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ودستاندرکارانایننشریه،مسئولیتیدرقبالنسخهچاپیآندربازارندارند!



ص 5، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

مسایل ایران

گفتارهایی درباره ایران

انتقام طبیعت

بر »شستا« چه رفته است؟

بررسی کارنامۀ یک ساله دولت سیزدهم )بخش دوم(

خالیوود )نقدی به بهانه جایزه به فیلم »عنکبوت مقدس«( 

خروج فاجعۀ سرنگونی هواپیمای ایرانی توسط آمریکا از بستر تاریخ

ضرورت ریشه گرایی در کار کودک
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نیست.  انتظاری  کرده  دم  هوای  و  گرما  جز  است.  گذشته  نیمه  از  آرام  آرام  تابستان 

دانه های  بیاییم  به خود  تا  باردار در آمسان چندین شهر جلوه گری می کنند.  ابرهای  ناگهان 

بی هنگام  حضور  اتاق های مان،  پنجره  شیشه های  بر  زیبا  ضرب آهنگ های  با  باران  درشت 

خود را اعالم می کنند. دیگر نیازی به بادهای مصنوعی کولر و پنکه نیست. هوا اردیبهشتی 

می شود - دلپذیر و جانبخش. نگرانی از کمبود آب، جای خود را به شادی دیدن جویبارهای 

روان شده در کوه و دشت می دهد. طبیعت به یاری مان آمده است.

سیل  مجازی  دنیای  ویدیوهای  و  تصویرها  که  منی گذرد  باران  بارش  از  ساعتی  هنوز 

اشک را بر گونه های مان جاری می کنند. فریادهای بی دادرس چون خنجری قلب مان را از هم 

می درند، بی آن که کاری از دست مان برآید.

نیست.  گریزی   ، می کند  آشکار  را  فروخورده اش  خشم  انسان ها  ما  بر  طبیعت  وقتی 

خشک و تر با هم قربانی می شوند.چه بسا آنان که با طمع ورزی بی اندازه شان موجب خشم 

طبیعت شده اند، خود در باالی برج های بلند ، در پنت هاوس های شان ملیده باشند، نوشابه ای 

طمع  گان  خواب زده  سرمایه ها شان.  سودهای  رفنت  پایین  و  باال  پایش  مشغول  و  دست  در 

پیشه ای که نه غرش وحشت آفرین سیل بیدارشان می کند، و نه فریادهای التماس آمیز زنان 

انتقام طبیعت
فریاد کوه های به غارت رفته را منی شنویم؟

ناهید صفایی
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و کودکان که دمی بیش منی پایند و کوبش سیل برای همیشه خاموش شان می کند.

 باران می تواند درمان خشکسالی ها باشد، تنها و تنها اگر آدمی، آدمی زاده باشد و نه 

گرگ زاده ای در لباس آدمی.

باران های سیل آسا گذرگاه های خود را در پیش می گیرند، گذرگاه هایی که می توانند به 

بر  می تواند  سیل  نرسانند.  آسیبی  درخت  یا  و  دام  خواه  انسان،  خواه  زنده ای،  موجود  هیچ 

سنگالخ ها بکوبد و در این کوبش ها آرام تر و آرام تر شود. خاک تشنه را سیراب کند و خود نیز 

بدل به جویبارهایی روان و بی آزار در پیچاپیچ دره ها شود.

این سرمایه و سرمایه دار است که زیر بار هیچ منطق و استداللی منی رود، جز آنچه بر 

اگر به قیمت جان عده ای متام شود. اگر الزم باشد در راهروهای  سرمایه اش بیفزاید، حتی 

سازمانی که باید مجوز ساخت و ساز بدهد، آنقدر می رود و می آید، آنقدر کاغذبازی می کند، 

آبراهه ها  در  ساخت وساز  مجوز  تا  می آویزد  خودش  از  طمع ورزتر  آشنای  و  دوست  دامان  به 

را بگیرد. کوه ها را از جای درآورد و در روز روشن سنگ هایی را از دل کوه برکند که از پس 

از بار سنگ ها را کم  از استحکام رسیده اند. کامیون های مملو  پایه  این  میلیون ها سال به 

ندیده ایم که هروله کشان از جاده های منتهی به کوه ها روانه خیابان های شهر می شوند تا در 

زیباسازی خانه های از ما بهتران شریک شوند.

شده  قطع  درختان  کنار  از  بی تفاوتی  با  منی شنویم!  را  رفته  غارت  به  کوه های  فریاد 

می گذریم! در میان آبراهه ها خانه، ویال و باغ برپا می کنیم! طبیعت اما، بر هیچ کدام از این 

پلشتی ها چشم منی پوشد. همه را در دل خود نگاه می دارد. صبوری می کند. اما اگر افزایش 

سود سرمایه دار را هرگز حد و اندازه ای نبوده است، شکیبایی طبیعت حد و اندازه دارد. زمانی 

خشم خود را سیل آسا فرو می ریزد و هر آنچه بر سر راهش قرار گرفته باشد، فرو می بلعد. گاهی 

زمین را چنان به لرزه در می آورد که خانه های سست بنیاد را فرو می ریزد. وقتی چنان گرمایی 

به ناگاه بر زمین می دمد که پیر و جوان طاقت از دست داده برای همیشه نقش زمین می گردند 

و گاه ....

خشم طبیعت شکل های گوناگونی می تواند داشته باشد. شکل هایی که شاید هنوز ندیده 

باشیم.اما بی گمان تا زمانی که بر آن ستم روا داریم، از گناه مان منی گذرد و با انتقامی سخت 

پاسخ مان می دهد.

فهرست
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به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی )سه شنبه ۷ تیرماه 1400( مجلس شورای اسالمی 

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای حتقیق و تفحص از شرکت شستا از سال 

1۳۹۲ الی 1۳۹۹ قرائت شد که منایندگان با 1۶1رأی موافق، 4۷رأی مخالف و ۹رأی ممتنع از 

مجموع ۲۲۷ مناینده حاضر در جلسه، با این حتقیق و تفحص موافقت کردند. )توضیح این که 

جمع منایندگان رای دهنده ۲1۷ نفر است نه ۲۲۷ نفر(

همچنین در ادامه جلسه گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای حتقیق و 

تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و حنوه مدیریت شرکت های 

وابسته، خصوصًا شستا، نیز در دستور کار قرار گرفت که وکالی ملت با 1۷۲رأی موافق، 41رأی 

مخالف و ۳رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ مناینده حاضر در جلسه علنی با این حتقیق و تفحص هم 

موافقت کردند. )در اینجا هم جمع رأی دهندگان ۲1۶نفر است و نه ۲۲۹نفر( ظاهرًا علت تفاوت 

در شمار منایندگان حاضر )بدون توجه به غایبین( در این است که پاره ای از منایندگان پس از 

شمارش حاضرین جلسه را ترک کرده اند و در رأی گیری شرکت نکرده اند. موردی که در جلسات 

مجلس امری عادی است.

متأسفانه باید گفت این اولین بار نیست که چنین حتقیق و تفحصی اجنام می گیرد. از 

گزارش هیئت های حتقیق و تفحص پیشین با وجود اذعان صریح به وجود فساد گسترده در این 

سازمان، تا کنون هیچ نتیجه ملموسی به دست نیامده است.آیا می توان امیدوار بود،که این 

بر »شستا« چه رفته است؟
سیامک طاهری
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بار در بر همان پاشنه خنواهد چرخید؟ اولین بار مجلس هشتم طرح حتقیق و تفحص از سازمان 

تأمین اجتماعی را در اردیبهشت 1۳۸۹ تصویب کرد.

آن زمان همکاری نکردن  در  به گفته سخنگوی فراکسیون اجتماعی مجلس هشتم  بنا 

برخی از افراد در سازمان تأمین اجتماعی در روند حتقیق و تفحص اختالل ایجاد کرد و یکی 

از آشنایان اعضای گروه حتقیق و تفحص نیز اسناد را ربود و درنتیجه کارگروه حتقیق،نامعلوم 

ماند. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا(، که اکنون یکی از بزرگ ترین و گسترده ترین 

هلدینگ های اقتصادی ایران است، در سال 1۳۶۵ به صورت یک شرکت سهامی خاص با 

هدف »مدیریت منابع مالی و سودآوری برای اعضای صندوق تأمین اجتماعی« تأسیس و در 

سال 1۳۷۹ به سهامی عام تبدیل شد.

قاعدتًا  و  هستند  شستا  اصلی  مالکان  اجتماعی،  تأمین  سازمان  بیمه شدگان  اگرچه 

هیئت مدیره آن باید در مجمع عمومی به وسیله کارگران شاغل و بیمه شده انتخاب شوند، اما 

اداره آن در دست هیئت مدیره ای است که از سوی 

رئیس این سازمان تعیین  می شود.همان رئیسی که 

با حکم وزیر »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« انتخاب 

می شود. همان وزیری که فرمانبردار رئیس جمهور 

است. چنین است که در عمل این شرکت در ید کنترل 

صاحبانش نیست ودولت این امکان را می یابد که 

هر وقت نیاز داشت دست در قلک شستا کرده و اموال کارگران را خاصه خرجی مناید.وامی که 

شستا به فدراسیون فوتبال داد و جنجالی که در بازپرداخت آن برپا شد، منونه کوچکی از این 

خاصه خرجی ها از اموال کارگران است که استخدام نورچشمی ها و بذل و بخشش از این اموال 

یتیم؛ منونه دیگر آن است.هنوز خاطره داستان آقایان بابک زجنانی و مرتضوی از خاطره ها 

محو نشده است. به دنبال این جنجال بود که، مجلس نهم برای بار دوم در اردیبهشت 1۳۹۲ 

گزارش  کرد.حاصل،  تصویب  را  شستا  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  از  تفحص  و  حتقیق  طرح 

مفصلی بود که هفت ماه بعد به مجلس ارائه شد.

شستا چیست؟

»شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی«، که به اختصار شستا نامیده می شود یک شرکت 

هلدینگ سرمایه گذاری است که در زمینه جتارت و بازرگانی،مدیریت دارایی و مبادالت سهام 

اجتماعی	 تأمین	 سازمان	 بیمه	شدگان	
باید	 هستند	 شستا	 اصلی	 مالکان	 که	
نه	 کنند،	 انتخاب	 را	 آن	 هیئت	مدیره	
»تعاون،	 وزیر	 حکم	 با	 آن	 رئیس	 اینکه	
شود.	 تعیین	 اجتماعی«	 رفاه	 و	 کار	
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شرکت ها، فعالیت می کند. شرکت شستا در سال 

با  خاص،  سهامی  شرکت  یک  قالب  در   1۳۶۵

دارایی های  از  تومان،  ۲میلیارد  اولیه  سرمایه 

سازمان تأمین اجتماعی تأسیس گردید. در حال 

حاضر به طور متوسط معادل 10درصد از مجموع 

ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به شرکت های زیرمجموعه شستا است. 10درصد 

از سهام این شرکت در تاریخ 1۳۹۹/01/۲۷ در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

شستا در ۹ صنعت اصلی زیر حضور فعال دارد: 1( نفت، گاز و پتروشیمی؛ ۲( دارو؛ ۳(معدن؛ 

4(سیمان؛ ۵(تولید نیروی برق؛ ۶(فناوری اطالعات؛۷(ترابری دریایی؛ ۸(مالی؛ ۹(کشاورزی 

و دامپروری. این شرکت در صنایع سلولزی، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی و الستیک نیز 

فعال است.تأسیس شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( ضرورتی برخاسته از رسالت 

عظیم سازمان تأمین اجتماعی در حفظ و صیانت از نیروهای مولد کشور می باشد.

از  یکی  و  کشور  بیمه ای  صندوق  محوری ترین  به عنوان  اجتماعی،  تأمین  سازمان 

و  کشور  کار  نیروی  آتیه  تأمین  راستای  در  آسیا  غرب  منطقه  بیمه ای  نهادهای  بزرگ ترین 

خانواده هایشان، نیازمند برنامه ریزی دقیق اقتصادی و سرمایه گذاری های پربازده به منظور 

حفظ ارزش ذخایر بیمه شدگان و تأمین منابع الزم برای ایفای حمایت ها و تعهدات بلندمدت و 

کوتاه مدت خود می باشد.)ویکی پدیا(

بنا به اطالعات درج شده در روزنامه رمسی کشور بیش از پنجاه شرکت و بانک و کارخانه، 

که بسیاری از آنها یا شرکت ها و کارخانه های مصادره شده هستند و یا به ازای طلب این سازمان 

تأمین  سرمایه گذاری  شرکت  مجموعه  این  در  شده اند،  واگذار  اجتماعی  تأمین  به  دولت  از 

اجتماعی قرار دارند. با توجه به این که روند صنعت زدایی در کشور به کاهش شماربیمه شدگان 

و گسترده تر شدن شمار بازنشستگان اجنامیده است، اهمیت شستا برای تأمین منابع مالی 

برای سازمان تأمین خدمات اجتماعی را بیشتر روشن می کند. 

گزارش هیئت حتقیق وتفحص مجلس نهم

از جمله موارد مورد حتقیق هیئت حتقیق وتفحص مجلس نهم واگذاری برخی شرکت ها 

زیر مجموعه این سازمان به هلدینگ سورینت متعلق به بابک زجنانی بود. هیئت مزبور در 

گزارش مربوطه از جمله آورده است که در تفاهم  نامه ای که بین سازمان و هلدینگ سورینت 

چون	روند	صنعت	زدایی	در	کشور	به	کاهش	
بیمه	شدگان	و	بیشتر	شدن	بازنشستگان	
برای	 شستا	 اهمیت	 است،	 انجامیده	
تأمین	 سازمان	 برای	 مالی	 منابع	 تأمین	
است. شده	 بیشتر	 اجتماعی	 خدمات	



ص 11، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

مسایل ایران

شرکت  از ۲0۷  بود 1۳۸  شده  مقرر  آن  مطابق  که   1۳۹1  /۹/ تاریخ ۲۷  در  شده  منعقد  قشم، 

تا سقف 4میلیارد یورو به شرکت سورینت قشم به  سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی 

مدیر عاملی آقای بابک زجنانی واگذار شود.برای آن که ابعاد این رفتار نامتعارف اقتصادی 

بهتر مشخص شود باید توجه کرد که نام بنگاه هایی چون: شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی، 

شرکت فوالد خوزستان، فوالد مبارکه اصفهان، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی 

جمهوری  کشتیرانی  پارسیان(،  دانا،  میهن،  )ملت،  بیمه ای،  مختلف  شرکت های  تبریز، 

اسالمی، بانک هایی چون صادرات، پاسارگاد، دی و ... در میان این لیست دیده می شود.

براساس، »ماده ۳۶ آیین نامه معامالتی سازمان تأمین اجتماعی« فروش اموال غیرمنقول 

سازمان باید با »پیشنهاد مدیرعامل، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت امنا با کسب نظر 

کارشناس رمسی دادگستری در رشته مربوط به صورت مزایده عمومی و یا از طریق مؤسسه 

امالک و مستغالت سازمان« صورت بگیرد. اما با حیرت متام شاهدیم که هیچ  یک از موارد 

ذکر شده در واگذاری های اجنام شده به هلدینگ سورینت اعمال نشده است. افزون بر این، 

ختلفات گزارش مزبور تصریح می کند که، بنا به مصوبه هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی 

در سال 1۳۹1 می بایست - شرکت هایی که در بخش سرمایه گذاری های انتفاعی فاقد بازده 

بوده اند به فروش برسند. باز هم با کمال تعجب شاهد آنیم که بیشتر شرکت هائی که در لیست 

فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفته  بودند، نه تنها از جمله شرکت های »فاقد بازده«نبودند 

بلکه دارای بازده و سود دهی بسیار باالئی هم بوده اند. در این گزارش به شرکت پتروشیمی 

آبادان اشاره شده بود که یکی از پربازده ترین شرکت های ایرانی بوده و برای مثال در سال ۹1، 

1۶4درصد بازدهی سرمایه داشته است.

حتقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی شامل محورهای زیر بود:

- حنوه مدیریت منابع سازمان و مؤسسات تابعه آن، حنوه و میزان حق جلسه و پاداش ها 

به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و مشاوران، عزل و نصب های خارج از اصول و عرف 

غالبًا با انگیزه سیاسی و بدون بررسی دقیق وضعیت شرکت ها و مؤسسات سازمان از نظر 

اجرای قانون جتارت و آیین نامه های مالی.

- بذل وبخشش های بی دریغ از جیب کارگران،زحمتکشان و بازنشسته ها.

این آشکار است که هیچ گونه بذل وبخششی از اموال عمومی بدون داشنت منفعت متقابل 

اجنام منی گیرد.بنا بر گزارش سال 1۳۹۲ مجلس از شرکت شستا،نه تنها دستورالعمل های موجود 

درباره حنوه جبران زحمات کارکنان مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه در برخی موارد شرکت ها 
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مبالغی غیرقانونی حتت عنوان علی احلساب یا مساعده در اختیار مدیران قرار داده اند و یا به 

صورت کارت هدیه و یا سکه طال به مدیران مربوطه پرداخت شده است. برای منونه:

- پانصد میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس 

درمان  هزینه  و  ایتام  به  مساعدت  جهت  ترابی  آقای  دفتر  رئیس  به  )حتویل  جمهوری 

مراجعین با اولویت بیمه شدگان تأمین اجتماعی(؛

- یک میلیارد ریال به آقای عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

- یک میلیارد ریال به آقای شیخ االسالمی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور؛

- ۵00 میلیون ریال کارت هدیه به آقای عباسی سرپرست وقت وزارختانه؛

- ۲۵0 میلیون ریال بن فروشگاه رفاه متولی حسینیه شهید مطهری در استان یزد؛

- در کل در سال ۹1، مبلغ ۲0،۹1۲،۸۶۶،000ریال کارت هدیه خریداری و حتت عناوین 

مختلف توزیع شده است؛

- اهداء مبلغ 1 میلیارد و ۳۳۵میلیون ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از 

بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به ۳۷ نفر از منایندگان مجلس )با درج کد در اسناد 

و بدون ذکر مشخصات(؛ همچنین هیچ کنترلی بر اجنام اضافه کاری و مأموریت برای 

استخدام  منونه:  یک  است.  نداشته  وجود  استخدام ها  نیز  و  سوءاستفاده  از  جلوگیری 

تعداد ۵00 نفر در ایام پایانی دولت دهم و بر اساس مصوبه هیئت امنا )مصوبه ای از هیئت 

مدیره مشاهده نشد( به دلیل آنچه »اعالم نیاز« سازمان عنوان شد.

یک مورد قابل توجه و حیرت آور از سوءاستفاد در شرکت پرسی ایران گاز رخ داده است، 

که در آن برای مدیر عامل وقت، در یک بازه زمانی تقریبًا دو سال و نیمه، فقط ۸ روز مرخصی و 

4۸۲ روز مأموریت اداری ثبت شده ،که بیشتر این مأموریت ها هم در فاصله روزهای چهارشنبه 

تا جمعه و محل مأموریت هم زادگاه او بوده است. او 

در مدت مأموریت عالوه بر دریافت حق مأموریت، 

اضافه کاری معادل 1۲0ساعت نیز دریافت می کرده 

است. 

شرکت  مدیریت   1۳۹۲ نیمه  تا   1۳۸۹ سال  از 

هدیه  کارت  تومان  100میلیون  از  بیش  گاز  پرسی 

به  که  بود  کرده  خریداری  آزادی  بهار  1۹4سکه  و 

هیچ وجه سرنوشت این کارت ها وسکه ها مشخص 

ایران	 پرسی	 شرکت	 وقت	 عامل	 مدیر	
گاز	در	تقریباً	۲/۵سال،	۸	روز	مرخصی	
داشت	 اداری	 مأموریت	 روز	 	۴۸۲ و	
در	 بیشتر	 که	 مأموریت	ها	 این	 برای	 و	
آن	 محل	 و	 جمعه	 تا	 چهارشنبه	 روزهای	
دریافت	 بر	 عالوه	 بوده،	 وی	 زادگاه	 هم	
معادل	 اضافه	کاری	 مأموریت،	 حق	
نیز	دریافت	می	کرده	است. ۱۲۰ساعت	
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نیست. همچنین باید از خروج بیش از ۲00 قلم از دارائی ها و اموال »شرکت صنایع عمومی« 

طریق  از  فروش  یا  و  انتظامی  حساب های  در  آنها  مؤثر  کنترل  و  ضبط  و  ثبت  بدون  تأمین 

پایین آمدن  و  اتالف منابع  و  ناکارآمدی مدیران  برگزاری مزایده سخن گفت. موارد متعدد 

بهره وری قراردادهای مشکوک و بدون نظارت، از دیگر موارد انتقاد شده به وسیله هیئت 

مزبور است. در یک مورد در حالی که شرکت نفت پاسارگاد تأسیسات کافی و بی استفاده 

این  برای اجنام  با یک شرکت پیمانکار دیگر قراردادی  را داشته،  برای مظروف سازی قیر 

عملیات امضا کرده است. همچنین در استخدام ها و اخراج ها هیچ ضابطه ای در جریان نبوده 

و صرفا با امیال مدیران در ارتباط بوده است. فروش ارز زیِر قیمت، به نام مقابله با حتریم، 

از جمله دیگر ختلفات اجنام شده است.در یک مورد در مرداد سال 1۳۹0 شرکت پتروشیمی 

GCM فروخته است. در  فن آوران ۹میلیون و ۳00هزار دالر با قیمت 10۶00 ریال به صرافی 

همان زمان متوسط قیمت روز دالر 11۶۵0ریال بوده که این معامله ۷00 میلیون تومان به این 

شرکت ضرر زده است.

فروش محصوالت بدون مزایده

در بسیاری از موارد شرکت های زیرمجموعه شستا برای فروش محصوالت خود مزایده 

برگزار نکرده اند و مبالغ حاصل از فروش کاالهای خود را به موقع دریافت نکرده اند، محصوالت 

خود را به شرکت های واسطه فروخته و باعث ایجاد بازار غیررمسی شده اند و محصوالت خود 

را به صورت تعهدی و بدون دریافت ضمانت فروخته اند. برای مثال شرکت پتروشیمی آبادان 

محصوالت خود را به مبلغ 10میلیارد ریال بدون گرفنت ضمانت های الزم به شرکتی فروخته و تا 

زمان نوشته شدن گزارش حتقیق و تفحص مبلغ حاصل از فروش وصول نشده است.

نتیجه گیری گزارش حتقیق و تفحص 

در گزارش حتقیق و تفحص مجلس نهم، نام های زیادی مطرح و موارد ختلف شان فهرست 

می شود که سرشناس ترین شان سعید مرتضوی است. او در اسفند 1۳۹0 و در زمان دولت محمود 

احمدی نژاد به مدیرعاملی این سازمان منصوب و در مرداد 1۳۹۲ از کار برکنار شد.

بنا به این گزارش، آقای سعید مرتضوی در موارد بسیاری از جمله واگذاری 1۳۸ شرکت 

تابعه سازمان تأمین اجتماعی به شرکت سورینت مرتکب ختلف شده است. واضح ترین ختلف 

او امضای تفاهم نامه واگذاری در شرایطی بود که بر اساس رأی دیوان عدالت اداری صالحیت 
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و اختیارات قانونی الزم را نداشته است و بر اساس ماده 104 قانون تأمین اجتماعی متامی 

در  آنچه  است.  بوده  قضایی  تعقیب  قابل  و  غیرقانونی«  »تصرف  حکم  در  او  برداشت های 

کمیسیون حتقیق و تفحص مجلس آمده است، بسیار گسترده تر از مواردی است که ذکر شد. 

)این گزارش در ۸۷ صفحه ارائه شده است.( و آنچه ذکر شد فقط مشتی منونه خروار است.

شایان ذکر است آنچه طرح حتقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی را کلید زد،رأی دیوان 

عدالت اداری مبنی بر عدم صالحیت آقای سعید مرتضوی برای تصدی پست مدیر عاملی 

سازمان تأمین اجتماعی بود. متاسفانه علی رغم همه ختلفات آشکاری که در گزارش کمیسیون 

حتقیق و تفحص مجلس نهم صریحا ذکر شده است، تاکنون گزارشی مبنی بر بازگرداندن دیناری 

از این دارایی های متعلق به کارگران ایران انتشار نیافته است؛ اگرچه قرار بود که اموال به 

تاراج رفته مردم،حتی اگردر کابین همسران مردان غارتگر بود،بازپس گرفته شود. 

ضمنا آقای روحانی که حاضر نبود بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی را به 

قیمت واقعی آن پرداخت کند،تا آخرین روزهای ریاست خود با وجود فساد گسترده مطروحه 

شستا  در  حتی  خصوصی سازی  طبل  بر  همچنان  دیگرخصوصی سازی ها،  و  گزارش  این  در 

می کوبید. ایشان هرگز به این سؤال پاسخ نداد که چنین امری به ایشان و دیگر دولتمردان چه 

ارتباطی دارد و اساسًا دولت ها به چه دلیل در امور داخلی و اموال کارگران دخالت می کنند. 

مگر کارگران و بازنشسته های ایران صغیر و یا مجنون هستند که دولت ها برای اموال آنان 

تصمیم بگیرند.این در حالی است که وقتی سخن از بانک های خصوصی و حساب های بانکی 

و... می شود، حضرات ناگهان فریادشان به عرش می رسد که در اموال مردم منی توان دست برد 

و به حساب هایشان منی توان سرک کشید. آری به حساب های جنومی منی توان سرک کشید، 

یارکشی  کرد،تا  بحشش  و  بذل  آن  از  و  کرد  تکلیف  تعیین  می توان  کارگران  اموال  برای  اما 

سیاسی به عمل آید. تا قله های قدرت و ثروت بلندتر و رفیع تر شوند. ظاهرًا منظور از مردم 

بزرگ سرمایه داران هستند و نه کارگران و زحمتکشان. وقتی اهرم های قدرت در جامعه ای در 

دست فرادستان باشد،انتظار دیگری منی توان داشت.

در  همچنان  و  است  داشته  جریان  روال  همان  بر  هم  سیزدهم،  دولت  سیاست  امروز  تا 

در  تغییری  نظرهیچ  این  از  و  می گردد  تعیین  دولت  وسیله  به  شستا  مدیره  هیئت  دولت  این 

سیاست های دولت داده نشده است. سخن آخر این که تا زمانی که اموال تأمین اجتماعی به 

دست صاحبان آن اداره نشود و کارگران خود رشته امور را به دست نگیرند،آش همین آش و 

کاسه همین کاسه خواهد بود.

فهرست
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زمینه ها و دالیل شکل گیری

بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی

مهم است به این نکته توجه شود که مهم ترین 

سیزدهم،  دولت  وعده های  حتقق  عدم  علل 

انباشت  به  که منجر  همان مواردی هستند  اساسًا 

از سه دهه گذشته  نابسامانی و فالکت طی بیش 

در کشور بوده و رئیس دولت سیزدهم نه تنها جهت 

نشست  خنستین  در  بلکه  برنگزید،  را  متفاوتی 

تهران  بازرگانی  اتاق  در  را  آن  که  خود  انتخاباتی 

نیرومند  و  برگزار کرد، نهادی که مناینده متشکل 

توده های  برای  فالکت بار  وضعیت  این  ذی نفعان 

مردم یعنی سرمایه داران، تاجران و صاحبان صنایع در فضای اقتصادی و سیاسی کشور است، از 

»خصوصی سازی« و »بازار« )یعنی برنامه های نئولیبرالی ( دفاع و از »اداره دستوری اقتصاد« و 

»متصدی بودن دولت« )یعنی خدمات اجتماعی و تعهدات قانونی دولت در برابر مردم( در امور 
اقتصادی انتقاد کرد.1

ایشان در همان جلسه از اجرای اصل 44 قانون اساسی ایران )که آن را در سال ۶۸ طبق 

الزامات تعدیل ساختاری یا برنامه های نئولیبرالی تغییر دادند( دفاع کرد و گفت که »اشکالی 

که در برخی واگذاری ها داریم، اشکال مصداقی است« و »اصل خصوصی سازی باید ادامه پیدا 

کند.« این فقط مشتی منونه خروار است و بعدًا در حوزه عمل همه برنامه های نئولیبرالی به ویژه 

مواردی چون حذف یارانه ها و مقررات زدایی، بسیار بی مهاباتر از دولت گذشته )و به زعم ایشان 

با رویکردی انقالبی( دنبال شد. از موارد بارز این رویکرد را می توان در دنبال کردن مقررات زدایی 

)و در اینجا مقررات گریزی( دولت و در مقاومت آن در برابر پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان 

از محل منابع متعلق به خودشان در سازمان تأمین اجتماعی مشاهده کرد. در حالی که برابر 

قوانین کشور افزایش حقوق ساالنه آنها که بر اساس قانون باید برابر مبلغی باشد که تورم سال 

بررسی کارنامۀ یک ساله دولت سیزدهم
بخش	دوم	و	پایانی

مسعود امیدی 
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گذشته را پوشش دهد، در شورای عالی کار با مقاومت منایندگان کارفرما و دولت چالنده شده و با 

حداقلی بسیار پایین تر از خط فقر اعالم شده از سوی مراکز رمسی کشور تصویب شد، اما سه ماه 

از سال 1401 می گذرد و دولت از دادن مجوز اداری برای پرداخت آن سر باز می زند. این چیزی جز 

نوعی قانون گریزی در راستای مقررات زدایی نئولیبرالی و علیه صاحبان واقعی سازمان تأمین 

اجتماعی نیست که در حال حاضر خود دولت مبلغ 4۵0 هزار میلیارد تومان۲ به آن بدهکار است و 

از پرداخت بدهی خود نیز تا کنون سر باز زده است. 

بدیهی است که جستجو در باره ریشه ها و دالیل این وضعیت را نباید به دولت سیزدهم و 

اساسًا دولت محدود کرد. با توجه به ساختار سیاسی کشور و میزان مترکز باال در این ساختار، 

ساده لوحی است اگر آنچه را که در این نظام اجنام می شود و نیز آنچه را که اجنام منی شود، به 

دولت محدود کنیم. متام نهادهای سه گانه قدرت شامل مجلس، دولت، قوه قضائیه و نهادهای 

امروز در  که  اختیارات خود، مسئول وضعیتی هستند  تناسب  به  پنهان  و  باالدستی آشکار 

کشور شاهد آن هستیم. 

وضعیت بحرانی امروز جامعه شامل انسداد 

سیاسی و فرهنگی، رکود تورمی )و به قول زنده یاد 

اقتصادی(،  فروبستگی  دانا،  رئیس  فریبرز  دکتر 

طبقاتی،  فاصله  و  اجتماعی  شکاف های  تعمیق 

افزایش بزهکاری، رشد نابسامانی های اجتماعی 

شامل افزایش اعتیاد، کودکان کار، فحشا، و ... و 

انباشت و تشدید نارضایتی و اعتراضات اجتماعی و اقدامات حکومتی برای مهار و سرکوب 

آن، ریشه در زمینه ها و رویکردهای اقتصادی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی دارد که 

طی چند دهه در کشور نهادینه شده و به رغم چالشی که در دوره اصالحات و در حوزه های صرفًا 

روبنایی سیاسی فرهنگی و تا حدی نیز مدیریتی برای آن ایجاد شد، شاکله سخت آن تقریبًا دست 

خنورده باقی ماند.

