) با جنبشهای آزادیبخش جهان که با استعمار و ستم

ملی مبارزه میکردند ،همبستگی مادی و دیپلماتیک فوقالعادهای داشتند .سوسیالیسم در
عمل ،منونۀ زنده و ملموسی از جامعهای خالی از بهرهکشی سرمایهداری عرضه کرد .مبارزان

برجستهای مانند نلسون ماندال و فیدل کاسترو از سوسیالیسم شوروی الهام گرفتند  -و از

سوی شوروی مورد حمایت قرار گرفتند ،همانگونه که انقالبیون ،سازماندهندگان و فعاالن

سیاهپوست بیشماری در ایاالت متحده از سوسیالیسم احتاد شوروی الهام گرفتند.

کشورهای سرمایهداری احنصاری با میل پایانناپذیر برای کسب سود بیشتر ،از فروپاشی

بلوک سوسیالیستی بهعنوان یک فرصت استفاده کردند تا هرچه بیشتر دندان خود را بر پیکر
آفریقا ،آمریکای التین ،خاورمیانه و آسیا فرو کنند .حتا یوگسالوی که بالفاصله پس از جنگ

جهانی دوم خود را از شوروی جدا کرده بود ،بالفاصله پس از فروپاشی ،خود را عاقبت جتزیه

شده توسط ناتو یافت« .جنگهای بیپایان» که به بهانه جنگ علیه تروریسم به راه افتادند،
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احیای سرمایهداری ،کارگران روسیه و اروپای
شرقی را در منجالب فقر ،بیماری ،گرسنگی،
تورم و بدبختیهای دیگر غوطهور کرد.
تعصبهای ملی و مذهبی کهنه با سرنگونی
سوسیالیسم به شکل فجیعی سر برآوردند.
درگیریهای مسلحانۀ شرورانه میان ملتها و

بدون از بین رفنت نظام احتاد جماهیر شوروی در

تصور منیگنجیدند.

مسلمًا احیای سرمایهداری ،کارگران

روسیه و اروپای شرقی را در منجالب فقر،

بیماری ،گرسنگی ،تورم و بدبختیهای دیگر

غوطهور کرد .تعصبهای ملی و مذهبی کهنه

قومهایی که نزدیک به هفت دهه زیر پرچم

با سرنگونی سوسیالیسم به شکل فجیعی سر

به راه انداخته شد .جنبشهای نفرتانگیز

ملتها و قومهایی که نزدیک به هفت دهه زیر

سوسیالیسم برادرانه زندگی کرده بودند،
نئونازی و ناسیونالیستهای افراطی به طرز
گستردهای احیا شدند .بیتردید از بین رفتن
سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی ،جهان
را به جای بسیار بسیار بدتری تبدیل کرد.

برآوردند .درگیری های مسلحانۀ شرورانه میان

پرچم سوسیالیسم برادرانه زندگی کرده بودند،

به راه انداخته شد .جنبشهای نفرتانگیز

نئونازی و ناسیونالیستهای افراطی دست
راستی در مناطقی که دیگر حتت کنترل دولت

سوسیالیستی نبودند ،به طرز گستردهای احیا شدند .بیتردید از بین رفنت سوسیالیسم در
احتاد جماهیر شوروی ،جهان را به جای بسیار بسیار بدتری تبدیل کرد.

نظام سوسیالیستی شوروی ،سیستم کاملی نبود .از دهۀ  ،50حزب کمونیست از تعهد خود

نسبت به مارکسیسم لنینیسم فاصله گرفت و از بخشهای مهمی از اهداف خود عقبنشینی کرد.
دالیل این چرخش به رویزیونیسم و اپورتونیسم بسیار متعددند ،اما با گذشت زمان یک گرایش

ایدئولوژیک عمیقًا سازشکارانه در میان رهبری حزب کمونیست شوروی غالب شد .بسیاری

از احزاب کمونیستی دیگر در اروپای شرقی و کشورهای دیگر از این روش پیروی کردند .رهبری

حزب ،در عمل ،به آن روندهای اقتصادی و اجتماعی که سبب تضعیف سیستم سوسیالیستی
گرو بازگرداندن سرمایهداری داشتند ،میدان داد .ظهور مجدد و
میشدند و نیروهایی که دل در ِ

رشد سریع بازار سیاه « -اقتصاد دوم»  -زمینه را برای رویدادهای  1991آماده کرد .فشارهای
خارجی از سوی کشورهای امپریالیستی به رهبری ایاالت متحده نیز در این امر مؤثر بودند.

اما خوشبختانه سقوط سوسیالیسم در احتاد جماهیر شوروی پایان ماجرا نبود .علی رغم

شکست سوسیالیستها در اکثر کشورها ،تعدادی از کشورها مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند

و در برابر موج مهلک بازگشت سرمایهداری مقاومت کردند .کوبا با وجود حتمل بیش از شش
دهه محاصره اقتصادی وحشیانه ایاالت متحده همچنان مقاومت کرده است .همین سال
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گذشته ،کوبا با نبوغ و کارایی خود در تولید واکسن کووید و توزیع آن بین بیش از 90درصد

مردم ،جهان را شگفت زده کرد و یکی از باالترین ارقام واکسیناسیون جهان را از آن خود

کرد .ویتنام ،جمهوری دموکراتیک خلق کره و الئوس همگی در مبارزه با کووید موفقیتهای

چشمگیر مشابهی کسب کردهاند و در عین حال به معیشت مردم خود هم توجه داشتهاند.

چین سوسیالیست و موفقیت اقتصادی بیسابقه و چشمگیر آن بخش مهمی از این

ماجراست .ماشین درو شوم سرمایهداری همانطور که در احتاد شوروی و بلوک شرق،

سوسیالیسم را از پا انداخت ،در چین هم در قالب اعتراضات میدان تیان آمنن در سال 1989

حضور خود را نشان داد .این اعتراضات مشابه آنچه در سایر کشورهای سوسیالیستی اجنام

گرفته بود ،آشکارا با هدف سرنگونی نظام سوسیالیستی همراه بود .حتا بخشی از اعضای

حزب کمونیست از این دستورکار حمایت کردند .با این حال ،حزب در یک حلظۀ تعیینکننده

با اختاذ تصمیمی درست ،قاطعانه دست به کار شد .آنها برای اجتناب از لغزش و افتادن به

دامان غفلت و بدبختی سرمایهداری ،از دولت سوسیالیستی استفاده کردند .صرفنظر از

هر اشتباهی که این حزبها در  30سال گذشته مرتکب شده باشند ،تصمیمشان برای ادامه
ساختمان سوسیالیسم باعث شد برای اکثریت قریب به اتفاق کارگران کشورهای خود و
همینطور کارگران سایر کشورهای جهان ،زندگی با چهره بهتر را نشان دهند.

این تصویر کودکان در دوران اتحاد شوروی است،
جایی که کودکان از اهمیت و احترام ویژهای برخوردار بودند.
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بیپرده و صریح باید گفت ،فروپاشی احتاد جماهیر شوروی و بلوک سوسیالیستی

فاجعهای برای طبقۀ کارگر سراسر جهان بود .کارگران کشورهایی مانند ایاالت متحده ممکن

است چنان شرایطی را جتربه نکرده باشند ،اما حاکمیت  30ساله سرمایهداری احنصاری

بیهیچ مانع و رداعی بر سر راهش ،زندگی را برای همه ما بدتر کرده است.