مجموعه برهم تأثیرگذاری از تضادهای مختلف داخلی شامل تضاد کار و سرمایه، تضاد 

انسداد سیاسی و  با شیوه حکمرانی مدافع  آزادی خواهانه  و  مطالبات عمومی دموکراتیک 

احنصار قدرت، تضاد مطالبات مبتنی بر سبک زندگی و شیوه حکمرانی مدرن و سکوالر با 

سنت و شیوه حکمرانی و نظام مدیریتی مبتنی بر ارزش های مذهبی که نوعی ویژگی کاستی نیز 

به آن داده است، منجر به صف آرایی های مختلفی شده است که برآیند آنها توده های وسیعی از 

وعده	های	 تحقق	 عدم	 علل	 مهم	ترین	
مواردی	 همان	 اساساً	 سیزدهم،	 دولت	
هستند	که	منجر	به	انباشت	نابسامانی	و	
فالکت	طی	بیش	از	سه	دهه	گذشته	در	
کشور	بوده	و	رئیس	دولت	سیزدهم	هم	
و	صاحبان	 تاجران	 از	 کامل	 پشتیبانی	 با	
است. داده	 ادامه	 را	 راه	 همان	 صنایع	
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مردم را در برابر حاکمیت قرار داده است.

در مورد تضاد کار و سرمایه می توان گفت که اساسًا در قالب مجریان و مدافعان دستورکار 

نئولیبرالی شامل خصوصی سازی، آزادسازی جتارت، بودجه های انقباضی، حذف یارانه ها، 

مقررات زدایی، مالی سازی خدمات اجتماعی و ... که بیشترین ذی نفعان آن بورژوازی جتاری، 

بورژوازی بوروکراتیک حاکم و برخورداران از رانت در ساختار موجود و شبکه گسترده فساد 

و به اصطالح کاسبان حتریم و سایر نیروهایی که به دلیل ارتباط با نهادهای قدرت،از امکان 

بهره مند شدن از واگذاری منابع عمومی و از این خوان یغما برخوردارند، یک سوی این تضاد 

را تشکیل می دهند. و طرف دیگر این تضاد را نیز اساسًا طبقه کارگر به مفهوم جامعه شناسی 

مارکسی آن شامل کارگران صنعتی، طیف وسیع مزدبگیران در بخش های خصوصی و دولتی 

و از جمله معلمان و پرستاران و توده های وسیع زحمتکشان شهر و روستا و البته همراه با طیف 

وسیع بیکاران و صاحبان کسب و کارهای کوچکی که در قالب اقشار متوسط جامعه به سرعت 

در حال فرسایش فزاینده است، می باشد. 

در نتیجه بیش از سه دهه اجرای دستور کارهای نئولیبرالی در کشور همراه با فساد نهادینه 

شده و ساختاری و عالوه بر آن سوءمدیریت )که در ادامه به آن پرداخته می شود(، به تشدید 

مداوم شکاف طبقاتی و افزایش فالکت و به بن بست رسیدن معیشت مردم اجنامیده است. 

از سوی دیگر به دلیل اختالل و عدم کارایی در سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت در اقتصاد 

ایران، یعنی نظام بانکی، یارانه   ای و مالیاتی، در کنار ساختارهای فسادزا و رانتی حاکم بر 

فعالیت های اقتصادی، تورم افسار گسیخته دهه ۹0 بر دهک   های متوسط به پایین حتمیل شد 

و طبقه ثرومتند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شدند به طوری که بر اساس گزارش روزنامه 

دنیای اقتصاد در تاریخ ۲0 فروردین 1401 شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب 

0 در پایان دهه ۹0 رسید و نسبت خانوارهای  0 اوایل دهه ۹0 به باالی 41/  جینی از ۳۶۵/ 

این  یافت....  افزایش   1400 سال  در  ۲۵ درصد  حدود  به   1۳۹۷ سال  11درصد  حدود  از  فقیر 

شکاف طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی به مرز 4۵ برسد غیرقابل حتمل خواهد شد و 
نارضایتی   ها فوران خواهد کرد.«۳

توجه به این نکته مهم است که عملکرد تضاد کار و سرمایه در اینجا محدود به استثمار و 

انباشت ارزش اضافی و ...نبوده بلکه در اینجا با رویکرد نئولیبرالی حاکم با نوعی سرمایه داری 

افسارگسیخته و ویرانگر و غیرمولد مواجه هستیم که بخش عظیمی از آنچه را که در ادبیات 

مسلط  ، به آن طبقه مسلط گفته می شود، به شدت دچار فرسایش کرده و به صفوف طبقه کارگر 



ص 18، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

مسایل ایران

)و البته عمدتًا بخش بیکار آن( پرتاب کرده است. تصمیمات جدید اقتصادی دولت که با حذف 

ارز ترجیحی و افزایش شدید تورم همراه شد، در واقع برای بخش عظیم مزدبگیران و به ویژه 

بیکاران غیر قابل حتمل است. به ویژه آنکه سه ماه از سال جدید می گذرد و دولت همچنان از 

پرداخت اندک افزایش حقوق کارگران که به هیچ وجه برای پوشش تورم سال گذشته نیز کفایت 

و  کارگران  گسترده تر  حضور  گرفت،  قرار  اشاره  مورد  آنچه  همه  می کند.  خودداری  منی کرد، 

بازنشستگان و بیکاران و توده های وسیع محرومان جامعه را در خیابان ها برای نان، کار و 

آزادی اجتناب ناپذیر کرده است. 

اما مسئله آن است که اعتراضات اجتماعی و سیاسی در کشور تنها به همین تضاد طبقاتی 

مربوط منی شود. همواره در جامعه طیف وسیعی از مطالبات آزادی خواهانه و دموکراتیک 

دانشگاهیان،  و  دانشجویان  زنان،  مطالبات  حوزه های  در  حرفه ای  و  صنفی  جنسیتی،  و 

دموکراتیک  ضد  رویکردهای  برابر  در   ... و  وکال  نگاران،  روزنامه  هنرمندان،  و  نویسندگان 

از  که  داشته  وجود  مسائل،  این  به  حاکمیت 

پتانسیل اعتراضی نیرومندی نیز برخوردار است. 

ذی نفعان آن محدود به طبقه کارگر و زحمتکشان 

نیست و طیف وسیعی از توده های مردم در جامعه 

چه  اگر  مختلف،  طبقاتی  و  اجتماعی  تعلقات  با 

تبیین متفاوتی از آن دارند، اما در عمل در برابر 

گفتمان مسلط در کنش های مطالباتی و اعتراضی 

مبتنی بر این خواسته های دموکراتیک از همسویی برخوردارند. بر این اساس وقتی فضای 

در  اجتماعی  مختلف  نیروهای  هماهنگی  و  همسوئی  شاهد  عماًل  می گیرد،  شکل  اعتراض 

پیوسنت به اعتراضات هستیم که دامنه آن را وسعت می دهد. این وضعیت به نوعی نشان از 

تسریع در شکل گیری شرایط عینی جامعه برای نوعی حتول دموکراتیک است که البته برای 

موفق بودن نیازمند جهت گیری اجتماعی عدالت خواهانه و مردمی است. 

حتریم های  باید  جامعه  کنونی  وضعیت  دالیل  و  زمینه ها  به  اینکه  ذکر  قابل  نکته 

امپریالیستی و نیز سوءمدیریت داخلی را نیز افزود. البته با اطمینان می توان گفت با رویکردی 

متفاوت از کارنامه حاکمیت، دامنه تأثیرگذاری حتریم ها ممکن بود تا این اندازه گسترده نباشد 

و حتی در صورت اعمال آنها از سوی امپریالیسم آمریکا، در صورت مست گیری حاکمیت در 

جهت یک رویکرد مردمی و اجتماعی و عدم اجرای برنامه های نئولیبرالی و نیز عدم وجود 

هم	سوئی	و	هماهنگی	نیروهای	مختلف	
اعتراضات	 به	 پیوستن	 در	 اجتماعی	
از	تسریع	شکل	گیری	شرایط	 نشان	
تحول	 نوعی	 برای	 جامعه	 عینی	
موفقیت	 برای	 که	 است	 دموکراتیک	
اجتماعی	 جهت	گیری	 نیازمند	 خود	
است.	 مردمی	 و	 عدالت	خواهانه	
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فساد و ختصیص منابع رانتی و خاصه خرجی های فراوان در ساختار بودجه و بیرون از آن، این 

حتریم ها لزومًا به این فالکت کنونی منجر منی شد. جتربه دولت سوسیالیستی و مردمی کوبا 

در این مورد بهترین منونه است که با وجود آنکه در دهان ایاالت متحده آمریکا برای بیش از 

شش دهه در معرض سنگین ترین حتریم ها بوده و به هیچ وجه از منابعی چون نفت و ... مانند 

ایران نیز برخوردار نیست، به شایسته ترین حنو در اداره معیشت مردم و تأمین کار و معیشت، 

آموزش، بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی برای مردم خود موفق بوده و حتی خدمات 

عظیمی نیز در ارتباط با حوزه  خدمات درمانی و پزشکی در ارتباط با ایبوال و کرونا و ... به 

مردم سایر کشورها ارائه کرده است.

 

سوءمدیریت، عامل تشدید نابسامانی ها 

با اینکه وضعیت کنونی کشور اساسًاپیامد بیش از سه دهه اجرای برنامه های نئولیبرالی و 

البته انسداد سیاسی و احنصار کامل قدرت همراه با نوعی ویژگی کاستی در حاکمیت سیاسی 

و فساد ساختاری در کشور است، سوءمدیریت نیز آن را تشدید کرده است. 

شرایط،  حتلیل  و  جتزیه  در  عدم توانایی  مفهوم  به  مدیریت  ادبیات  در  سوءمدیریت 

هدف گذاری و اجنام یک یا چند وظیفه برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری و کنترل 

یک سازمان در جهت رسیدن به اهداف تبیین شده آن است. و پر واضح است که برای اجنام 

موفق چنین کارهایی باید از توانایی آن در نتیجه فراگیری آموزش های علمی و فنی و نیز جتربه 

برخوردار شد. با اطمینان می توان گفت که بلندپایه ترین مقامات اجرایی کشور قادر به ارائه 

تعریفی کوتاه از این مفاهیم هم نیستند تا چه رسد به برخورداری از صالحیت حرفه ای برای 

تصدی مهم ترین مست های مدیریت اجرایی کشور!

سوءمدیریت ممکن است ناشی از رویکرد انفعالی یعنی ناتوانی و شکست در برنامه ریزی 

یا کنترل باشد، یا فعال و ناشی از فعلی باشد که شامل تصمیمات ضعیف، عملیات نادرست 

و کنترل ناکارآمد است. اما فساد عبارت است از دستکاری سیستم ها برای ایجاد احنراف در 

توزیع منافعی که یک جامعه قرار است به گروه ها و افراد ذی نفع تعریف شده برای آن سیستم ها 

اعطا کند. در سوءمدیریت ممکن است قصِد تضعیِف اهداف و استانداردهای سازمانی به خاطِر 

منافع شخصی وجود نداشته باشد، اما در فساد همیشه این قصد وجود دارد.... سوءمدیریت 

بسته به جایگاه و ابعاد آن می تواند طیف وسیعی از پیامدها از حداقل تا فاجعه بار را برای 

یک جامعه در پی داشته باشد.
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برای درک درست تر مفهوم سوءمدیریت الزم است درکی درست از مفهوم مدیریت داشته 

تعیین  )شامل  گذاری  هدف  شناخت،  و  حتلیل  و  جتزیه  شامل  کلی  نگاه  یک  در  که  باشیم 

)تعیین  برنامه ریزی  ساختار،  تعیین  استراتژی،  تدوین  عملیاتی(،  و  استراتژیک  اهداف 

اطالعات،  انسانی،  )مالی،  منابع  تأمین  اهداف(،  حتقق  الزامات  سایر  و  چگونگی  زمان، 

تکنولوژی(، تعریف روش ها و سازوکار های اجرایی، پیش بینی موانع و محدودیت ها و تعریف 

سناریوهای عبور از آنها، اجرا، نظارت و کنترل و در صورت نیاز بازنگری در اهداف می شود. 

مدت هاست که در ارتباط با تک تک این مفاهیم، مجموعه عظیم و گسترده ای از جتارب و 

دانش در انواع سازمان های کوچک و بزرگ و خصوصی و دولتی شکل گرفته و در قالب دانش 

مدیریت با گرایش ها و ختصص های مختلف مدون شده است. حتی آنها که این دانش و مهارت 

را می آموزند و از قابلیت مدیریتی برخوردار هستند، ممکن است در فضای پر چالش و پویای 

جامعه دچار خطاهایی سنگینی شوند .حال مشخص است که آنهایی که فاقد این دانش و جتربه 

بر  سهل انگارانه  و  شعاری  رویکرد  با  و  هستند 

دسته  چه  می نشینند،  مدیریت  کرسی های کلیدی 

گلی ممکن است به آب بدهند.

این  همه  جمهور  رئیس  نیست  الزم  البته 

این  از  باید  او  اجرایی  تیم  اما  بفهمد،  را  مفاهیم 

اگر  حتی  صورت،  هر  به  باشد.  برخوردار  قابلیت 

افرادی یا دولتی از اراده اجنام کاری هم برخوردار 

زمینه  در  نو  تکنیک های  از  اطالع  و  جتربه  و  مهارت  و  دانش  از  برخورداری  بدون  باشند، 

مدیریت اجرایی خنواهند توانست در این حوزه موفقیتی کسب کنند. و این واقعیتی است که نه 

در ادبیات و نه در جتربه دولت سیزدهم به هیچ وجه مشاهده منی شود. از آجنا که پرداخنت به 

مصادیق این امر این نوشته را طوالنی می کند، از اشاره به آنها در این جا خودداری می شود. 

تنها به این نکته اشاره می شود که یکی از مهم ترین و رایج ترین تکنیک ها در حوزه مدیریت به 

 Critical Success Factors ویژه مدیریت اجرایی در عبارتی به نام عوامل کلیدی موفقیت یا

CSF-و یکی از رایج ترین تکنیک ها و ابزارهای کنترل در عبارتی به نام شاخص های کلیدی 

عملکرد یا Key Performance Indicator-KPI هستند و همان گونه که از نام آنها پیداست، 

با به کارگرفنت آنها هم می توان بر مهم ترین عوامل تأثیرگذار جهت حتقق اهداف برنامه ریزی 

شده متمرکز شد و هم شاخص ها و متغیرهای واقعی کلیدی را که بیانگر میزان حتقق اهداف و 

اراده	 داشتن	 فرض	 به	 دست	اندرکاران	
و	 دانش	 بدون	 کارها،	 درست	 انجام	
تکنیک	های	 از	 اطالع	 و	 و	تجربه	 مهارت	
نخواهند	 اجرایی	 مدیریت	 زمینه	 در	 نو	
این	 کنند.	 کسب	 موفقیتی	 توانست	
واقعیت	نه	در	ادبیات	و	نه	در	تجربه	دولت	
سیزدهم	به	هیچ	وجه	مشاهده	نمی	شود.
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اقدامات برنامه ریزی شده هستند، شناسایی کرد و به صورت دوره ای آنها را مورد اندازه گیری 

و کنترل قرار داد. تردید نباید کرد که اگر دولت طی یک سال گذشته با چنین رویکردی به مسائل 

کالن مدیریت اجرایی جامعه برخورد می کرد، کارنامه اش امروز می توانست تا حدی متفاوت از 

چیزی باشد که بخشی از آن در این نوشته مرور شد.

احتماالت و چشم اندازهای پیش رو در ارتباط با بحران 

شواهد فراوان نشان از واقعیت بحرانی عمیق و گسترده در حوزه های اقتصادی، اجتماعی 

کارنامه  دهه  چند  پیامدهای  انباشت  از  ناشی  واقع  در  بحران  عمق  دارد.  جامعه  سیاسی  و 

حاکمیت در اجرای برنامه های نئولیبرالی، نهادینه شدن فساد ساختاری ، انسداد سیاسی و 

سوء مدیریت بوده و گستردگی آن نیز ناشی از آن است که هم از جنبه اقتصادی و اجتماعی و 

معیشتی و هم از جنبه های سیاسی و فرهنگی، طیف های گسترده اجتماعی شامل کارگران 

)اعم از شاغل، بیکار و بازنشسته(، معلمان، پرستاران، توده های وسیع زحمتکشان شهر و 

روستا، زنان، جوانان، دانشجویان و دانشگاهیان، نویسندگان و هنرمندان، روزنامه نگاران، 

وکال و ... در حوزه های معیشتی، صنفی و دموکراتیک و حقوق اجتماعی را در برمی گیرد. 