با وجود کشتار و نکبت جنگهای بیپایان بر سر نفت ،بحران های پی درپی اقتصادی،

جنایات بیحد و حصر پلیس ،خشونتهای نژادی آگاهانه ،رویدادهای مصیبتبار آب و هوایی

ناشی از تغییرات اقلیمی ،و گسترش انفجاری کووید  ،19پرواضح است که  26دسامبر 1991

آنطور که فرانسیس فوکویاما ،آکادمیسین معروف لیبرال نوشت« ،پایان تاریخ» نبود .آتش

همان مبارزۀ طبقاتی که کارگران ،سربازان ،ملوانان ،دهقانان و مردم ستمدیده را به سرنگونی

سلطنت چند صد ساله در روسیه کشاند ،در سال  2022نیز شعلهور است.

کسانی که به پایان دادن به فالکت جمعی و ایجاد جهانی بهتر برای خود و فرزندانشان

متعهدند باید به جتربۀ شوروی توجه کنند و از آن درس بگیرند .سوسیالیسم سیستمی ساختۀ
ذهن روشنفکران و دانشگاهیان و یا عنوانی در میان فهرست کتابهای علوم سیاسی نیست.

این کارگران و ستمدیدگان بسیاری از کشورها هستند که سوسیالیسم را ساختهاند وهمچنان
به ساخنت آن ادامه میدهند .ما باید با امید و آموخنت از گذشته و حال پیروزیها و شکستها،

به ساخنت دنیای آیندهای که ارزش زیسنت داشته باشد ،ادامه دهیم.
یادداشت

برای کسانی که به کسب اطالعات بیشتر در مورد علل و تاریخچۀ فروپاشی احتاد جماهیر شوروی عالقمندند،
کتاب خیانت به سوسیالیسم :ماورای فروپاشی احتاد جماهیر شوروی ،نوشتۀ راجر کیران و تومامس کنی ،کتابی
است خواندنی .چندین نکته این مقاله از کتاب آنها برگرفته شده است ،کتابی که هنوز هم مانند سال 2004
مطالب قابل تأمل و مهمی دارد .همچنین ،برای آشنایی با گزارش روشنگرانه در مورد جتربۀ چین در همان دوران
پیرامون اعتراضات میدان تیان آمنن در سال  ،1989و نیز پاسخ متفاوت حزب کمونیست چین ،میتوان به
کتاب میک کلی :تداوم انقالب ،مهمانی شام نیست :بررسی رویداد میدان تیان آمنن ،شکست ضدانقالب در
چین مراجعه منود.

کسانی که به پایان دادن به فالکت جمعی و ایجاد جهانی بهتر برای خود و فرزندانشان متعهدند باید
به تجربۀ شوروی توجه کنند و از آن درس بگیرند .سوسیالیسم سیستمی ساختۀ ذهن روشنفکران و
دانشگاهیان و یا عنوانی در میان فهرست کتابهای علوم سیاسی نیست .این کارگران و ستمدیدگان
بودند که سوسیالیسم را ساختند و هنوز هم به ساختمان دوباره آن ادامه میدهند .باید با امید و آموختن از
گذشته و حال پیروزیها و شکست ها ،به ساختن دنیای آیندهای که ارزش زیستن داشته باشد ،ادامه دهیم.
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شکنجهگاهها و قتلگاههای سیاه امپریالیسم

۱

مرتضی محسنی

جنایات خامنانبرانداز امپریالیسم ،به ویژه امپریالیسم ایاالت متحد آمریکا در سده بیست

و بیست و یکم ،در جای جای کره زمین به قدری لکه ننگین برجای گذاشته که برشماری آنها خود

«مثنوی هفتاد من» است .بیش از پنجاه کودتای «موفق» ،دهها جتاوز «رمسی» و غیررمسی به

کشورهای مستقل ،جنایات حاصل از فرو افکندن مببهای امتی بر هیروشیما و ناکازاکی ژاپن
در پایان جنگ جهانی دوم و نیز جنایات غیرقابل تصور در جنگهای کره و ویتنام و این اواخر
تهاجم ضدانسانی به افغانستان ،عراق ،سوریه ،لیبی ...،و پیش از آن حمله به کشور مستقل

یوگسالوی و تکه پاره کردن این کشور و دهها و صدها جتاوز آشکار و نهان دیگر ،همگی توسط

دولت جنایتکار ایاالت متحد آمریکا با همدستی دیگر امپریالیستهای غربی در قالب پیمان
جتاوزگر ناتو ۲و یا به اصطالح ائتالف های بیناملللی اجنام شده است که منجر به ختریب روح

و روان و گرفنت جان میلیونها انسان در اثنای این تهاجمها و حتمیل مهاجرتهای میلیونی به
مردم آسیبدیده از این جتاوزگریها و سایر فجایع از این رهگذر شده است.

اما در کنار این جتاوزها و دخالتهای آشکار ،امپریالیسم ایاالت متحد آمریکا و

همدستانش رفتارهای ضدانسانی و فجیعی را به صورتی کام ً
ال غیرقانونی و برخالف متامی
مدون همان نظام جهانی سرمایهداری اجنام دادهاند که معمو ً
ال کمتر
موازین حقوقی و قضایی
ِ

به آن پرداخته شده است و جریان اصلی ۳رسانهای تالش کرده ،گزارش این فجایع هرچه کمتر به

چشم و گوش مردم جهان رسانیده شود .همچون سرپوشی که بر جنایت هولناکی که در روزهای

آخر فرار خفتبار ایاالت متحد آمریکا از افغانستان بر خانواده  10نفره «احمدی» در  29اوت

 2021با پهپادهای آمریکایی وارد آمد و موجب کشته شدن متامی اعضای این خانواده از
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جمله  7کودک گردید ،گذاشته شد و به راحتی ،این فاجعه ،اشتباه انسانی نظامیان آمریکا

و موضوعی غیرقابل پیگیری قضایی قلمداد و خبر آن نیز به سرعت از صحنه رسانهها خارج

گردید؛ یا محدویتهایی که پس از جنگ ویتنام بر گزارشگران و عکاسان جنگی اعمال شد و

آنها دیگر ،پیش از بازبینی و سانسور گزارشها ،فیلمها و عکس های خبری شان که گوشههایی
از واقعیات مهلک جنگهای امپریالیستی را افشا میکرد ،امکان رسانهای کردن آنها را

نداشتند و با شروع تهاجم امپریالیستی به کشور مستقل عراق ،طی دستورالعمل مشخصی

تهیه گزارش ،فیلم و عکسبرداری از صحنههای هولناک جنگ به شدت محدود و فعالیت
خبرنگاران ،عکاسان و فیلمبرداران فقط زیر نظر ارگانهای خاص ارتش متجاوز ایاالت متحد

آمریکا امک انپذیر بود.

بدین ترتیب ،با گسترش این سانسورها و فشارها و کنترلها ،انتشار و پخش گزارشها،

فیلمها و عکسهای افشاگرانه در رسانه های جهان محدود شد و فقط گهگاهی ،آن هم به

تصادف گوشهای از این فجایع ،با خطرکردن انسان های آزاده بیزار از جنایات امپریالیسم،

در انظار عمومی به منایش گذاشته میشود .افشا اعمال شنیع و غیرانسانی نظامیان آمریکا
در حمله جنایتکارانه به عراق در سایت ویکیلیکس باعث شد ،اکنون مدیر این سایت،
جولیان آسانژ ،که داس مرگ دائما باالی سرش در نوسان است ،تقاص افشای این حقایق را در

زندانهای مخوف بریتانیا بپردازد و یا آنچه که بر سر چلسی منینگ و ادوارد اسنودن به دلیل

افشای جنایات پشت پرده امپریالیسم ایاالت متحد آمریکا آمده است ،همگی منونههایی از

این محدودیتها و سانسورهای خبری و حنوه مجازات خاطیان از دستورات امپریالیسم را
برمال میسازد.

«مکانهای سیاه» یا شکنجهگاههای امپریالیسم برای خلقهای سرکش

همزمان با جنایات آشکار امپریالیسم ،جنایات بسیار تکاندهنده و غیرانسانی دیگری

به دور از چشم و گوش ناظران و مردم جهان در مکانهایی خارج از خاک ایاالت متحد آمریکا

اجنام میشود که در ادبیات سیاسی به «مکانهای سیاه» ۴معروفند .اگرچه تا سال  2006عم ً
ال

وجود چنین مکانها و اجنام اعمال وحشیانه و غیرانسانی همواره توسط مقامات رمسی

ایاالت متحد آمریکا ،انکار میشد ،اما با انتشار گزارشها ،عکسها و فیلمهایی از برخی
از این «مکانهای سیاه» در رسانههای مستقل باقی مانده ،از جنایات هولناکی پرده برداشته

شد و بخشهایی از زندگی رقتبار و حیوانی زندانیان در این مکانها که متحمل شکنجههای
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طاقتفرسا شده بودند ،در انظار جهانیان به
منایش گذاشته شد .گویی این انسانهای دربند
در جهان دیگری به سر میبرند و از این رو ،از

دسترسی به حقوق اولیه ،همچون حقوق مطروحه
در «اعالمیه جهانی حقوق بشر» و دیگر نظام

نامهها و مقررات حقوقی و قضایی که بر اساس

میثاقهای حقوقی بیناملللی پیش از این توسط

جینا هسپل ،رئیس «سیا» در کابینه ترامپ و
مدیر تعدادی از زندانهای مخفی در شرق آسیا

همان نظام جهانی سرمایه وضع شده بود ،محروم و در استفاده از قوانین قضایی و کیفری برای

آنها استثنا و متایز قایل شده اند و هیچ دادگاه و مرجع بیناملللی هم حق دخالت در امور مربوط

به این زندانیان را ندارد.

مکانهایی که هزاران انسان به دالیل مختلف و حتت عناوین برساخته امپریالیسم جهانی

به سرکردگی ایاالت متحد آمریکا به صورتی مخفی و در شرایطی به شدت غیرانسانی در آن

نگه داشته میشوند و زندگی و مرگ آنان بدون کوچکترین پاسخگویی در دست گردانندگان

این «مکانها» و در واقع شکنجه گاهها و قتلگاهها است؛ مگر شکایات و گزارشهای اندک
مطرح شده توسط برخی از این زندانیان که تصادفًا پس از سالها زندگی مشقتبار در این

مکانها ،به هر دلیل «آزاد» شدهاند ،کمترین انعکاسی در به اصطالح مجامع حقوق بشری

یافته یا کمترین خبری از هویت و وضعیت و سراجنام شان به گوش جهانیان رسیده است .این

«مکانهای سیاه» که تعداد آنها پرشمار است و بسیاری از آنها هم تاکنون شناسایی نشدهاند،

مکانهایی برای انتقامجویی امپریالیسم آمریکا از مردم سایر نقاط جهان میباشند که
جرأت مقابله و عصیان در برابر خواستههای غیرانسانی امپریالیسم را به خود راه دادهاند و

اکنون در شرایطی کام ً
ال مخفی و پنهانی توسط سربازان و فرماندهان آمریکایی که عمومًا هم

از نظر روانی افرادی نامتعادل بوده و به حیواناتی در قالب انسان تبدیل شدهاند (البته این

دورافتادگی از ذات انسانی خود ناشی از ماهیت غیرانسانی نظام سرمایهداری است که اکنون

دراین انسان مناها تبلور یافته است ،).حتت ستم قرار گرفتهاند.

این مکانهای مخوف با هدف امکان «بازداشت مخفیانه» ۵و شکنجه غیرقانونی

«مبارزان دشمن» ۶و عملیات «استرداد غیرعادی» ۷حتت عنوان مبارزه با تروریسم در اقصی
نقاط دنیا و خارج از خاک ایاالت متحد آمریکا ایجاد شدهاند تا امپریالیسم آمریکا با همکاری

همپیمانانش (حداقل  54کشور) ، ۸برای تطهیر اعمال غیرانسانی خود ،در مکانهایی دائمی،
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موقت و متحرک خارج از محدوده ی اجرایی «قانون اساسی ایاالت متحد آمریکا» اقدام به

نقض آن و «کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه» کند و مظنونین و انسانهای دربند را حتت
شنیعترین شکنجهها با عنوان فانتزی «روشهای بازجویی ارتقا یافته» ۹قرار دهد .کشورهای

همپیمان و شرکای ایاالت متحد آمریکا نیز در اقداماتی همچون اجازه استقرار این مکانهای

مخوف در خاکشان ،در اختیار قرار دادن فرودگاهها و زندانهای حتت حاکمیتشان جهت
تسهیل در نگهداری و انتقال بازداشت شدگان ،عدم مداخله در حنوه بازجویی و شکنجه آنها،

عدم همکاری با سازمانهای حقوق بشر جهت ارایه اطالعات در مورد جنایات اجنام شده

و ...به هر طریق با این امپریالیسم همکاری کردهاند .در ادامه برای روشنتر شدن موضوع،

به صورتی مختصر تعدادی از مشهورترین «مکانهای سیاه» که تا کنون به اشکالی شناسایی
شده و توسط انسانهای آزادیخواه و برخی سازمانهای مستقل ،گزارشهایی درباره آنها
انتشار یافته ،آورده شده است.

مشهورترین «مکانهای سیاه» در جهان

طبق گزارشهای منتشر شده ،در آسیا «چشم گربه» ۱۰یا «بازداشتگاه سبز»« ،۱۱ایستگاه

رامسون»« ،۱۲اردوگاه گردان  13توپخانه ارتش» در  13کیلومتری قرارگاه رامسون و «بال »23

۱۳

همگی حتت سرپرستی نیروی هوایی تایلند ،از «مکانهای سیاه» آژانس اطالعات مرکزی

آمریکا ۱۴بودهاند که ادعا میشود از سال  2003بسته شدهاند ۱۵و اردوگاه رامسون با هدف رفع
سوءظن ها و شایعات ،تبدیل به موزه و جاذبه توریستی شده است ۱۶.در این سایت ها زیر نظر
خامن جینا هسپل رئیس سازمان جهنمی سیا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ ،انواع

آزمایش های ویژه پزشکی ،جسمی و روانی نامعمول و هولناک و به دور از هر نوع کنترل و

پاسخگویی اجنام شده است .در پاکستان ،زندانیان در بازداشتگاه سازمان اطالعات ()ISI

۱۷

کراچی قبل از انتقال به زندانهای دیگر ،بازجویی و شکنجه میشدند .همچنین تاکنون آشکار
شده است که دولتهای اندونزی ،ازبکستان ،مالزی و هنگکنگ ،در بازداشت و «استرداد
غیرعادی» تعداد نامشخصی از افراد با ایاالت متحد آمریکا همکاری داشته اند.