توده  کنش گری  و  اعتراضات  و  نارضایتی  سطح  که  است  آن  ارتباط  این  در  مهم  نکته 

های ناراضی به شدت افزایش یافته و شاهد جتمع و تظاهرات فزاینده  در کارخانه ها و مراکز 

جتمع کارگری، اعتراضات مداوم بازنشستگان، معلمان، جتمعات و اعتراضات پرستاران، 

نوعی  به  هستیم.   ... و  فساد  و  مدیریت  سوء  و  تورم  به  اعتراض  در  مردم  وسیع  توده های 

اقدامات سرکوبگرانه سال های ۹۶ و ۹۸ و متام تدابیر امنیتی و منابع عظیم ختصیص داده 

شده و اقدامات و هزینه های اجنام شده در این ارتباط به هیچ وجه نتوانسته است مانع از 

شکل گیری و توسعه  و رادیکال شدن این اعتراضات شود. به نوعی می توان گفت که ترس مردم 

فروریخته و مستعد آن هستند که با هر بهانه ای دست به حرکات اعتراضی بزنند. 

و  شعارها  رغم  به  سیزدهم  دولت  که  است  آن  از  ناشی  نیز  بحران  این  دیگر  مهم  نکته 

ادعاهای پر طمطراق خود، طی یک سال گذشته نه تنها بهبودی در حوزه های کلیدی و حیاتی 

چون معیشت مردم و کاهش تورم و بیکاری به ارمغان نیاورده است، بلکه جتربه مردم مؤید 

آن است که اوضاع به مراتب بدتر نیز شده است. و از آجنا که جتربه یک ساله را برای ارزیابی 

رویکرد دولت سیزدهم به مشکالت خود کافی می دانند، اقدام به کنش اعتراضی را تنها راه 

برنامه ها و رویکردها و  و  از دولت  تنها  نه  ارتباط، مردم  پیش روی خود می یابند. در همین 
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اقدامات آن قطع امید کرده اند، بلکه به نوعی به همه نهادهای قدرت و همه جناح ها کارت 

قرمز داده اند. معنی این سخن آن است که هیچ امیدی به بهبود اوضاع در چارچوب رویکرد 

کنونی دولت منی بینند. این وضعیت نیز از ویژگی های بحران کنونی است.

اصطالح  به  که  است  آن  بحران  این  دیگر  ویژگی  که  گفت  می توان  نیز  دیگر  منظری  از 

طاقت مردم طاق شده است. و این تنها ناشی از کارنامه دولت سیزدهم نیست بلکه انباشت 

دروغ ها و خلف وعده های فراوان از سوی دولت های و نهادهای مختلف قدرت طی دهه ها 

شکل گرفته است. و مردم هیچ چشم اندازی را هم در گفتمان های حاکم و رمسی، برای خروج 

از بحران منی بینند.

به ویژه رکود تورمی مزمن و نسبت بسیار باالی بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی 

از کل بیکاران بر اساس گزارشی از مرکز آمار ایران با 4۲/۳درصد برای مردان و ۷۲/۹درصد 

برای زنان نیز در ارتباط با بحران کنونی از اهمیت برخوردار است. در این گزارش4 البته نرخ 

کلی بیکاری فارغ التحصیالن آموزش عالی حدود 14درصد ارائه شده است که به شدت غیر 

قابل اعتماد است:

نسبت	بیکاران	فارغ	التحصیالن	دانشگاهی	از	کل	بیکاران	

این در حالی است که معاون وزیر علوم در همین فروردین سال 1401 اعالم می کند که 

44درصد  دیگر  سوی  از  و  هستند  بیکار  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  درصد   44 حدود   «

بیکاران نیز فارغ التحصیل دانشگاه هستند.«۵ این واقعیت که حدود نیمی از بیکاران کشور 
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برخوردار  از ویژگی خاصی  را  نیز بحران اجتماعی کنونی  فارغ التحصیل دانشگاه هستند، 

می کند که از نظر جامعه شناختی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. 

نکته بسیار مهم در این فضا این است که به دلیل انسداد سیاسی ساختاری و نهادینه 

شده و عدم امکان کار علنی صنفی و سیاسی از سوی نیروهای مترقی و عدالتخواه، سطح 

آگاهی طبقاتی و میزان انسجام و تشکل طبقه  کارگر بسیار پایین است. پراکندگی سیاسی در 

بین نیروهای ملی- دموکراتیک و عدالتخواه نیز بسیار باالست. در چنین شرایطی شاهد تالش 

نیروهای راست اپوزیسیون اعم از سلطنت طلب و به اصطالح مشروطه خواه و ... که برنامه 

آنها برای مدیریت اقتصادی جامعه همین الگوی نئولیبرالی کنونی است و تعمدًا در مورد آن 

سکوت می کنند، در قالب رسانه های نیرومند فارسی زبان هستیم که اتفاقًا بسیار هم پربیننده 

اعتراضات  بر  هژمونی  اعمال  برای  آنها  تالش  که  بپذیریم  که  می طلبد  واقع بینی  هستند. 

اجتماعی و موج سواری تا حدی نیز موفق بوده است. اما به نظر می رسد که ساده اندیشی است 

اگر تصور شود که این نیروها به سادگی قادر به 

دستیابی به اهداف و پیشبرد برنامه های خود در 

ارتباط با حتوالت در کشور باشند. دلیل اصلی 

بحرانی  وضعیت  موفق  مدیریت  منی تواند  آن 

مترقی  نیروهای  باشد.  حاکم  ساختار  سوی  از 

و دموکراتیک و عدالت خواه نیز فاصله بسیار 

زیادی با وضعیتی دارند که با افزایش وزن اجتماعی و سیاسی خود ، از شانس تبدیل شدن 

به نیروی آلترناتیو برخوردار باشند. ضمن اینکه نباید به این نکته نیز بی توجه بود که حتی 

در صورت شکل گیری یک نیروی مترقی و آلترناتیو، رسانه های امپریالیستی مانند همیشه 

تالش خواهند کرد تا هر اتفاقی )مانند به قدرت رساندن طالبان در افغانستان به جای حکومت 

ملی و دموکراتیک حزب دموکراتیک خلق و دکتر جنیب یا جتربه انتقال قدرت در ایران در سال 

۵۷( در این کشور بیافتد به جز شکل گیری یک حاکمیت ملی و دموکراتیک. به هر حال بدیهی 

است امپریالیسم که در سال 1۳۳۲/1۹۵۳ نسبت به براندازی دولت ملی دکتر مصدق از طریق 

کودتا در ایران اقدام کرد، امروز نیز همه تالش خود را به کار گیرد تا مانع از شکل گیری یک 

نیروی ملی، دموکراتیک و عدالتخواه )ضدسرمایه داری( به عنوان آلترناتیو شود. 

آنها البته نظاره گر حتوالت ایران نبوده و خنواهند بود. سناریوهای مختلفی را طراحی 

کرده اند تا متناسب با شرایط آنها را دنبال کنند. این سناریوها ممکن است از لیبیایی کردن 
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ایران را شامل شود. اگر چه به دالیل مختلف از جمله توان  بر  تا رام کردن رژیم حاکم  ایران 

نظامی قابل توجه ایران، منی توان به صورت کامل متوسل شدن امپریالیسم آمریکا و متحدان 

منطقه ای آن را به روش های نظامی منتفی دانست، اما بسیار بعید است که در صورت توسل 

به چنین روش هایی، موفق به کسب همان نتیجه ای شود که در عراق و لیبی شد. خود آنها نیز بر 

این امر واقفند و از این رو این احتمال نباید خیلی مطرح باشد. اما نباید فراموش کرد که با توجه 

به پتانسیل های تعارضات قومی موجود در کشور و از آجنا که همواره یک ایران مستقل)حتی 

اگر فقط محدود به حوزه سیاسی باشد( و یکپارچه و قدرمتند، اساسًا خوشایند ایاالت متحده 

نیست و نیز با توجه به موقعیت مهم ژئوپالیتیک ایران و همسایگی آن با روسیه، تالش برای 

جتزیه ایران نیز از سناریوهای مد نظر آمریکا در صورت عدم وجود یک حاکمیت همسو با آن 

در ایران، خواهد بود. 

اما از سوی دیگر با حاکمیتی در ایران مواجه هستیم که با همه آنچه که در موردش ذکر شد، 

از یک هسته قدرت تعیین کننده ای برخوردار بوده است که بنا به مقتضیات بسیار پراگماتیک 

عمل می کند و برای این کار خود توجیهات ایدئولوژیک نیرومندی نیز دارد، به وقتش بلد است 

که چگونه جام زهر را سربکشد، چگونه نرمش قهرمانانه کند و ... و این هسته قدرت همه این 

موارد نارضایتی و اعتراضات رشد یابنده اجتماعی را هم می بیند و برای بقای خودش نیز 

حتمًا سناریوهایی را تدارک دیده است. این هسته قدرت، محمد بن سلمان در عربستان را 

هم می بیند که خاشقجی را اره می کند و می تواند همچنان متحد استراتژیک ایاالت متحده 

خلیج  ژاندارمی  مقتدر  گذشته  به  بازگشت  سودای  همچنین  قدرت  هسته  این  مباند.  باقی 

فارس و ایجاد متدن ایرانی – اسالمی در گستره وسیعی از منطقه را هم دارد. کافی است همه 

اجزای این پازل در کنار هم گذاشته شود تا مشخص شود که آنچه می تواند آن را کامل کند، 

از  تا بتواند نظر بخشی  تغییراتی است که باید در شیوه حکمرانی موجود در کشور رخ دهد 

مردم معترض و در عین حال فاقد آگاهی طبقاتی و سازمان یافتگی مبارزاتی و به ویژه بخش 

وسیعی از اقشار متوسط و نیروهای خواهان مطالبات دموکراتیک متأثر از روحیات لیبرالی 

و حتت نفوذ رسانه های فارسی زبان را جلب کند. البته این هسته قدرت می داند که نظر همه 

نیروهای موجود در ساختار حاکم را برای این کار منی تواند جلب کند و ممکن است ناگزیر از 

تعیین تکلیف و ساکت کردن آنها به روش های مقتضی شود. تصور این نکته سخت نیست 

که می توان با برخی اصالحات در زمینه هایی چون تعدیل و شاید هم حذف حجاب اجباری 

...، رفع برخی  و  و برخی محدودیت های دیگر برای زنان مانند حضور زنان در ورزشگاه ها 
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محدودیت ها در حوزه های هنر و موسیقی، بازنگری در سیاست خارجی و به ویژه در ارتباط با 

اسرائیل، جتدید نظر اساسی در ارتباط با سیاست های هسته ای در راستای جلب اعتماد غرب 

و احیای برجام و نیز اجنام اصالحاتی در حوزه های اقتصادی و دادن امتیازاتی به بخش هایی 

از کارگران و توده های معترض، هم در بین آنها تفرقه انداخت و ... ، هم نظر بخشی از توده های 

معترض را جلب کرد و هم نظر ایاالت متحده را جلب و حتریم ها را هم به تدریج برطرف کرد و به 

موازات آن با دستیابی به منابع مالی، نظر بخش هایی از مردم را هم جلب کرد . طبیعی است 

که در این صورت و در نتیجه اجنام برخی اقدامات، نه تنها موجودیت هسته سخت قدرت با 

خطر مواجه خنواهد شد، بلکه می تواند با جلب اعتماد غرب و آمریکا، خود را حتکیم کند. این 

رویکرد ممکن است در کوتاه مدت با یک دولت انتقالی نظامی و در میان مدت حتی با تغییر 

قانون اساسی در ایران و اجنام تغییراتی در آن نیز همراه باشد. احتمال چنین رویدادی با توجه 

مختلف  جناح های  در  آمریکا  نیرومند  البی  به 

قدرت هم در پوزیسیون و هم اپوزیسیون، چرا باید 

کم باشد؟! 

از بسیاری از رویداهای کشور منی توان به جز 

تدارک بسترهای الزم جهت تقویت احتمال نوعی 

کرد.  ارائه  دیگری  تعبیر  بناپارتیستی،  حاکمیت 

منونه آشکار آن را می توان در عدم پرداخت حداقل 

بازنشستگان  منیر  و  بخور  حقوق های  اضافه 

سازمان تأمین اجتماعی برای سال جدید دید. دولت در اقدامی غیرقانونی با وتوی افزایش 

حقوق مصوب شورای عالی کار طبق ضوابط مشخص قانونی که طی چند دهه در این کشور جا 

افتاده است، بر خالف نص صریح ماده 41 قانون کار و بسیار پایین تر از رقم واقعی تورم سال 

گذشته افزایش یافت و اینک سه ماه پس از گذشت سال جدید و در حالی که امواج وحشتناک 

تورمی جدی کمر مردم را خم کرده و در واقع آن ها را محکوم به گرسنگی کرده است، در اقدامی 

فراقانونی طی تصویب نامه شماره ۲14۸۷/ ت۵۹۸۲۶ هـ مورخ 1401/۲/1۵ هیئت وزیران۶، 

میزان افزایش حقوق شورای عالی کار را به 10 درصد تقلیل داده است که به اعتراض گسترده 

کارگران و بازنشستگان منجر شده و صدها شکایت علیه نیز در همین رابطه در دیوان عدالت 

اداری علیه دولت ثبت شده است که منطقًا رای آن باید با محکومیت دولت همراه باشد. آقای 

رئیسی با این اقدام خود به خوبی نشان می دهد که برای پیشبرد برنامه های نئولیبرالی خود 

مترقی	 آلترناتیو	 یک	 فقدان	 شرایط	 در	
نمی	توان	با	اطمینان	گفت	که	برآمد	و	رشد	
و	گسترش	اعتراضات	اجتماعی،	لزوما	به	
تحوالت	مثبت	و	مترقی	منجر	خواهد	شد.	
از	این	رو	در	شرایط	ضعف	آلترناتیو	ملی	
دموکراتیک	و	عدالتخواه	و	مترقی،	تعمیق	
در	 می	تواند	 اعتراضات	 این	 گسترش	 و	
باشد.	 نیز	 جدی	 دغدغه	های	 بردارنده	
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قانونی  دستاوردهای  زیرپاگذاشنت  و  دموکراتیک  نهادهای  ختریب  و  فرسایش  به  نیازمند 

طبقه کارگر و موازین حقوقی و توسل به رویکرد غیرقانونی است. این گونه اقدامات را اگر در 

راستای بسترسازی برای سناریویی که به آن اشاره شد، تعبیر نکنیم ، چگونه می توان توضیح 

داد؟! بدیهی است که این به معنای آن نیست که مؤلفه های آن بدون چالش شکل خواهد گرفت 

به احتمال بسیار زیاد هسته سخت قدرت در کشور که در واقع  اما  به پیش خواهد رفت  و 

سرمایه  بوروکراتیک،  بورژوازی  بر  متکی  نئولیبرالی  بسته  ذی نفعان  نیرومندترین  مناینده 

مالی و جتاری، سوء استفاده کنندگان از منابع ملی و متکی بر نیروهای نظامی است، مقدمات 

و الزامات و سازوکارهای پیشبرد و اجرای چنین سناریوی را پیش بینی کرده اند و از آمادگی 

الزم برای اجرای آن به هر قیمتی برخوردارند. 