در خاورمیانه ،سه نقطه در نزدیکی کابل (افغانستان) ،شامل پایگاه هوایی بگرام (که

بازجویی و شکنجه در تعدادی کانتینر حمل  و نقل فلزی در این پایگاه با امنیت بسیار باال
اجنام میشده است) ،زندان تاریک یا زندان تاریکی( ۱۸که زندانیان را در تاریکی مطلق به

دیوارها زجنیر و هفتهها از غذا و آب محروم و در این مکان های بسته و تاریک موسیقی
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رپ و هوی متال ۱۹یا صداهای آزاردهنده دیگر

را برای هفتهها بالوقفه و با صدای بلند پخش

میکردهاند) و کارخانه آجرپزی متروکه معروف
به «چاه منک»( ۲۰در شمال منطقه جتاری

کابل ،بهعنوان مرکز بازجویی ،بازداشتگاه و

غرق مصنوعی در گوانتانامو

آموزش نیروهای ضد تروریستی پس از حمله

آمریکا به افغانستان در اکتبر  2001تأسیس شد و گفته شده پس از کشته شدن یک جوان افغان

به دلیل هیپوترمی ،۲۱تعطیل و به پایگاه بگرام منتقل شده است) ۲۳-۲۲و نقاط دیگری همچون
«ریست  ۲۴»2از «مکانهای سیاه»
«ریست» و
مکانی در دره پنجشیر و دو زندان به نامهای
َ
َ

آژانس اطالعات مرکزی آمریکا بودهاند.

در عراق ،نیز در زندان معروف و بدنام ابوغریب و زندانی در جنوب یمن در شهر عدن

(که توسط نیروهای امارات متحده عربی که بخشی از ائتالف حتت رهبری عربستان سعودی

میباشد ).صدها مرد که گفته شده از شبهنظامیان القاعده یا داعش بودهاند و در امارات

متحده عربی یا نقاط دیگری از دنیا دستگیر شدهاند ،حتت آزار و شکنجههای جسمی و جنسی
فراوان قرار گرفتهاند ۲۵.همچنین بازداشتگاهی چهار طبقه در مقر اصلی GID۲۶در وادی ِسر

امان ۲۷در کشور اردن یکی دیگر از «مکانهای سیاه» ایاالت متحد آمریکا بوده که آژانس
اطالعات مرکزی آمریکا ،افرادی را به آجنا منتقل و حتت شکنجههای خشونتآمیز قرار داده

است .کشورهای دیگری همچون سوریه [در مقاطعی] ،عربستان و ترکیه نیز در بازداشت و

بازجویی و شکنجه مظنونین همکاری داشتهاند.

در قاره آفریقا در کشورهای مصر ،لیبی ،مراکش ،جیبوتی «مکانهای سیاه» امپریالیسم

آمریکا مستقر بوده و برخی دیگر از کشورها همچون اتیوپی ،گامبیا ،کنیا ،ماالوی ،موریتانی،

آفریقای جنوبی ،اجلزایر ،سومالی و زیمباوه در بازداشت ،بازجویی و «استرداد غیرعادی» با

ایاالت متحد آمریکا همکاری کردهاند.

مصر به عنوان «کشوری که بیشترین تعداد مظنونین (از سوی ایاالت متحد آمریکا) به

آجنا فرستاده شده ۲۸»...برای «جنگ علیه ترور» در اوایل سال  1995که مأموران ایاالت متحده

آمریکا پیشنهاد همکاری در بازداشت و «استرداد غیرعادی» مظنونین را مطرح کردند با هدف

شناسایی و دسترسی به عوامل القاعده که اغلب مصری بودند ،از این پیشنهاد استقبال کرد.

مجموعه زندانهای واقع در  14مایلی جنوب قاهره که شامل زندان استقالل توره ،۲۹زندان
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مزرا توره ۳۰و ملحق مزرا ،۳۱زندان ملان توره ۳۲و
بیمارستان و زندان عقرب ۳۳و زندان دامنهور

۳۴

خارج از اسکندریه ،از «مکانهای سیاه» در این

کشور بوده اند.

در جیبوتی نیز یک «کشتی فراساحلی»

نیروی دریایی ایاالت متحد آمریکا معروف به

کمپ ملونیر ،۳۵یک پایگاه نظامی ایاالت متحد

آمریکا در شهر جیبوتی و دو بازداشتگاه در مراکش به نام متاره ۳۶در جنوب رباط و عین

عوده ۳۷در نزدیکی رباط و برخی از زندانها و مکانها در لیبی ،از دیگر مکانهای مخوف و
غیرقانونی بودهاند.

۳۸

طبق گزارشهای موجود ،از پایگاه ناتو در بومتیر ۳۹و پایگاه نظامی آمریکایی عقاب در

توزال ۴۰در بوسنی و هرزگوین ،یک مدرسه سوارکاری در آنتاویلیایی ۴۱در نزدیکی ویلنیوس

۴۲

درلیتوانی ،یک زندان مخفی در لهستان ،زندان مخفی دیگری با نام رمز «نور روشن» ۴۳در

رومانی (که حتت عنوان اداره ثبت اسناد طبقهبندی شده ملی در ساختمانی دولتی در بخارست

قرار داشت) ،به عنوان «مکانهای سیاه» نام برده شده است .کشورهای دیگری همچون آملان،

بریتانیا ،ایتالیا ،جمهوری آذربایجان ،گرجستان ،مقدونیه ،سوئد ،کوزوو و ...هم در بازداشت،
بازجویی و «استرداد غیرعادی» مظنونین با ایاالت متحد آمریکا همکاری داشتهاند.

۴۴

غیر از کشورهای نامبرده ،در گزارش دیک مارتی ۴۵سناتور سوئیسی ،کشورهایی که

حریم هوایی و فرودگاههای خود را برای «استرداد غیرعادی» زندانیان در اختیار برنامههای
آژانس اطالعات مرکزی آمریکا قرار دادهاند ،به شرح زیرند :کانادا ،استرالیا ،آلبانی ،اتریش،

بلژیک ،جمهوری چک ،دامنارک ،فنالند ،کرواسی ،قبرس ،یونان ،ایسلند ،ایرلند ،اجلزایر،

اردن ،لیبی ،مقدونیه ،پرتغال ،اسپانیا ،سریالنکا ،ازبکستان…
زندان گوانتانامو بدنامترین «مکان سیاه»

اما ،بدنامترین «مکان سیاه» جهان ،که شکنجه و بازداشت غیرقانونی زندانیان در آن

طی چهار دوره ریاست جمهوری ایاالت متحد آمریکا (نزدیک به  20سال) جریان داشته،
زندان مشهور «گوانتانامو» در خلیج گوانتانامو در جنوب شرقی کوبا است که مناد بارز نقض

حقوق بشر در دنیاست .این جزیره طبق قرارداد باقیمانده از سال  1903در دوران رژیم وابسته
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پیشین کوبا در اجاره نیروی دریایی آمریکا بوده
و اگرچه پس از پیروزی انقالب کوبا ،این کشور

بارها خواستار لغو اجاره این جزیره شده است ،اما

دولت آمریکا نه تنها پایگاه نیروی دریایی خود را
نگهداری زندانیان در قفس

در این جزیره همچنان نگه داشته است بلکه پس از
آغاز برنامه «جنگ با تروریسم» با ایجاد زندانی

مخوف در این مکان ،مظنونین و بازداشت شدگانی که تابعیت آمریکایی ندارند و در ارتباط

با «جنگ علیه تروریسم» در سایر نقاط دنیا دستگیر شدهاند را به این محل انتقال داده است.