اطمینان  با  منی شود  وجه  هیچ  به  مترقی  آلترناتیو  یک  فقدان  شرایط  در  ترتیب  بدین 

گفت که برآمد و رشد و گسترش اعتراضات اجتماعی، لزوما به حتوالت مثبت و مترقی منجر 

خواهد شد. از این رو در شرایط ضعف آلترناتیو ملی- دموکراتیک و عدالتخواه و مترقی، 

تعمیق و گسترش این اعتراضات می تواند در بردارنده دغدغه های جدی نیز باشد. تنها کار 

و تالش متحد، مسئوالنه،  پیگیر، نوآورانه و اثربخش برای شکل دادن به یک آلترناتیو ملی 

دموکراتیک و مترقی و کار حرفه ای برای افزایش آگاهی طبقاتی و انسجام و سازمان یافتگی 

طبقه  کارگر و همه نیروهای ملی و دموکراتیک و عدالت خواه و ضد امپریالیست، ممکن است 

از روند حتوالت به زیان  افزایش وزن اجتماعی و سیاسی نیروهای مترقی، مانع  با  بتواند 

جنبش ملی و دموکراتیک کنونی جامعه ما شود.

۳. لینک دنیای اقتصاد ۲. لینک تسنیم   1. لینک رسالت نیوز  
۶. لینک سایت شناسنامه ۵. لینک اقتصاد آنالین  4. لینک اقتصاد شهروند 
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منایش فیلم »عنکبوت مقدس« در جشنواره کن و بردن جایزه نقش اول زن توسط این فیلم 

به پیدایش دو قطبی خصمانه ای در سطح جامعه و فضای  ایجاد کرد و منجر  حواشی زیادی 

مجازی شد. اما در پس پرده دو این قطبی مسائل بسیار مهم تری هست که مغفول مانده و این 

نوشته نگاهی نقادانه دارد بر این ماجرا، نقدی گزنده که امید است تا پتکی بیدارکننده باشد تا 

مخرب. نگارنده فیلم را دیده، اما قصدی در نقد سینمایی یا محتوایی آن ندارد، ماجرا بر سر 

دخالت سیاست در متامی کنج و درزهای زندگی روزانه مردمان جهان از ورزش گرفته تا هنر است 

که از طریق رسانه های جریان اصلی اجنام می شود.

فیلم فارسی

سینمای ایران با فیلم »دختر لر« در سال ١٣١٢، که در استودیو امپریال فیلم در مببئی ساخته 

شده بود، آغاز شد و به مرور حتت شرایط سیاسی و اقتصادی روز در فراز و نشیبی به به سینمایی 

تبدیل شد که به قاطبه آن فیلم فارسی می گفتند ، تا آن که انقالب شکوهمند 1۳۵۷ مردم ایران 

بساط فیلم فارسی را برچید.

در واقع سینما مقوله ای وارداتی بود با دو مؤلفه هنر و تکنیک که همراه با ورود دیگر مظاهر 

مدرنیسم راه خود را به ایران باز کرده بود. منتقدان فیلم فارسی معتقد بودند که این سبک عاری 

از ارزش های هنری، انسانی و فرهنگ ایران زمین است و نه تنها بومی نشده تا وظایف انسانی 

خالیوود
بابک رضایی

صحنه	ای	از	فیلم	»رگبار«،	از	فیلم	های	انتقادی	پیش	از	انقالب	۱۳۵۷
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و هنری خود را به اجنام برساند، بلکه مروج فحشاء و فساد و فرهنگ غربی است. مسئوالن امور 

فرهنگی کمر همت بستند تا با تصفیه هایی سینمای ایران را همراه ارزش های مورد تایید جمهوری 

اسالمی منایند. در این بین خشک و تر باهم سوختند و کسانی اعم از کارگردان و بازیگر که به 

زعم مسئوالن مناد فیلم فارسی بودند، هیچوقت فرصت عرض اندام دوباره در سینمای ایران 

را نیافتند. در این میان جنگ حتمیلی هشت ساله، دست به اسلحه بردن مخالفان جمهوری 

اسالمی و حتریم های همه جانبه غرب علیه ایران، نقشی مهم در شکل دهی فضای فرهنگی و 

علی اخلصوص سینمای بعد از انقالب داشتند.

به هر حال سینمای ایران به راه خود ادامه داد و هر سال با برگزاری جشنواره فیلم فجر حیات 

و راه جدید خود را جشن گرفت و به سینمای جهانی راه یافت. در این مسیر چهل وچهار ساله، که با 

تغییر رویکردی اقتصادی دولت ها، دو قطبی های سیاسی شکل گرفته در سطح جامعه و فعاالن 

سیاسی و نهایتًا جنگ ترکیبی غرب علیه مردم ایران )که شامل حتریم های ظاملانه اقتصادی، 

جنگ رسانه ای و سیاه منایی و تهدید های نظامی بود( اثری غیرقابل انکار بر فضای سینمای 

ایران گذاشت.

نظم نوین جهانی

احنالل احتاد جماهیر شوروی آغازگر یک نظام تک قطبی به رهبری ایاالت متحده آمریکا 

بود. روسیه سر در گم کنار آمدن با حتوالت جدید خود بود و به دنبال راهی بود تا جایگاه جدیدی در 

نظام بین امللل بیابد. از آن طرف چین هم سخت کوشانه به دنبال توسعه اقتصادی و تکنولوژیک 

خود بود. نئولیبرالیسم در سرتاسر جهان در حال گسترانیدن بال های شوم خود بود و جهانی شدن 

و عضوی از بازار جهانی بودن شاه بیت سیاست اکثریت قریب به اتفاق دولت ها بود. جهانی شدن 

به عنوان کیمیایی معرفی می شد که همه مس های توسعه نیافته را طال می کرد و دارویی که هر 

مرض اقتصادی را شفا می داد.

این مدینه فاضله منایی به سرعت پیش می رفت تا ناگهان سرکنگبین صفرا فزود و به تدریج 

از  ستم دیده  مردم  نارضایتی  موج  بر  شدن  سوار  با  غربی  کشور های  در  راستی  دست  احزاب 

سیاست های جهانی شدن اقتصاد شروع به قدرت گرفنت کردند تا نهایتًا شخصی مانند ترامپ با 

شعار »اولویت اول آمریکاست« در ایاالت متحده به قدرت رسید. در همه این سال ها چین به ابر 

قدرتی غیرقابل انکار بدل شد و روسیه چنان جایگاه تثبت شده ای در عرصه سیاسی و اقتصادی 

در جهان یافت که اعتماد به نفس درگیری نظامی در اکراین را پیدا کرد. در کنار همه این ها، 
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شکست آشکار غرب در مهار ایران و ونزوئال، عدم فروپاشی دولت سوریه، شکست عربستان در 

یمن و نهایتًا خروج مفتضحانه آمریکا )بخوانید ناتو( از افغانستان نوید شکل گیری نظام  جدیدی 

در عرصه بین امللل داشت.

نئولیبرالیسم جهانی به رهبری غرب که به خوبی متوجه تغییر موازنه قدرت در جهان است 

دست به کار شده و از هر حربه ای برای مقابله با این تغییر دریغ ندارد. این دست و پا زدن، غرب 

را بر آن داشته تا با متام قوا از طریق تبلیغات در رسانه های جریان اصلی، حتریم های ورزشی و 

اخیرًا دخالت در هنر مانند جلوگیری از برگزاری اپرا های روسی افکار عمومی مردمان جهان را به 

همراهی با خود وادارد.

اصل ماجرا:

ماجرا از آجنا آغاز شد که یک ایرانی برنده جایزه نقش اول زن در جشنواره کن شد، آن هم 

برای ایفای نقش در فیلمی که به داستان یک قاتل زجنیره ای در شهر مشهد می پرداخت. بعد از 

سر زبان افتادن فیلم عنکبوت مقدس؛ عکس العمل های بعضی از مسئوالن سابق و سلبریتی ها 

حاشیه ساز شد. این در شرایطی اتفاق افتاد که فرو ریخنت برج متروپل در آبادان فضای رسانه ای 

و فضای مجازی را نیز حتت الشعاع قرار داده بود.

فارغ از سناریو، این فیلم و جایزه بردن آن ریشه در دو رویداد دارد که یکی در اوایل دهه 

زندگی  از  صحنه هایی   ١٣٨٥ سال  در  دادند.  رخ  آن  اواسط  در  دیگری  و  خورشیدی  هشتاد 

خصوصی هنرپیشه نقش اول زن این فیلم در جامعه دست به دست می شد و این اتفاق حلظات 

تلخ و سنگینی را بر وی گذراند که نهایتًا باعث شد تا مهاجرت کند بلکه از یاد ها برود و در جایی 

باشد که کسی او را نشناسد. در اتفاقی دیگر در سال ١٣٨١ قاتل زجنیره ای تعدادی از کارگران 

جنسی )زنان از سر فقر تن فروش( در شهر مشهد دستگیر و اعدام شده بود.

در اینجا قصدی نیست که به نقد سینمایی از فیلم شامل سناریور و کارگردانی و دکور و 

دکوپاژ و صدابرداری و گریم و یا حتی سندیت تاریخی روایت فیلم پرداخته شود، اما در راستای 

فهم قصد و نیت فیلم به مصاحبه کارگردان فیلم اشاره می کنیم که می گوید: »این فیلم درباره یک 

قاتل زجنیره ای نیست، درباره یک جامعه است که قاتل زجنیره ایست«. از طرفی با مشاهده این 

فیلم و مقایسه آن با دیگر آثاری که در گذشته نه چندان دور از جشنواره کن جایزه برده اند باید از 

جایزه گرفنت فیلم عنکبوت مقدس و دقت هیئت داوران جشنواره کن به تردید افتاد. همچنین نوع 

واکنش غرب به مناقشه نظامی روسیه و اکراین که منجر به حتریم های ورزشی شدید و حتی حتریم 
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آثار هنری روسی گردید این تردید را تقویت می کند.

از نگاه رسانه ای از یک سو با جایزه بردن یک زن ایرانی از یک جشنواره معتبر بین املللی 

روبرو هستیم، آن هم شخصی که تا حد نابودی شخصیت اجتماعی و حرفه ای پیش رفته بود، و 

از طرفی با فیلمی که با صراحت جامعه و فرهنگ ایران را یک قاتل زجنیره ای معرفی می کند. 

اینجاست که درایت و ذکاوت رسانه ای می طلبد که با توجه به شرایط بین املللی و حتریم های 

ظاملانه آمریکا علیه مردم ایران موضع گیری درستی داشته باشیم. در واقع تصمیم هیئت داوران 

جشنواره کن با استفاده از یک سپر انسانی، مخاطب ایرانی را در انتخابی سخت در مقابل اقرار 

به قاتل بودن و بی فرهنگی یا زیر پا گذاردن انسانی که مظلوم واقع شده )یعنی هنرپیشه نقش اول 

زن( قرار می دهد. در واقع یا باید با محکوم کردن فیلم پا بر انسانی که مظلوم واقع شده بگذاریم، 

یا با حتسین هنرپیشه نقش اول و الجرم خود فیلم از محتوای فیلم چشم بپوشیم و اینجاست که 

می بینیم بدنه سینمای ایران به عالوه تعدادی از مسئوالن سابق از این درایت و ذکاوت و بصیرت 

برخوردار نیستند تا موضعی مناسب اختاذ کنند.

کارگردانان،  و  هنرپیشگان  از  اعم  سینما،  دست اندرکاران  اعتراف  به  که  ایام  همین  در 

سینمای ایران آلوده به فساد مالی و جنسی و اعتیاد است و تعداد پیوستگان به کمپین »من هم« 

رو به فزونی دارد شاهد حضور یار در بر و جام در کف منایندگانی از این صنف بر روی فرش قرمز 

جشنواره کن بودیم. کسانی که طاووس وار پر گشوده بودند تا در زیر لباس های آالمدشان پاهای 

زشت فساد مالی، جنسی و اعتیاد شایع در سینمای ایران را بپوشانند. ملبس به پوشش های 

هالیوودیان شدن و ژست و ادا های آنان را در مقابل چشم دوربین ها درآوردن پیامی به همراه 

دارد. کسانی که در شرایط سخت حتریمی و فشار کمرشکن اقتصادی بر مردم ایران دستمزد های 

میلیاردی می گیرند و از طریق صدا و سیما که از بودجه عمومی اداره می شود به شهرتی رسیده اند 

که در فضای مجازی میلیون ها پیرو دارند، نه تنها در مقابل یک فیلم ضد ایرانی موضع منی گیرند 

بلکه لب به حتسین آن می گشایند. اینجاست که باید سخن شیخ اجل سعدی را به اینان یادآوردی 

منود که: یکی بر سر شاخ بن می برید.

اینان غافل اند که حتریم اقتصادی، ایجاد گسست اجتماعی، نشاندن تصویری کریه و بدوی 

از مردم ایران در مخیله جامعه جهانی و نهایتًا سناریوی حمله نظامی همه و همه در راستای یک 

هدف قرار دارند. اینان فراموش کرده اند که چگونه به عراق و افغانستان حمله شد، فیلم های 

تولید هالیوود زمینه های حمله به عراق و افغانستان را پیش از اجنام دخالت نظامی آغاز کرده 

بودند. دقیقًا همان کاری که در سال ٢٠١١ با لیبی اجنام شد و همانطور که هم اکنون رسانه های 
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جریان اصلی تبلیغ می کنند که اکراینی ها سفیدپوستان با شرف و وطن پرستی هستند که از خانه و 

کاشانه خود دفاع می کنند و روس ها اهریمنانی دیو سیرتند که حتی آثار هنری شان شیطانی است.

ما از سینمایی صحبت می کنیم که از فیلم فارسی ُبرید تا هنری انقالبی، مبارز و انسانی را 

ارائه کند، اما ظاهرًا اسیر فساد و بی بصیرتی شده است. ظاهرًا بدنه اصلی سینما منی بیند که 

هالیوود چگونه فاشیست وارانه، انساِن تراز اولی معرفی می کند که مردانش به طور هم زمان سفید 

پوست، بلند قد، ورزیده، دارای قدرت جنسی اساطیری، استاد هنر های رزمی، نوازنده آالت 

موسیقی، دارای طبع شاعرانه، صاحب ملکات اخالقی، خانواده دوست، آشپز منونه و پیشتاز در 

تر و خشک کردن کودکان هستند و زن هایش دارای زیبایی و اندام ونوس وار هستند، مدیرند، وفا 

دارند، کدبانو هستند، توانایی دفاع از خود و برخورد فیزیکی دارند، مادری مهربان اند و با آوازی 

بهشتی می خوانند. در واقع مرد و زنی که در عالم واقع وجود خارجی ندارند اما نئولیبرالیسم 

آن را تبلیغ می کند. این نوع انسان نوین ساخنت فقط و فقط از افکار 

فاشیستی برمی آید که ظاهرًا با در جلد انسانیت و آزادی خواهی رفنت 

خود را نئولیبرال معرفی می کند. اما انگار بخشی از سینمای ایران 

را  غرب  اربابیت  رقت انگیزی  حتقیری  خود  با  و  افتاده  دام  این  به 

پذیرفته و سعی می کند با هم رنگ شدن با هالیوودیان پیام دهد که 

شما مدینه فاضله ما هستید. بخشی از سینمای ایران فراموش کرده 

که مناینده مردم و کشور سرفراز ایران است و وظیفه دارد که تصویری 

واقعی از مقاومت و پیشرفت مردم ایران ارائه دهد نه آنکه با اصرار و 

فقط گذاردن ذره بین بر کمبود ها باعث ایجاد تصویر معوج از کشور و مردمی شوند که مورد حتریم 

اقتصادی و رسانه ای است. این بخش از سینمای ایران در توجیه تولیدات خود جایزه خرس و 

پلنگ طالیی بردن چند فیلم را بهانه می کند، آن هم خرس و پلنگانی که منتظر دریدن این مرز و بوم 

هستند. این طاووسان پر و دم به عاریت گرفته باید بدانند که آن اومانیسم غربی که در کافه های 

پاریس به دنبالش هستند فقط برای سفید پوستان اروپایی پروتستان وجود دارد، حتی نه برای 

کاتولیک هاشان، چه برسد به افغان و ایرانی و عراقی و یمنی.