اشخاصی که حتت عنوان «مبارزان دشمن» به این سیاهترین نقطه دنیا منتقل شدهاند ،از

حقوق اسیران جنگی و حمایت کنوانسیون ژنو برخوردار نیستند و از آجنا که در خاک آمریکا

دستگیر نشده و تابعیت آمریکایی ندارند ،مشمول حقوق قضایی ایاالت متحد آمریکا نیز
منیشوند و طبق مشاوره وزارت دادگستری آمریکا به دولت ،جهت حذف هرگونه مسئولیت

کیفری هنگام بهکارگیری «روشهای بازجویی ارتقا یافته» امکان استفاده از به اصطالح نظریه

«ضرورت» ۴۶یا «دفاع از خود» ۴۷وجود دارد .در این زندان همچون سایر «مکانهای سیاه»

از روشهای بازجویی همچون محرومیت حسی ،انزوا ،موقعیتهای استرسزا ،استفاده از

سگها برای القاء استرس ،غذا دادن اجباری به زندانیان در اعتصاب غذا ،نگهداری در
قفس ،دیوارکشی ،غرق کردن مصنوعی ،آزارهای جنسی و ...استفاده شده است .گفته شده

تاکنون حدود  800تن در این زندان حتت شدیدترین شکنجهها قرار گرفتهاند که پس از آشکار

شدن بخشهایی از جنایات رخ داده در این زندان و جان باخنت برخی از زندانیان ،بعضی از

افراد مهم به نقاط دیگر منتقل شده و بخشی از آنها هم آزاد شده ،ولی حدود  40تن از آنان

کماکان در این زندان محبوسند ۴۸.برخی از مهم ترین این زندانیان از رهبران طالبان بودند که

پنج تن ۴۹از آنان درست پیش از مذاکرات مستقیم و «رمسی» دولت ایاالت متحد آمریکا با

طالبان در دوحه قطر ،آزاد شده و با دوتن دیگر از زندانیان آزاد شده در پاکستان یعنی مال برادر

و مالصمد به همراه دیگر رهبران طالبان در مذاکرات دوحه حضور پیدا کردند و همه آنان اکنون

از رهبران «امارت اسالمی افغانستان» هستند.

ناگفته پیداست که این جنایات غیرانسانی از بدو پیدایش سرمایهداری و به صورتی

گسترده به وقوع پیوسته ،اما ،امپریالیسم ،برای کمرنگ جلوه دادن جنایاتش ،با کمک

ط اش ،اقدامات تدافعی و محافظتی و امنیتی سایر کشورها را که در مقابله
رسانههای مسل 
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با تروریستهای دستپرورده امپریالیسم ،اجنام میدهند ،آنچنان بزرگمنایی میکند که به

نظر میرسد متام جنایات جهان در این نقاط در حال وقوع است (همچون هیاهوی ساختگی

در مورد اویغورهای استان سین کیانگ چین) تا جنایات واقعی خود را هرچه بیشتر مکتوم

بدارند.

کشف گورهای دستهجمعی در کانادا ،آمریکا ،استرالیا و ...

کشف تصادفی گورهای دستهجمعی در مدارس ویژه به اصطالح بومیان در کانادا و

آمریکا و پیش از آن در استرالیا حکایت از شکنجه ،جتاوز و قتل هدفمند و برنامهریزی شده

بومیان این کشورها دارد .جنایاتی که البته توسط رسانههای غالب به سرعت بر آنها سرپوش
گذاشته شده و از نظرها دور میشوند.

به بیان دیگر ،با کشف گورهای دسته جمعی در کانادا و ایاالت متحد آمریکا ،میتوان

گفت که در متام طول سده ی بیست مدارس شبانهروزی برای به اصطالح بومیان آمریکا ،کانادا،

استرالیا و ...در واقع به نوعی همین «سایتهای سیاه» بودهاند .این مدارس شبانهروزی با
جداسازی اجباری کودکان بومی از خانوادههایشان با هدف به اصطالح آموزش آنها ،تالش

میکردند تا اینان را با زور و اجبار با فرهنگ غربی آشنا و سپس و به مرور در جامعه و فرهنگ
غربی مستحیل کنند و در واقع برای بهکارگیری در کارهای خدماتی َپست آماده سازند .اما
در عمل بیشتر این کودکان پس از حتمل انواع و اقسام شکنجهها از جمله جتاوز جنسی ،به

قتل رسیدهاند و در گورهای دسته جمعی دفن شدهاند .گورهایی که اخیرا تعدادی از آنها کشف

شده و دولتهای این کشورها ،کلیسا و متقاب ً
ال کلیسا هم دولتها را مقصر این جنایات فجیع

حاوی بقایای اجساد
واکنش عدهای از مردم کانادا به خبر کشف گور دستهجمعی
ِ
 ۲۱۵کودک در محوطه یک مدرسه شبانهروزی سابق دانشآموزان بومی در کملوپس
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میدانند و هیچکدام مسئولیت آن را برعهده منیگیرند.
«مکانهای سیاه» ،محل اجنام انواع آزمایشهای روانی و فیزیولوژیک

توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که جنایات مخفی امپریالیسم فقط در احداث

و به کارگیری این «مکانهای سیاه» که دست کمی از اردوگاههای نازی در جنگ دوم جهانی

ندارند ،خالصه منیشود؛ بلکه انواع و اقسام آزمایشها و حتقیقات پزشکی و روانپزشکی
برای یافنت چگونگی در بند نگه داشنت و حتت کنترل و مطیع ساخنت انسانها ،بر روی

گرفتارشدگان دراین سیاه چالهای مرگ ،بدون دسترسی به هرگونه حق و حقوقی ،اجنام شده
و اکثر آنها پس از تکمیل آزمایشها ،بیسر و صدا به دست مرگ سپرده میشوند.

به عالوه ،از این «مکانهای سیاه» به عنوان آزمایشگاههای مخفی و نیمهعلنی برای

دستیابی به سالحهای بیولوژیک و شیمیایی و میکروبی و حتی اجنام اثرات آزمایشهای

هستهای استفاده میشود که این کار عمومًا در خردهکشورهای اقیانوس آرام و یا کشورهای
بازمانده از متالشی ساخنت کشورهای مستقل و بزرگ پیشین در متامی نقاط جهان از

جمله در اروپای شرقی و مرکزی صورت میگیرد .در این نقاط بیوقفه انواع آزمایشهای

بسیار هولناک شیمیایی ،میکروبی (ویروسی) اجنام میشود .مراکزی که اگر برحسب اتفاق
اطالعات و اخباری از آجنا به بیرون درز کرد و به صحنه رسانههای مستقل راه یافت ،با

طوفان پروپاگاندای امپریالیستی و با انتشار اخبار جعلی ۵۰توسط رسانهها و به اصطالح

ژورنالیستهای غربی موضوع اصلی در حاشیه قرار میگیرد تا به کلی فراموش و از اذهان

محو شود.