هالیوود آراء و افکار امپریالیسم را تبلیغ می کند و بالیوود رویای هندی را بر پرده نقره 

می تاباند، اما اگر سینمای ایران خود را به راه هنری که شایسته مردم جنیب، شریف و مقاوم ایران 

است برنگرداند و به خالی بودن از محتوا و تعهد، به فرهنگ و هنر و واقعیات شرایط سیاسی و 

اقتصادی امروز ایران ادامه دهد، باید آن را خالیوود نامید.

فهرست
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ناو	 توسط	 ایران،	 ملی	 هواپیمایی	 پرواز	۶۵۵	 تیر	۱۴۰۱،	۳۴مین	سالگرد	سرنگونی	 روز	۱۲	
	Global Research	سایت	و	شده،	منتشر	۱۳9۷	سال	در	بار	اولین	مقاله،	این	بود.	آمریکایی

امسال	اقدام	به	بازنشر	آن	کرده	است.
هوایی  خطوط   MH17 پرواز  سرنگونی  مسئول  را  روسیه  همچنان  غربی  قدرت های 

مالزی می دانند، بدون آنکه هیچ مدرکی دال بر صحت این اتهام یافته شده باشد. اما در 

همان حال، حوادثی مانند سرنگونی آشکار پرواز ۶۵۵ ایران ایر در سال ١9٨٨ توسط یک 

کشتی جنگی آمریکایی، تقریبًا از خاطره ها محو شده است.

در ٣ ژوئیه ١9٨٨، پرواز شماره ۶۵۵ ایران ایر که از تهران به مقصد دبی پرواز می کرد، 

شد.  سرنگون  متحده،  ایاالت  بزرگ  موشکی  رزمناو  یک  وینسنس،  آمریکایی  ناو  توسط 

متامی ٢9٠ سرنشین هواپیمای مسافربری ایران از جمله 66 کودک و ٣٨ نفر از ملیت های 

غیر ایرانی کشته شدند. وینسنس مدت کوتاهی پس از این اقدام به کشتار جمعی، به سواحل 

آمریکا بازگشت و مفتخر به دریافت جوایز ویژۀ ریاست جمهوری آمریکا شد.

در  ایران  سرزمینی  آب های  فراز  بر  غیرنظامی  بزرگ  هواپیمای  پیش،  سال   ٣٠ تقریبًا 

مسیر پرواز عادی خود سرنگون شد. قبل از شلیک دو موشک زمین به هوا به سوی هواپیمای 

مسافربری که هر دو مستقیمًا به هدف اصابت کردند، ناو وینسنس به طور غیرقانونی وارد 

خروج فاجعۀ سرنگونی 

هواپیمای ایرانی 

توسط آمریکا

از بستر تاریخ

ِشین کویین*

ترجمۀ کورش تیموری فر
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 ٣٠٠ تقریبًا  کشنت  متحده،  ایاالت  جمهور  رئیس  ریگان،  رونالد  بود.  شده  ایران  آب های 

غیرنظامی را »یک اقدام دفاعی مناسب« توصیف کرد. گویی کشتی جنگی به شدت مسلح، 

توسط هواپیمای مسافربری در معرض خطر مرگبار قرار داشت.

بعدی(  جمهور  )رئیس  پدر-  بوش  -جورج  جمهور  رئیس  معاون  آن،  از  پس  ماه  یک 

درباره این حادثه گفت: من هرگز از طرف ایاالت متحده عذرخواهی خنواهم کرد. برایم مهم 

نیست که واقعیت چیست ... من آدم عذرخواهی از طرف آمریکا نیستم. بوش همچنین گفت 

دارد«  ادامه  »زندگی  آیا  دارد«.  ادامه  »زندگی  و  بود  ناخوشایند«  حادثه  یک  »فقط  این  که 

داده اند،  از دست  را  نفری که جان خود   ٢9٠ برای  در واقع،  یا  برای خانواده های قربانیان، 

پاسخ قابل قبولی است؟

ایرانی توسط نیروهای  انکاری وجود دارد که هواپیمای  در حالی که شواهد غیرقابل 

آمریکایی سرنگون شده است، موشکی که پرواز MH17 خطوط هوایی مالزی را منهدم کرد 

»توسط سربازان روسی شلیک نشده است1«. در نتیجه، سرنگونی هواپیمای مالزیایی در 

نتوانست  هم  توسط کاخ سفید  حتی  نفر شد،   ٢9٨ کشته شدن  به  که منجر   ٢٠١4 ژوئیه   ١7
مستقیمًا به ارتش روسیه مرتبط گردد.۲

در واقع، حتی بیش از سه سال بعد هم »هیچ مظنونی معرفی نشد۳«. تنها چند هفته 

اروپا  احتادیه  پیوسنت  از  مانع  شواهد،  فقدان  مالزی،  مسافربری  هواپیمای  نابودی  از  پس 

که  می شویم  متوجه  گذشته  به  نگاهی  با  نشد.  روسیه  علیه  حتریم ها  اعمال  در  آمریکا  به 

استانداردهای دوگانه و ریاکاری غرب چقدر چشمگیر است. پس از انهدام هواپیمای ایرانی 

توسط ناو آمریکایی در سال 1۹۸۸، و علیرغم وجود شواهد فراوان، احتادیه اروپا نتوانست 

حتریمی علیه ایاالت متحده سامان دهد. با توجه به اینکه احتادیه اروپا چندین دهه است 

که به طرز شرم آوری نقش خود را به عنوان یک دنباله رو ایاالت متحده ایفا کرده است، این 

موضوع چندان تعجب آور نیست.

با  رابطه  در  روسیه  علیه  را  بیشتری  حتریم های  اروپا  احتادیه  جاری،  سال  ژوئن  در 

درگیری های غرب اوکراین اعمال کرد. باز هم، هیچ سابقه ای مبنی بر اعمال تدابیر اقتصادی 

احتادیه اروپا علیه آمریکا در زمانی که این ابرقدرت )با متحدانش( به طور غیرقانونی در 

عراق، افغانستان، لیبی و غیره مداخله کردند، وجود ندارد.

A300 ایرانی )با طول ٥4  به گفته منابع دولتی ایاالت متحده، ناو وینسنس، ایرباس 

متر( را با یک جنگنده اف-١4 تام َکت )با طول ١9 متر( اشتباه گرفته است. این بهانه پس از 
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بررسی شکل های پروازی بسیار متفاوت هواپیماهای مربوطه، به کلی رنگ می بازد: یکی 

هواپیمای مسافربری، دیگری هواپیمای جنگنده ای که برای رادارگریزی طراحی شده است.

ناخدای ناو وینسنس، ویلیام سی راجرز سوم، دو سال بعد نشان عالی لیاقت را برای 

جنگ  هماهنگ کننده  عنوان  به  قهرمانانه اش  »دستاورد  و  خدشه«  بدون  عالی  »عملکرد 

هوایی« در ٣ ژوئیه ١9٨٨ دریافت کرد. به کل خدمه وینسنس نیز نشان شجاعت اعطا شد.

تصور کنید که اگر رهبری روسیه )یا شوروی( در شرایط مشابهی، این گونه رفتار می کرد، 

چه واکنش هیستریکی جهان را فرا می گرفت. اما هنگامی که ایاالت متحده مرتکب چنین 

جنایت فجیعی می شود و بعد به ستایش از خود می پردازد، دنیای غرب، سکوت را ترجیح 

می دهد.

هواپیمای  است.  مسائلی  روشنگر  نیز  شده  فراموش  جنگی  جنایت  این  پس زمینه 

مسافربری ایران در اواخر جنگ ایران و عراق )١٣٥9-١٣67( در آمسان منفجر شد. جنگی 

 ،١٣٥7 انقالب  از  پس  ریگان  پرزیدنت  شدند.  کشته  طرف  دو  از  نفر  هزار  صدها  آن  در  که 

حسین  صدام  از  شدت  به  بود،  داده  دست  از  را  ایران  بر  کنترل  متحده  ایاالت  آن،  طی  که 

دیکتاتور عراق حمایت می کرد.

تا به امروز، دولت ایاالت متحده علیرغم پرداخت بیش از ١٣٠ میلیون دالر غرامت )در 

دولت کلینتون( از عذرخواهی برای این حادثه خودداری کرده است. رسانه های جریان اصلی 

در ایاالت متحده، طبق معمول، نقشی کلیدی در کم اهمیت جلوه دادن جتاوز بازی کردند و 

تضمین کرده اند که این ماجرا تا حد ممکن از دید مردم آمریکا پنهان مباند.

دو روز پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی، نیویورک تایمز )»روزنامۀ مرجع«( 

از خوانندگان خود خواست که خود را »جای کاپیتان راجرز« بگذارند4. سردبیران تایمز آن را 

»یک تصادف« نامیدند و اینکه »به سختی می توان دید که نیروی دریایی برای جلوگیری 

از آن چه کاری می توانست اجنام دهد«. اگر این سخن تایمز را باور کنیم، پس برای پرسنل 

با  مسافربری  هواپیمای  یک  بین  تشخیص  رادارهایشان(  )با  دریایی  نیروی  دیدۀ  آموزش 

طول نزدیک به ٥٥ متر و یک هواپیمای جنگنده به طول یک سوم آن دشوار بود. در حقیقت، 

سیستم راداری Aegis ناو وینسنس در آن زمان »پیشرفته ترین فناوری در جهان« بود. این 

سیستم برای »ردیابی تعداد زیادی موشک و هواپیمای ورودی در یک نبرد بزرگ دریایی« 

طراحی شده بود۵.

پست،  واشنگنت  از  فیشر  مکس   ،٢٠١٣ سال  در  فاجعه،  سالگرد  پنجمین  و  بیست  در 
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محکم بر این نظریه ایستاد که چون ناو وینسنس با کشتی های کوچک ایرانی در خلیج فارس، 

در حال تبادل آتش بود، هواپیمای بزرگ غیرنظامی را با جنگنده F-14 اشتباه گرفت۶. فیشر 

جنایت جنگی وینسنس را این گون توجیه کرد که در »گرماگرم جنگ« بوده است و »این حادثه 

وحشتناک تهران را به پایان جنگ نزدیک تر کرد«. جنگی که توسط عراِق صدام حسین با 

حمایت حیاتی آمریکا آغاز شد.

از  او عمدتًا در زمینه امور خارجی می نویسد، زیرا  * ِشین کویین، دارای مدرک ممتاز روزنامه نگاری است. 
نویسندگانی مانند نوام چامسکی الهام گرفته است. او از همکاران سایت گلوبال ریسرچ است.

1. http://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/07/18/commentary/world-commentary/trust-
falling-western-democratic-institutions/#.WX338dQrKXY
2. https://www.theguardian.com/world/2014/jul/18/mh17-pressure-on-russia-as-world-de-
mands-answers-over-planes-destruction
3. https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-mh-idUSKBN19Q0SQ
4. https://zcomm.org/zmagazine/civilian-plane-shoot-downs-and-international-in-justice-by-
edward-herman/
5. https://www.newsweek.com/sea-lies-200118
6. http://www.tbrnews.org/tbr-news-july-6-2017/

فهرست

تصویری از

ادعای مالکیت جهان و

آتش افروزی های امپریالیستی

اثر

یک کاریکاتوریست ایرانی

http://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/07/18/commentary/world-commentary/trust-falling-western-dem
http://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/07/18/commentary/world-commentary/trust-falling-western-dem
https://www.theguardian.com/world/2014/jul/18/mh17-pressure-on-russia-as-world-demands-answers-over-
https://www.theguardian.com/world/2014/jul/18/mh17-pressure-on-russia-as-world-demands-answers-over-
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-mh-idUSKBN19Q0SQ 
https://zcomm.org/zmagazine/civilian-plane-shoot-downs-and-international-in-justice-by-edward-herman
https://zcomm.org/zmagazine/civilian-plane-shoot-downs-and-international-in-justice-by-edward-herman
https://www.newsweek.com/sea-lies-200118 
 http://www.tbrnews.org/tbr-news-july-6-2017/ 
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»کودکان	کار،	به	کودکانی	گفته	می	شود	که	به	دلیل	فقر	و	محرومیت	و	دیگر	نابسامانی	های	اجتماعی،	
اقتصادی،	سیاسی،	فرهنگی	و	غیره	از	حقوق	خود	محروم		مانده	و	ناگزیر	به	کار	در	کارگاه،	خیابان	ها،	

منازل،	مزارع	و	غیره	مبادرت	ورزیده	اند«.
همان گونه که در این تعریف تاکید شده، فقر و محرومیت یکی از علل اصلی کار کودکان 

است و اگرچه به عوامل دیگری مانند نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

و غیره نیز به عنوان علل گرفتار شدن کودکان در چرخۀ کار اشاره شده است، ولی اگر کمی تأمل 

کنیم درخواهیم یافت که دیگر علل اشاره شده نیز هر یک به نوعی ریشه در نابرابری  هایی که 

فقر یکی از پیامد های آن است دارند.

آن اشاره کرد  به  به عنوان یک  عامل فرهنگی می توان  از عللی که  به طور مثال یکی   

مسئلۀ باور خانواده  هایی ست که معتقدند کودک باید از بچگی کار کند که آدم خود ساخته ای 

بشود.این باور اگر چه درنگاه اول به نظر می رسد که یک مولفۀ فرهنگی ست، ولی اگر خوب 

دقت کنیم درمی یابیم که این نگاه، ریشه در فقر و تنگدستی  های گذشته دارد و احساس ترس و 

ناامنی که خانواده نسبت به آینده در ناخود آگاه خود دارد.

به این ترتیب می توان دیگرعلل و عوامل را نیز مورد مداقه قرار داد و دریافت که هریک 

ضرورت رویکرد ریشه ای به کار کودک
قاسم حسنی
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از آنان چگونه ریشه در احساس ناامنی و فقر ناشی از نابرابری در گذشته و حال دارند.بطور 

کار  آورندۀ  بوجود  علل  از  عنوان یکی  به  سیاسی  نابسامانی  های  از  صحبت  که  آجنا  مثال 

کودک می شود، علت اصلی آنست که وجه غالب ناپایداری ها و تنش  های سیاسی در جهان، 

ریشه در جدال بر سر تقسیم ثروتی دارد که حاصل آن فربه تر شدن یک طرف و فقیر تر شدن 

طرف مغلوب است.

از این رو ضرورت دارد در واکاوی ریشه  های کار کودک همواره به این مهم توجه داشته 

باشیم که می توان از فقر و محرومیت به عنوان اصلی ترین علت بوجود آورندۀ کار کودک یاد 

کرد؛ اما اینکه عوامل بوجود آوردنده فقر در جهان امروز کدامند خود ماجرای دیگری ست که 

خوانندگان محترم بخوبی از آن مطلعند.

در واکاوی دیگر عوامل اثر گذار بر شکل گیری و گسترش کار کودک شاهد خواهیم بود که 

تأثیر نابرابری ها در جهان امروز فقط به تولید فقر محدود منی شود و فقط این نیست که امروز 

کودکی به دلیل فقر و محرومیت از حقوق انسانی خود محروم شده است.نظام  های نابرابر در 

مسیر ویرانگری خود مجموعه عوامل دیگری را نیز سبب می شوند که هرگونه راه برون رفت از 

هزارتوی فقر را بر روی تهیدستان می بندند و با قرار دادن آنان در سیکل معیوب تولید و باز 

تولید فقر، عماًل هیچگونه روزنۀ امیدی به فردا را پیش روی آنان باقی منی گذارند.مجموعه 

عوامل اثرگذار بر پیدایش و استمرار کار کودک را به می توان به دو دستۀ عمده تقسیم منود:

	دستۀ	اول،	عوامل	به	وجود	آورندۀ	کار	کودک	هستند،	که	از	آن	جمله	می	توان	با	نگاهی	اجمالی	به	
موارد	زیر	اشاره	نمود:	

در  سوءمدیریت  تصمیم سازی ها،  در  عمومی  مشارکت  دمکراتیک  سازوکار  نبود   -

در  اقتصادی  نابرابر  رویکرد های  اختاذ  و  فامیلی  انتصاب  های  سیاست گذاری ها، 

کشورها.