ضرورت افشا و مبارزه علیه این جنایات امپریالیستی

اگرچه یکی از اهداف اصلی سرمایهداری امپریالیستی در جوامع حتت نفوذ و سلطه،

فرهنگزدایی و مستحیل کردن این جوامع در نوعی فرهنگ منحط شبهغربی است ،اما دیر

یا زود در نتیجه عملکرد ناپیدای دیالکتیک در این جوامع ،تعارضات این فرهنگزدایی

آشکار شده و به شکلگیری مقاومت در این جوامع منجر میشود .به بیان دیگر ،این زندانیان
و افرادی که در دست عوامل امپریالیسم در «سایتهای سیاه» و زندانهای مختلف گرفتار

شدهاند و حتت انواع و اقسام شکنجههای روحی و جسمی شخصیت شان خرد و در واقع ربوده

شده است ،عالوه بر حتمل لطمات جبرانناپذیر و فراموشنشدنی روحی و روانی ،نفرتی عمیق
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در آنان شکل میگیرد و به محض رهایی احتمالی از این سیاه چالهای مخوف ،به صورت
افراد افراطی وارد مقابله تروریستی با نیروها و عوامل امپریالیسم و بعضًا مردم عادی کشور

خود و یا دیگر کشورها میشوند که این خود نیز یکی از اهداف برنامههای امپریالیستی است؛

یعنی ایجاد چرخهای از تروریسم ،تا هر روز از گوشهای سر بر آورد و بهانه و مستمسک کافی

به نیروهای اهریمنی امپریالیستی برای جتاوزهای همیشگی بدهد .در عین حال این نیروهای

مخرب عمومًا ماوراء ارجتاعی که از هیچگونه آموزش و تربیت فرهنگی مدرنی نیز برخوردار
ِ

نیستند با دست زدن به سبعانهترین اعمال ،هم نفرتی عمیق در میان جوامع مختلف ایجاد
میکنند و هم موجب ناامنی و تنش مداوم میشوند و بدین ترتیب ،هدف مورد نظر امپریالیسم
که «تنش و جنگ دائمی» است ،حتقق مییابد .با نگاهی به زندگی افراد مشهور در این

زمینه از اسامه بن الدن تا ابوبکر البغدادی و ابوابراهیم القرشی ،میتوان ردپای پیدا و نهان

امپریالیسم و برنامههای ضد انسانی آن را در هدایت یا تربیت این افراد و دیگر نیروهای
مشابه به خوبی مشاهده کرد.

از این رو ،اکنون وقت آن رسیده است که با افشاء جهانی این اقدامات و به ویژه با مترکز بر

درخواست رهایی و آزادی گزارشگران افشاگری همچون جولیان آسانژ ،ادوارد اسنودن و دیگر

گزارشگران شریف و مستقلی که جانشان را بر سر این کار گذاشته و نیرنگهای امپریالیستی
را هر چه بیشتر افشا کردهاند ،راه انتشار ضد اطالعاتی که این جنایات را کمرنگ و محو کرده

و برعکس اقدامات امنیتی برخی کشورها در مقابله با فعالیتها و برنامههای «تروریستی»
را بزرگ جلوه میدهند ،بسته شود .این وظیفه دشواری است که هر انسان آزاده دارای وجدان

بیدار ،باید به صف آن بپیوندد و دروغ پراکنیهای شبانهروزی این رسانههای جنایتکار که

اکنون بخش الینفکی از سیستم جهانی سرمایهداری امپریالیستی هستند ،را افشا کند و این
بخش از ابزار سلطه جهانی امپریالیسم را همچون عرصههای اقتصادی ،سیاسی ،دفاعی،

علمی ،فن آورانه و ...به چالش جدی بکشاند.
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برکناری عمران خان خنستوزیر پاکستان
آمریکا به دنبال ضیاءاحلقی دیگر
محمد سعادمتند

دیدگاههای عمرانخان در رابطه با روابط بینالمللی و منطقهای ،عدم موافقتش با ایجاد پایگاه
خارجی در خاک کشورش ،خطای نابخشودنی او در سفر به روسیه و دیدار با پوتین در این شرایط و
اتخاد سیاست مستقل و عدم پیروی از اقدامات تحریمی آمریکا علیه روسیه و ادامه روابط دوستانه
سنتی با چین  ،چیزی نبود که امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپایی او آن را بپذیرند.
عمران خان خنستوزیر برکنار شده پاکستان چهارم اسفند ماه 1400به دعوت

رئیسجمهوری فدراسیون روسیه در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی وارد مسکو

شد .سفر یک روزه عمران خان به روسیه در  ۴تا  ۵اسفند ،تقریبًا همه مقامات آمریکا و اروپا

را مات و مبهوت کرد .چند هفت ه بود که خطر حمله روسیه به اوکراین خبر اول رسانههای جریان

غالب بود .در چنین زمانی ،انتظار منیرفت که هیچیک از رهبران متحد غرب در یک سفر

رمسی با پوتین دیدار کند .عمران خان هنوز در مسکو بود که عملیات ویژه روسیه در اوکراین

شروع شد و ظهر همان روز با پوتین ناهار خورد .از آجنا که آمریکا و اروپا به تبعیت از آمریکا
برای اعمال حتریمهای بیشتر علیه روسیه عجله داشتند ،این سفر از دید آنها یک فاجعه بزرگ
و یک دهنکجی نابخشودنی به شمار میرفت.

سفر عمران خان به روسیه همزمان با رویدادهای اوکراین نشاندهنده اختاذ یک سیاست

خارجی مستقل از سوی دولت او پس از خروج آمریکا از افغانستان بود.

منیر احمد ،رئیس مؤسسه پژوهشی توسعه و ارتباطات در پاکستان ضمن اشاره به دیدگاه
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مشترک اسالمآباد و مسکو علیه یکجانبهگرایی و مواضع صریح عمرانخان علیه سیاستهای
حتریمی آمریکا ،سفر خنستوزیر پاکستان به روسیه را یک دستاورد بزرگ توصیف کرد و

گفت« :همگرایی پاکستان با شرق از جمله چین ،روسیه و ایران عالوه بر تأمین منافع مشترک،

تأثیرات چشمگیر فرامنطقهای خواهد داشت .پاکستان بابت همراهی با آمریکا در افغانستان و
مشارکت در جنگ علیه تروریسم هزینه زیادی پرداخته و از اعتماد به واشنگنت پشیمان است.
پاکستان به دنبال همگرایی با بازیگران مهم منطقه از جمله روسیه ،چین ،ایران و ترکیه است

و دلیل آن نیز سیاستهای تهاجمی واشنگنت در منطقه و شکست آن در افغانستان است».