ناآرامی  های داخلی و منازعات قومی و قبیله ای در کشورها.  -

جنگ ها، حتریم ها و بحران  های اقتصادی خارجی حتمیل شده به کشورها.  -

مهاجرت  های ناشی از جنگ ها و منازعات داخلی و یا مهاجرت  های ناشی از خشکسالی   -

و تغییرات اقلیمی و امثال آن.

بدهی  های خارجی کشورهای ضعیف که با توجه به درآمد ملی شان، حتی قادر به پرداخت   -

سود این بدهی ها نیستند.

استقرار رویکرد های لیبرالی در اقتصاد، به خصوص در کشور های توسعه نیافته که توان   -
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هماوردی اقتصادی با قدرت  های بزرگ را ندارند و لیبرالیسم اقتصادی عماًل دستاوردی 

جز فربه تر شدن عده ای قلیل و فقیر تر شدن جمعیتی کثیر را برای آنان در برندارد.

استقرار نظام بانکداری سرمایه گرا به جای بانکداری جامعه گرا، بخصوص در وضعیتی   -

که رویکرد افراطی بانکداری ریگانیستی بر سیاست  های پولی کشورها حاکم  می شود.

عدم توسعه یافتگی در حوزۀ زنان و عدم حضور زنان در کرسی  های سیاست گذاری و   -

برنامه ریزی  های اجتماعی.

در  رویه  تغییر  و  است  بودن  بنایی  زیر  آنها  مشترک  ویژگی  که  دست  این  از  مواردی  و 

کالن  اجتماعی  اقتصادی  مدیریت  و  امور  ادارۀ  حنوۀ  در  بنیادین  نگرش  تغییر  مستلزم  آنها 

کشورهاست.

دستۀ	دوم	عوامل	تشدید	کنندۀ	کار	کودک	هستند.
این دسته از عوامل اگر چه خود به طور مستقیم به وجود آورندۀ کار کودک نیستند ولی 

سبب می گردند راه برون رفت کودکان کار و خانواده  های شان از گرداب مشکالتی که گرفتار آنند 

بسته مباند و برای همیشه در هزار توی فقر مزمن و رجن و آسیب بی پایان باقی مبانند. مانند:

عدم برخورداری از پوشش،بیمه ای فراگیر برای همگان به ویژه کودکان،   -

عدم برخورداری از حداقل  های مسکن  مناسب به حنوی که کودکان ناگزیر نباشند متام   -

درآمدشان را صرف اجارۀ سقفی برای زیسنت کنند و امثال آن.

خصوصی سازی آموزش و عدم دسترسی برابر به آموزش رایگان و با کیفیت برای همگان.  -

و این آخری از اهمیت خاصی برخوردار است. ممکن است اینگونه به نظر برسد که عدم 

دسترسی کودکان به آموزش با کیفیت به خودی خود و به طور مستقیم سبب سوق دادن کودکان 

به مست کار اجباری منی شود. می توان گفت این باور تا حدودی درست است، ولی بی شک 

می توان پیش بینی کرد که کودکانی که هرگز به مدرسه راه پیدا منی کنند و یا کودکانی که به 

مواجه  مدرسه  از  هنگام  زود  خروج  و  حتصیلی  ریزش  با  آموزش  کیفیت  بودن  پایین  علت 

می شوند چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. عالوه بر آن، از آجنا که در دنیای امروز دسترسی به 

دانش و مهارت و برخورداری از فرصت  های الزم برای یادگیری، یکی از پیش نیاز های مهم 

برای حضور اجتماعی پر نشاط همۀ کودکان در جهان فرداست، می توان پی برد که کودکانی 

که امروز از دسترسی به آموزش امید بخش و با کیفیت محرومند، حتی اگر امروز هم مستقیمًا 

در گیر کار کودک نشوند، عماًل می روند تا در جهان فردا درگیر رقابتی غیر عادالنه شده و در 

نبردی نابرابر، محکوم به شکستی گریزناپذیر و از پیش تعیین شده باشند که بی شک حاصل آن 



ص 39، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

مسایل ایران

استمرار فقر و نابرابری و باز تولید کار کودک در آینده است.

ندارند  را  توان مندی  و  یادگیری  برای  الزم  فرصت  های  به  دسترسی  امروز  که  کودکانی 

شرایط  آنان  به  نسب  که  باشند  کسانی  فرمانبردار  آینده  در  که  آنند  به  محکوم  اکنون  هم  از 

بهتری داشته اند.در چنین شرایطی، آنچه که تعیین کنندۀ فردای افراد است نه تالش شان و 

نه شایستگی  های فردی شان است، بلکه تنها دسترسی و عدم دسترسی به فرصت هاست که 

تعیین کنندۀ سرنوشت فردای آنان است.

 از این روست  که می توان  یقین داشت چنانچه چاره ای اندیشیده نشود، مسیر برون رفت 

از هزار توی مشکالتی که کودکان کار امروز گرفتار آنند، برای همیشه پیش روی آنان بسته 

خواهد ماند و ادامۀ این شرایط، سبب به وجود آمدن خشمی فروخورده در درون آنان و عدم 

تعلق خاطرشان نسبت به جامعه و جهانی می گردد که در آن زندگی می کنند.

همه گیری  بحران  به  می توان  کودک  کار  تشدیدکننده  عوامل  از  دیگر  منونه ای  به عنوان 

کوید 1۹ اشاره کرد. همۀ ما شاهد بودیم که کووید 1۹ و همه گیری آن چگونه باعث فقیرتر شدن 

صاحبان کسب و کار های خرد و به حاشیه رانده شدن بخش  های عظیمی از تهیدستان شد. 

این پدیده نیز مانند دیگر نامالیمات اجتماعی، بیشترین تأثیر منفی را بر زندگی فرودست ترین 

گروه  های اجتماعی گذاشت.

 براساس اعالم مسئولین وقت آموزش و پرورش کشورمان، بین ۳ تا ۵ میلیون کودک در 

سال حتصیلی 1400-1۳۹۹ یا اساسًا موفق به حضور در کالس  های درس نشدند و یا به دلیل 

مشکالتی ناشی از عواملی همچون عدم دسترسی به ابزار های آموزش از راه دور، عدم  وجود 

مهارت الزم در بین اعضای خانواده برای استفاده از این دستگاه ها و یا عدم دسترسی به 

پوشش اینترنت در مناطق محروم، طی سال حتصیلی اشاره شده، ترک حتصیل کرده و از چرخۀ 

آموزش خارج شدند.

و کودکان فرودست جوامع  تأثیری که در تشدید مشکالت زنان، مردان  و   شیوع کرونا 

و  بر مبنای عدالت  این نکته است که چنانچه اساس کار جوامع  بر  تاریخی  تاییدی  داشت، 

ایجاد دسترسی برابر برای همگان پی ریزی نشده باشد، اصلی ترین هزینۀ هرگونه نامالیمت را 

ضعیف ترین گروه  های اجتماعی آن جامعه پرداخت خواهند کرد.

کودکانی که در اثر نبود عدالت آموزشی و تاثیر پذیری مضاعف از شرایط کرونایی، ناگزیر 

به ترک درس و مدرسه شده و به چرخۀ کار سوق داده شده اند، حتی اگر موفق بشوند از تند 

به کارگرانی فرمانبردار  تبدیل  بزرگسالی  ببرند، می روند که در  به در  باد حوادث جان سالم 
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برای کسانی گردند که نه تنها نبود عدالت آموزشی خللی به شرایط آنان وارد نکرده، بلکه 

توانسته اند حتی در شرایط همه گیری کرونا نیز همچنان از آموزش مناسب برخوردار باشند.

توجه توأمان به عوامل بوجود آورندۀ کار کودک و نیز شناسایی دقیق عوامل تشدیدکنندۀ 

برای  هم  و  کشورها،  حاکمیتی  و  دولتی  دستگاه  های  در  امر  متولیان  برای  هم  کودک،  کار 

کنش گران و فعالین غیر دولتی مدافع حقوق کودکان، بیش از هرچیز از آن روی دارای اهمیت 

است که بدانند بدون شناسایی و حتلیل دقیق این عوامل، پنجه در افکندن در پنجۀ هیوالی کار 

کودک تالشی کم مثر خواهد بود.

به عنوان مثال می توان به دو منونه مواجهۀ ناموفق با این مسئله در کشورمان اشاره کرد 

که به دلیل عدم توجه به ریشه  های کار کودک و عدم در نظر گرفنت عوامل تاثیرگذار بر این 

مسئله -علیرغم صرف وقت و پول فراوان- عماًل هیچ نتیجه ای در بر نداشتند.

 این دو طرح عبارت بودند از: 1( طرح جمع آوری )سامان دهی( کودکان کار که مشترکًا 

توسط سازمان بهزیستی و شهرداری تهران در سال های گذشته اجرا  می شد؛ و ۲( طرح موسوم 

به »طرح جذب و توان مند سازی کودکان کار« که در سال های اخیر توسط سازمان بهزیستی 

شهر تهران به اجرا در آمد.

هردوی این طرح ها با اندکی تفاوت در حلن، در مواجهه با این  پدیده، بی آنکه به ریشه  های 

با  مواجهه  برای  تالشی  بی آنکه  و  باشند  داشته  توجه  آن  کنندۀ  تشدید  عوامل  کودک  و  کار 

مشکالتی که سبب درگیر شدن کودکان در چرخۀ کار شده است بکنند، مستقیمًا خود کودک را 

هدف قرار داده و با مترکز بر روی او تالش کرده اند که به کار او پایان دهند. در حالیکه اساسًا 

مشکل در خود کودک نیست، بلکه مشکل در شرایط و ساختاری ست که کودک در آن به نیا 

آمده و زیست می کند.

کار  چرخۀ  به  کودکان  سوق دهندۀ  عوامل  به  آنکه  بی  اول،  نگاه  در  اساس،  همین  بر 

بیاندیشند، با جمع آوری کودکان از پهنۀ خیابان ها و گرفنت تعهد از والدین آنان قصد دارند 

از  درجه ای  با  که  کودکان   توامنندسازی  همان نگاه  یا  دوم   نگاه  در  دهند.  فیصله  را  موضوع 

تلطیف در ادبیات همراه است، کماکان بدنبال جذب کودکان و توامنند سازی آنان برای پایان 

بخشیدن به کار کودکان در خیابان ها هستند. این در حالی ست که هیچ یک از این دو  طرح، 

نگاهی ریشه گرا به کار کودک نداشته و اواًل اینکه دایرۀ اقدامات طرح را )صرف نظر از اینکه 

چه بوده اند( صرفًا به کودکانی که در سطح شهر و در مالء عام به کار مشغولند محدود منوده 

و اصاًل به این مسئله توجه نکرده اند که کودکانی که در خیابان ها کار می کنند، صرفًا بخشی 
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کوچک از جمعیت بزرگ کودکان کار هستند و بر همین اساس از وجوه پنهان پدیدۀ کار کودک، 

نظیر کار کودکان در مشاغل خانگی، کار کودکان در مزارع، کار کودکان در کارگاه  های رمسی 

و غیر رمسی و شبانه و مشاغل زیرزمینی کودکان -که اتفاقًا نرخ آسیب و بهره کشی در آنان 

به شدت باال است- غافل مانده و هیچ برنامه ای برای آنان نداشته اند؛ و ثانیًا اینکه طراحان 

این طرح ها گویی هرگز از خود نپرسیده اند که مگر کودکان از روی تفریح و تفنن است که خانه و 

مدرسه را رها کرده و راهی بازار کار شده اند که بتوان با جمع آوری و تعهد گرفنت از آنان، ایشان 

را به مسیر اصلی زندگی بازگرداند.

در مورد طرح موسوم به »جذب و توامنندسازی کودکان کار« نیز موضوع به همین منوال 

است. گویی طراحان این طرح هرگز به این فکر نکرده اند که مگر کودکان کار ناتوانند که بخواهیم 

با توامنند سازی آنان سبب خروجشان از چرخۀ کار شویم؟ 

کار  ریشه  های  بدون شناسایی  که  اشاره شد درمی یابیم  به اختصار  که  آنچه  به  توجه  با 

کودک و عوامل تشدیدکنندۀ آن و بدون اقدام برای ایجاد و تقویت زیرساخت  های اجتماعی 

الزم برای صیانت از حقوق کودکان، هر گونه اقدامی در این  مسیر، در حد مسکنی باقی خواهد 

ماند و در بهترین حالت تنها قادر است شرایط تعداد معدودی از کودکان را بهبود بخشد.

در حالی که توجه ریشه گرا به مسئلۀ کار کودک، ما را متوجۀ این مهم می کند که هر گونه 

اقدام برای جنات پایدار کودکان از چرخۀ کار باید اقدامی زیرساخت محور و مبتنی بر جنات همۀ 

کودکان و خانواده  های آنان از گرداب فقر و نابرابری بوده و تالش مناید ضمن شناسایی عوامل 

تشدید کنندۀ کار کودک، از طریق اصالح سیاست ها در آن بخش ها، امکانات و ظرفیت های 

اجتماعی جامعه را بدور از هرگونه تبعیض و اولویت بخشی، در دسترس همۀ کودکان قرار 

دهد و مقدمات الزم برای بهبود شرایط کودکان، در درون ساختار خانواده شان را فراهم مناید.

توی	 هزار	 از	 رفت	 برون	 مسیر	 نشود،	 اندیشیده	 چاره	ای	 چنانچه	 داشت	 یقین	 می	توان		 	
خواهد	 بسته	 آنان	 روی	 پیش	 همیشه	 برای	 آنند،	 گرفتار	 امروز	 کودکان	کار	 که	 مشکالتی	
ماند	و	ادامۀ	این	شرایط،	سبب	به	وجود	آمدن	خشمی	فروخورده	در	درون	آنان	و	عدم	تعلق	

خاطرشان	نسبت	به	جامعه	و	جهانی	می	گردد	که	در	آن	زندگی	می	کنند.

فهرست
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ادبیات و  ادبیاتهنر  و  ادبیاتهنر  و  هنر 

صیاد	جلبک	های	دریایی	در	مواجهه	با	طوفان،	نقاش	برزیلی:	اینگرید	نِِوس

شاعر آرزوها
سایه، سایه می ماند

درباره »دختر خورشید« هـ.ا. سایه
فرخی یزدی: آزادی

استثنا و قاعده در نظام سرمایه داری
شب های شاعران و نویسندگان در انستیتو گوته

فرخنده باد زادروز اوژن پوتیه
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صدای	شاعر
	برای	سایه،	شاعر	آرزوها	-	هـ	.ا.	سایه

 by Danesh-va-Omid | Listen online for free on SoundCloud

https://bit.ly/3w5WUk4
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جملگی

دوشیزگان نورس احساس

از دل شب تا سحر

در شعر تومستانه می رقصند
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خبر کوتاه بود. سایه رفت. غمی جانکاه ایران را فرا گرفت. همه روزنامه ها از اصالح طلب 

دادند.  بازتاب  را  عمومی  سوگ  این  خود  خنست  صفحه  در  کیهان(  از  )غیر  اصولگرا  تا 

شبکه های اجتماعی هم با این سوگ همراه شدند. مقامات دولت فخیمه نیز برای دور مناندن 

از قافله مردم یکی پس از دیگری پیام های تسلیت فرستادند. 

که  آنانی  سوی  از  یکی  گرفت.  قرار  جفا  مورد  سو  دو  از  سایه  ملی،  همدلی  این  پس  در 

کوشیدند سایه را بدون توجه به اندیشه اش مصادره کنند و دیگر، از سوی معدود کسانی، در 

بیرون مرزهای ایران که او را آماج تیرهای بال کردند.