بنا بر گزارش ایرنا «عمرانخان در آستانه سفر رمسی خود به روسیه ،بر نیاز کشورش برای

توسعه روابط با کشورهای منطقه از جمله ایران و آسیای میانه تأکید کرد و گفت :متأسفانه

سیاستهای حتریمی آمریکا ،جتارت پاکستان با همسایگان و تعامالت منطقهای و بیناملللی
عمرانخان در آستانه سفر رسمی خود
به روسیه ،بر نیاز کشورش برای توسعه
روابط با کشورهای منطقه از جمله
ایران و آسیای میانه تأکید کرد و گفت:
متأسفانه سیاستهای تحریمی آمریکا،
تجارت پاکستان با همسایگان و تعامالت
منطقهای و بینالمللی را تحت تأثیر قرار
داده است.

را حتت تأثیر قرار داده است ».عمرانخان نسبت به
بروز و تشدید جنگ سرد جدیدی در منطقه ،بهویژه

میان چین و آمریکا هشدار داد و افزود «ما به

دنبال گسترش همکاریهای جتاری با همسایگان
خود از جمله ایران هستیم ،اما حتریمهای آمریکا
سد راه ماست ».وی خواستار لغو حتریمهای
یکجانبه آمریکا علیه ایران شد .او با اشاره به نیاز
پاکستان به انرژی و پروژه انتقال گاز از ایران به

پاکستان گفت« ،ایران منبع بزرگ انرژی است و میتواند انرژی ارزان به پاکستان عرضه کند

اما حتریمهای آمریکا مشکل ساز شده است».

شایان ذکر است که پاکستان در خردادماه  ۱۳۹۶به عضویت دائم سازمان همکاری

ی درآمد و در همین چارچوب روسیه و پاکستان روابط خود در عرصههای مهمی
شانگها 
همچون امور امنیتی ،مبارزه با تروریسم ،مقابله با قاچاق موادمخدر ،امور نظامی دفاعی و

امور افغانستان را گسترش دادهاند.

عمران خان از مخالفان یورش آمریکا به افغانستان و مخالف استفاده از راهکارهای

نظامی برای حل بحرانهاست و در همین راستا همزمان با سفر خود به روسیه ضمن نگرانی از

حتوالت اوکراین بر لزوم استفاده از دیپلماسی و اجتناب از درگیری برای حل و فصل تنشها

میان مسکو و کییف تأکید داشت.
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دیدگاههای عمرانخان در رابطه با روابط بیناملللی و منطقهای ،عدم موافقت با ایجاد

پایگاه خارجی در خاک کشورش ،خطای نابخشودنی او در سفر به روسیه و دیدار با پوتین در

این شرایط زمانی و اختاد سیاستی مستقل و عدم پیروی از اقدامات حتریمی آمریکا علیه
روسیه و ادامه روابط دوستانه سنتی با چین  ،چیزی نبود که امپریالیسم آمریکا و متحدان

اروپایی او آن را بپذیرند.

مخالفت غرب با عمران خان و بهویژه با سفر او به روسیه  ،همزمان با این سفر شروع شد

و از سوی مخالفان داخلی و متحدان آمریکا در پاکستان پی گرفته شد  .ند پرایس ،سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران اعالم کرده بود «ما از اجنام این سفر مطلع

هستیم و اعتراض خود نسبت به این سفر را به اطالع دولت پاکستان رساندهایم .ما معتقدیم
که این وظیفه هر کشور مسئول است که اعتراض خود را نسبت به آنچه پوتین برای اوکراین در

سر دارد ،ابراز کند».

در  8مارس  2022احزاب مخالف در مجلس ملی پاکستان عمران خان را به ضعف

حکومتداری و سوءمدیریت در اقتصاد متهم کردند و با ارائه طرح استیضاح و رأی عدم اعتماد
به او ،پروژه برکناری او کلید خورد .پس از آنکه نایب رئیس مجلس ملی پاکستان اعالم کرد که

تالشها برای استیضاح و رأی عدم اعتماد به خنستوزیر خالف قانون اساسی است ،عمران

خان روز یکشنبه  3آوریل از رئیسجمهور خواست تا مجلس را منحل کند .پس از اعالم احنالل
مجلس توسط رئیس جمهور ،طبق قانون اساسی مردم باید ظرف سه ماه برای انتخاب دولت

جدید به پای صندوقهای رای میرفتند.

مخالفان برای رای عدم اعتماد نیاز به  172رأی داشتند ،در حالی تعداد کرسیهای

احزاب مخالف  162کرسی بود .با خروج متحدان عمران خان از دولت ائتالفی و پیوسنت به
مخالفان ،وی اکثریت پارملانی خود را از دست داد .عمران خان در چنین وضعیتی احتمال
نپذیرفنت رأی به برکناری خود را مطرح کرد و آن را اقدامی سازماندهی شده از طرف آمریکا
برای برکناری خود؛ دخالت آشکار این کشور در سیاست داخلی پاکستان و تالشی برای «تغییر

رژیم» خواند .عمرانخان ضمن اظهاراین نکته که وی در مسائل جهانی طرف غرب را خنواهد
گرفت ،اپوزیسیون را متهم به همدستی در توطئه «قدرتهای خارجی» برای برکناری خود کرد.

او پیشتر نامهای از سفیر اسالمآباد در واشنگنت دریافت کرده بود که در آن یکی از مقامات

ارشد آمریکایی نوشته بود که احساس میکند اگر عمرانخان قدرت را ترک کند ،روابط بهتر
خواهد شد ،اگرچه این مسئله ازسوی آمریکا تکذیب شده بود.
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به گفته شیرین مزاری ،وزیر حقوق بشر پاکستان «آمریکا با استفاده از الفاظ تهدیدآمیز،

آشکارا در صدد سرنگونی دولت پاکستان است ،اما در عین حال آن را تکذیب میکند .دولت

آمریکا تا به حال ِکی حقیقت را گفته است؟ همیشه به دنیا دروغ گفته است .حتی به سازمان

ملل در مورد سالحهای کشتار جمعی در عراق دروغ گفته است ،اما بعدًا این دروغها برمال

شد و نشان داد که آمریکا به خیلیها دروغهای آشکار گفته است .پاکستان باید بداند که متام

تکذیبهایی که از سوی ایاالت متحده میشود دروغ است».

وزیر امور خارجه پاکستان نیز گفته بود« :ایاالت متحده با تهدید به تغییر رژیم در

پاکستان ،عمران خان را هدف قرار داده و تنها در صورت عزل او  ،پاکستان را خواهد بخشید».
عمران خان در سخنرانی تلویزیونی خود گفته

بود ،ایاالت متحده هنگام بازدید او از روسیه
ناخرسندی خود را نشان داده بود .وی افزود،
پاکستان به عنوان یک کشور مستقل ،حق دارد

یک سیاست خارجی مستقل و بدون نفوذ کسی
داشته باشد .وی گفت اعتراض رمسی پاکستان
از طریق دیپلماتیک به سفارت ایاالت متحده در

پاکستان ابالغ شده است.

مخالفان ،احنالل مجلس را خالف قانون

اساسی اعالم کردند و مسئله به دیوان عالی

کشور ارجاع داده شد .دادگاه عالی روز جمعه 19

فرورودین اعالم کرد که احنالل مجلس غیرقانونی
است و باید کار خود را از روز شنبه از سر بگیرد و

شیرین مزاری ،وزیر حقوق بشر پاکستان
«آمریکا با استفاده از الفاظ تهدیدآمیز،
آشکارا در صدد سرنگونی دولت پاکستان
است ،اما در عین حال آن را تکذیب
میکند .دولت آمریکا تا به حال کِی
حقیقت را گفته است؟ همیشه به دنیا
دروغ گفته است .حتی به سازمان ملل در
مورد سالحهای کشتار جمعی در عراق
دروغ گفته است ،اما بعدا ً این دروغها
برمال شد و نشان داد که آمریکا به خیلیها
دروغهای آشکار گفته است .پاکستان
باید بداند که تمام تکذیبهایی که از
سوی ایاالت متحده میشود دروغ است».

برنامه رأی عدم اعتماد به خنستوزیر را مجددا در دستورکار خود قرار دهد .مجلس پاکستان

روز یکشنبه  ۲۱فرودین پس از بحث و جدلی  ۱۲ساعته عمران خان ،خنستوزیر این کشور
را برکنار کرد .در رأیگیری مجلس پاکستان  ۱۷۴نفر از  ۳۴۲مناینده به عمران خان رای

منفی دادند و طبق پیشبینیها ،محمد شهباز شریف ،رهبر مخالفان عمرانخان ،به عنوان

خنستوزیر از سوی مجلس انتخاب شد .نیویورک تایمز از او بهعنوان دوست غرب یاد کرده
است .شریف روابط نزدیکی با نظامیان دارد که بهطور سنتی سیاست خارجی و دفاعی

پاکستان را در دست دارند .پس از رأی عدم اعتماد مجلس به عمرانخان ،بیش از  100مناینده
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مجلس از حزب حتریک انصاف (حزب عمران خان) دستهجمعی استعفا دادند و رأیگیری
برای انتخاب شریف را حتریم کردند.

خنست وزیر جدید از خانواده ثرومتند شریف است که در صنعت آهن و فوالد فعالیت دارد.

پس از سلب صالحیت برادرش نواز شریف که بهعلت فساد از خنستوزیری برکنار شده بود ،او
به رهبری حزب مسلم لیگ انتخاب گردید  .شهباز مانند برادرش با اتهام فساد روبروست .در

سال  2020داراییهای شریف و پسرش در بانکهای انگلیس به اتهام فساد مسدود شده بود.
او در سپتامبر 2020به اتهام 41میلیون دالر پولشویی بازداشت شد ،اما از آوریل  2021با حکم
دادگاه عالی الهور به قید وثیقه آزاد است.

در دوران حکومت ژنرال مشرف ،شهباز شریف و خانوادهاش به مدت  8سال درعربستان

سعودی در «تبعید» زندگی کردند.گفته میشود او روابط نزدیکی با خانواده سعودی دارد.
شهباز شریف و خانوادهاش به مدت 8
سال در عربستان سعودی در «تبعید»
بودند .او روابط نزدیکی با خانواده سعودی
دارد .در سال  2020داراییهای شریف و
پسرش در بانکهای انگلیس به اتهام
فساد مسدود شد .او در سپتامبر 2020به
اتهام 41میلیون دالر پولشویی بازداشت
شد ،اما از آوریل  2021با حکم دادگاه
عالی الهور به قید وثیقه آزاد است.

وی در اولین سخنرانی خود از عربستان سعودی

نیز بهعنوان یکی از دوستان نزدیک پاکستان،
در کنار ترکیه و چین ،نام برد .او همچنین داشنت
روابط بهتر با آمریکا را مورد تأکید قرار داد.

حزب مسلم لیگ همیشه رابطه بسیار خوب و
نزدیکی با واشنگنت داشته است .شریف همچنین

در سخنانش اعالم کرد ساخت پروژه 60میلیارد
دالری کریدور اقتصادی بین چین و پاکستان در
چارچوب طرح «کمربند و جاده» را سرعت خواهد

بخشید.

برخی از نکات در سخنرانی شریف از جمله روابط با چین و یا وعده افزایش حداقل

دستمزد کارگران ،از سوی برخی صاحبنظران بهعنوان نشان دادن در باغ سبز برای جلب

حمایت بیشترمردم ارزیابی شده است.

پس از رأی عدم اعتماد به عمران خان که برخی آن را کودتا مینامند ،هواداران حزب

حتریک انصاف و عمرانخان در اسالمآباد ،کراچی ،پیشاور ،الهور و دیگر شهرهای کوچک
و بزرگ این کشور با شعارهای ضدآمریکایی دست به اعتراضات گسترده و میلیونی زده و
خواستار برچیده شدن عامالن وابسته به آمریکا از صحنه سیاست پاکستان شدند .به گزارش
شبکه تلویزیونی اجلزیره ،عمران خان در یک توئیت اعالم کرده است که «مبارزه برای آزادی
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دوباره آغاز شده است تا با توطئه خارجی برای تغییر رژیم مبارزه کند».

اگرچه نظامیها ظاهرًا خود را از رخدادهای جاری کنار کشیدهاند ،اما از استقالل پاکستان

در سال 1947تا کنون این کشور در نتیجه چهار کودتای نظامی سه دهه زیر حاکمیت نظامیان
قرار داشته است .برخی صاحبنظران با توجه به مشابهت رویدادهای پاکستان به آنچه در

نیمه دوم دهه  1970در آن کشور رخ داد ،معتقدند آمریکا در صدد تکرار سناریوی سرنگونی

ذوالفقارعلی بوتو و کودتا علیه او در سال  1977است ،تا ضیاءاحلق دیگری را با یک کودتای
نظامی به ختت بنشاند .آیا آمریکای امروز مانند  40سال پیش قادر خواهد بود چنین سناریوئی
را پیاده کند؟ باید منتظر رویدادهای آینده ماند .آخرین خبرها حاکیست که روز  13آوریل8 ،

نفر از فعاالن شبکههای اجتماعی از حزب حتریک انصاف به اتهام توهین به قمر جاوید بجوا
رئیس ستاد ارتش پاکستان بازداشت شدهاند.

سفر-عمران-خان-به-روسیه-نگاه-پاکستان-به-شرق-برای-جبران-اعتمادhttps://www.irna.ir/news/84660593/
https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/invasion-of-ukraine-imran-khan-in-moscowpakistan-russia-realigning/#.YkqpidtByUk
https://www.thequint.com/news/world/who-is-vladimir-putin
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/russia-ukraine-conflictso-much-excitement-pak-pm-imran-khan-says-after-landing-in-russia/articleshow/89805811.
cms
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/10/imran-khans-fall-a-case-of-hope-turned-intodespair
https://www.firstpost.com/world/eight-social-media-activists-of-imran-khans-party-held-forcampaign-against-pakistan-army-chief-10549821.html
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هر روزِ همه کودکان جهان با سهمی برابر از نان و آفتاب و شادی

اول ژوئن ،روز جهانی کودک باد!

زندگی کودکان هر کشوری،
مهمترین سنجه برای سعادت ،خوشبختی و پیشرفت آن است
و از نظر پیکاسو ،هنرمند برجسته ضدفاشیست جهان،
حتقق چنین امری تنها در جهانی صلحآمیز میسر است.