گم نام و نشان مردی که رسوایی بی فرهنگی اش در پس کوتاه نوشته اش عیان است، برای 

دیده شدن در شبکه های اجتماعی چنین عرض اندام کرد:

»امیرهوشنگ ابتهاج امروز درگذشت! شاعر توده ای و خائنی که در زمان ریاست خود بر 

برنامه گلهای تازه رادیو، متامی بزرگان و نوابغ تکرار نشدنی موسیقی ایران را از رادیو بیرون 

انداخت و با برخوردی نامحترمانه و عامدانه و از پیش طراحی شده،باعث کناره گیری بزرگانی 

مانند ایرج، گلپا، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف، جلیل شهناز ، حبیب اللـه بدیعی و بسیاری 

دیگر از رادیو شد.«

این هذیان های بیمارگونه را نیازی به پاسخ نیست. چرا که نه تنها هیچ یک از این عزیزان 

تا کنون چنین ادعایی نکرده اند، بلکه برخورد محترمانه و صمیمانه سایه با آنان را می توان در 

خاطراتش به وضوح مشاهده کرد.فقط می توان تأسف خورد بر ملعبه شدن شبکه های اجتماعی 

سایه،

سایه می ماند

سیامک طاهری
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به دست پاره ای عناصر بیمار و ضد فرهنگ، و بازهم بیشتر متأسف شد برای کسانی که هر 

یاوه ای را باز نشر می دهند.

دسته دیگر، اما کسانی اند که سایه را از اعتقاداتش جدا می کنند. راستی آیا سایه اگر در 

حلقه مرتضی کیوان نبود سایه می شد؟آیا اگر او هم خانه خسرو روزبه منی شد،هرگز شعر »خون 

بلبل« سروده می شد؟

 آیا اگر او هم نشین احسان طبری نبود می توانست چنین بسراید:

راست می بالید  که  باالیی  سرو 
َفری! و  زیبی  چه  با  سروی!  چه  وه 
شکوه با  بودی  خورشید  چون  که  ای 
پست و  باال  از  عمری  برگذشتی 
شگفت ای  کردی،  گرد  خوشه  خوشه 
حکیم ای  گفتی  زانچه  کردی  توبه 
یقین می دانی  چه  گر  کردی  توبه 
سنگ به  زد  جامی  زانکه  گر  تائبی 
آفتاب رشک  تو  چون  شبچراغی 
دست به  آید  کجا  دیگر  تویی  چون 

کاست و  کرد  خم  کجروش  روزگاِر 
نیلوفری نازک دلی  از  سروی 
کوه است  غمناک  چه  تو  غروِب  در 
دست ز  رفتی  پیرانه سر  چنین  تا 
گرفت خرمن  سِر  ناگه  رهزنت 
قدیم از  است  دردناک  حدیثی  این 
زمین می گردد  ناگفته  و  گفته 
ننگ باد  فزون تر  را  توبه فرما 
چون شکستندت چنین خوار و خراب؟
شکست گوهر  این  که  دستی  بشکند 

آیا اگر او به آرمان هایش وفادار نبود و به زندان منی افتاد،ارغوانی سروده می شد و یا کس 

دیگری بود که چشم در چشم زندانبانان بسراید که:

آن خون ریخنت و   آن کین  آن چه بود 
پرسشی کان هست همچون دشنه تیز
زدید آزادی  فریاد  همه  آن 
شماست بند  در  امروز  او  آن که 

آویخنت آن  کشنت،  آن  زدن،  آن 
خونابه ریز همه  دارد  پاسخی 
شدید زندانبان  و  افتاد  فرصتی 
شماست فرزنِد  فردای  غم  در 

اندیشه اش،  زره  میان  در  او  بین،  این  در  نیست.  شدنی  جدا  اندیشه اش  از  سایه  نه   

روئین تنی است که هیچ حربه دروغ و یا مکر و فریبی بر او کارساز نیست. او سایه می ماند، 

که  همان گونه  مانده اند.  و سعدی  حافظ  و  فردوسی  و سعدی،  حافظ  و  فردوسی  که  همچنان 

سیاوش کسرایی، سیاوش کسرایی شاعر »آرش« و »درخت« و »وطن« مانده است.

فهرست
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است.  سطر  سه  از  مرکب  شعر  اول  بند 

صبح  بی مرگی  از  نشان  تصویرسازی ها  بسامد 

حرف  شب  از  یک بار  شاعر  دارد.  روشنایی  و 

و  مستقیم  طور  به  صبح  از  بار  دو  و  می زند 

شاعر  دیدگاه  از  پس  )خورشید(.  غیرمستقیم 

تصویری  چه  و  است  ناپایدار  و  ناچیره  »شب« 

نیست  دیوار  شاعر  شِب  شب«.  »پرده  از  رساتر 

بلکه پرده ای است، مترسکی است حائل بر عبور 

نور. بی اعتبار است. مثل دیوار برنیامده است؛ 

معلق.  است  آویخته ای  خود  و  ندارد  ریشه ای 

است.  دیگر  نیرویی  حضور  اعتبار  به  حضورش 

برای ستاره  نام دیگری  اما دختر خورشید شاید 

نام گذاری  هنرش  شاعر  آنکه  نه  مگر  و  باشد 

دوباره اشیاء است به قصد آشنازدایی .

ندارد.  حرکت  بند  این  در  شاعر  شِب 

عمل  فاعالنه  خورشید  دختر  اما  است.  ساکن 

از  سرشار  دنیایی  که  را،  طالیی  صبح  تا  می کند 

شادمانی است، مهیا سازد و این کار بس حوصله 

ساخنت  است.  ناممکن  عجوالنه  می خواهد؛ 

فردای پرشکوه کاری صبورانه و با حوصله است. 

استفاده  »نرم«  واژه  از  شاعر  دلیل  همین  به  ساخت.  زیبایی  به  باید  را  رنگین  دنیای  این 

می کند تا فرایند کار و کیفیت تالش ساخنت دنیای نوین را نشان دهد.

چیرگی  سیاهی  خنست،  پاره  برخالف  بند  این  در  می گوید.  دیگر  رویدادی  از  دوم  بند 

دارد. بسامد ترکیب ها، رنگ ها و واژه ها این را نشان می دهد. در پنج سطر این بند، هفت واژه 

دختر خورشید

در نهفت پرده شب

دختر خورشید

نرم می بافد

دامن رقاصه صبح طالیی را.

وز نهانگاه سیاه خویش

می سراید مرغ مرگ اندیش:

»چهره پرداز سحر مرده است

چشمه خورشید افسرده است!«

می دواند در رِگ شب 

خوِن سرِد این فریِب شوم.

وزنهفت پرده شب

دختر خورشید

همچنان آهسته می بافد

دامن رقاصه صبح طالیی را....

یادداشتیدربارهشعر»دخترخورشیِد«هـ.ا.سایه

حسین اقبال طالقانی
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سیاه، مرغ مرگ اندیش، مردن چهره پرداز سحر، افسرده، مرگ شب، خون سرد، فریب شوم، 

از چیرگی و سیاهی و گویا شکست و جان باخنت »چهره پرداز سحر« سخن می گویند. سیاهی 

بر طبل دروغین پیروزی می نوازد که همه چیز متام شد، آنکه در کار ساخنت سحر بود به دیار 

مرگ شتافت، و آن منبع الهام دیگر اجاقی خاموش و خاکستری سرد بیش نیست. اما در بند 

واپسین، شاعر بانگ برمی دارد و از فریبی شوم سخن می گوید.

و تداعی کننده حرکت و الجرم زندگی  افعالی استفاده می شود که بیان گر  از  بند دوم  در 

نیستند. در چنین فضایی تنها یک شخصیت حضور دارد »مرغ مرگ اندیش«. مرغ مرگ اندیش 

در تقابل با دختر خورشیِد بند اول شعر وارد صحنه می شود و حضورش مرگ است، اما حتی این 

مرغ مرگ اندیش نیز جرأت بیرون آمدن ندارد و از نهان گاه خوِدمرگ سرود پیروزی سر می دهد. 

مرغ مرگ  اندیش به باورها حمله می کند و فضا را از پوشش عشق و امید می زداید و بر طبل 

یأس می کوبد. به همین دلیل در واپسین سطر این بند شاعر از فریب سخن می گوید. در پس ذهن 

شاعر شکست معنا ندارد. پس، از واژه ها آتشباری می سازد از امید.

شاعر منی تواند به پیروزی شب باور داشته باشد چراکه در بند خنست خاستگاه بی ثبات 

شب را به اعتبار پرده شب نشان داده است. بنابراین در بند واپسین باز به تصویر بند خنست باز 

می گردد. نبرد ادامه دارد. دختر خورشید همچنان گرم کار خود است اما دیگر نرم منی بافد. در واژه 

نرم نوعی آرامِش بیرون نیز حاکم است، نوعی آسودگی روانی بر فاعل حاکم است، اما وقایع بند 

دوم آن فضا را از دختر خورشید، مناد نیروی پیشرو بالنده، ستانده است. پس او با درک موقعیت 

جدید، کار خود را دوباره از سر می گیرد. کاری پرحوصله ، صبورانه و مستمر. به قولی: 

نه، این قافله را هوای ماندن نیست          فارغ دمی این زمین ِز گل زادن نیست
در اصل چرخش دوباره شعر در همین سطِر دوِم بنِد واپسین شکل می  گیرد. این چرخش، 

بازی ِصرف کلمات نیست، سرگرمی و تفنن نیست، انتخاب آگاهانه واژه ها و هم پیوندی درونی 

آن با متامیت شعر است. شعر ابتهاج مفصل بندی مکانیکی بندهای مختلف نیست. ستیز 

میان شب و صبح، میان نیروهای بالنده و نیروهای میرنده و در نهایت تضاد میان کهنه و نو 

در سراسر شعر تکرار می شود. در واقع چون رشته ای کل بند های شعر را به هم پیوند می زند و 

روایتی نغز از فراز و فرود زمانه به دست می دهد.

اگر این شعر همچنان دل انگیز و همچنان رشک برانگیز است، دلیل آن درهم آمیختگی 

شکل و محتوی است ، تبلور دیالکتیک کل و جزء است.

کل شعر، متامیت شعر، در این وحدت معنا می یابد، بی آن که بند های مشخص شعر هریک 
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نوای خود را سازکنند؛ در عین آن که به طور مستقل هربند فضایی را بیان می کند. اما این فضا ، 

این استقالل در بیان، این خودبسندگی جزء به معنای برهم زدن سازواره کل نیست. اگر دختر 

خورشید ؛ این »چهره پرداز سحر«، در بند اول شعر »نرم« می بافد، در بند پایانی عمل بافنت را 

همچنان پی می گیرد ولی آهسته. دو مرحله  حتقق یک اقدام معین و یک خواست و آرزوی معین. 

اگر در بند اول »نرم« توصیف کننده عمل بافنت دامن رقاصه صبح طالیی است ، به یک معنا این 

توصیف کننده گویای آن است که عمل »دختر خورشید« هنوز در منت شب قابل حتمل است.

 دربند دوم دختر خورشید به عنوان چهره پرداز سحر توصیف می شود، نقش زدن تصویری 

از سحر کار عجوالنه  ای نیست و یک شبه حاصل منی شود. دلی پرشور می خواهد و عقلی سرد. 

ذهن های ملتهب را توان این کار نیست و جان های ملتهب را نیز. چنان که گفته شد در این بند 

مرگ حاکم است.

بند سوم گویا پاسخی به وضعیت جدید است. دختر خورشید این بار با دو توصیف دیگر 

برای عمل او وارد صحنه می شود. کلماِت »آهسته« و »همچنان« از سوئی به کاری صبورانه 

و مستمر اشاره دارند و از سویی دیگر نفی گسست هستند. در واقع واپسین بند، اندیشه ای 

زیسته است که به زیباترین شکل در تاروپود این شعر ابتهاج نشان داده شده است و آموزه ای 

پر تأمل برای کنش اجتماعی انسان با خود دارد: »ما را به شور و شوق های هیستریک نیازی 

نیست....«

آزادی
به	مناسبت	۸۳مین	سالگرد	جان	باختن	محمد	فرخی	یزدی

)۱۲۶۷	خورشیدی،	یزد	-	۲۵	مهرماه	۱۳۱۸	در	زندان	قصر(	زمان	پادشاهی	رضا	پهلوی. 

آزادی مقام  و  قدر  و  عزت  به  قسم 

به پیش اهل جهان محترم بود آن کس

چگونه پای گذاری به صرف دعوت شیخ

استبداد صبح  ز  به  بود  بار  هزار 

روز آن  شود  پا  به  قیامت  روزگار  به 

آزادی قیام  چون  رجنبران  کنند 

آزاد شود  کی  خواجه  بندگی  بند  ز 

آزادی نام  است  جهان  روح بخش  که 

آزادی احترام  جان  و  دل  از  داشت  که 

آزادی مرام  ندارد  که  مسلکی  به 

آزادی شام  بسته  پا  و  دست  برای 

اگر خدای به من فرصتی دهد یک روز

آزادی انتقام  مرجتعین  ز  کشم 

آزادی غالم  گر  نشوی  فرخی  چو 

فهرست
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داستانسفریرابرایتانحکایتمیکنیم.
سفرگروهیشاملیکبازرگانودوخدمتکار.

خوببنگریدچهمیکنند:
رفتارشانبهچشمتانعادیمیمناید،ناهنجارشبیابید؛

درپسکارهایهرروزه،آنچهراکهناموجهاستکشفکنید.
درپسقاعدهمسلم،نامعقولرامتیزدهید.

بههرکمترینحرکتی،اگرچهبهظاهرسادهباشد،بدگمانباشید.
رسممتبعرابههمانعنواننپذیرید؛

ضرورتآنراجویاشوید.
باالتماسازشمامیخواهیم،دربرابرحوادثروزمره،

نگویید:طبیعیاست.
درعصریکهآشفتگیفرمانروا،وخونرواناست؛

درعصریکهامربهآشوبمیکنند؛
درعصریکهخودکامگی،قدرتقانونبهخودمیگیرد؛

درعصریکهانسانیت،ترکمردمیمیگوید...؛
هرگزنگویید:طبیعیاست،

استثنا و قاعده

در نظام سرمایه داری

خسرو باقری

تقدیم	به	هنرمند	مرتضی	میثمی	که	این	نمایش	را	
نخستین	بار	به	کارگردانی	او	بر	صحنه	دیدم.
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تاهیچچیزتغییرناپذیرشمردهنشود.
امپراطوری   ،1۲۷۷/1۸۹۸ فوریه   10( برشت  برتولت  اثر  قاعده  و  استثنا  منایشنامه 

آملان-14 آگوست 1۳۳۵/1۹۵۶، جمهوری دمکراتیک آملان(، منایشنامه نویس برجسته طبقه 

کارگر، با این همسرایی بازیگران آغاز می شود. برشت مضمون منایشنامه را از همان آغاز با 

متاشاگر در میان می گذارد تا او به دنبال تسلسل رویدادها نباشد، بلکه در یک هم اندیشی، همراه 

با منایشنامه نویس، کارگردان و بازیگران، به چرایی و چگونگی بیندیشد و برای تغییر شرایط راه 

بجوید. این منایشنامه آگاهی بخش را م. ا. به آذین در سال 1۹۶۸/1۳4۷ به زبان فارسی ترجمه 

کرد. در این منایش برشت پیرایه های نظام سرمایه داری را به کناری می زند و استخوان بندی 

ضد انسانی آن را آشکار می کند. در شرایط کنونی جهان و ایران و ترکتازی نولیبرالیسم، چقدر 

ضروری است که کارگردانان مردم دوست میهن ما، برای به صحنه آوردن این منایش بکوشند.

منایشنامه با سه شخصیت اصلی آغاز می شود که هیچ کدام امسی ندارند، زیرا مناینده 

طبقه اند: مرد بازرگان یا سرمایه دار که به دنبال رسیدن به چاه نفت برای کسب حداکثر سود 

است، در واقع مناینده طبقه سرمایه دار محسوب می شود. او در متام طول منایش نگران آن 

است که مبادا سرمایه دار یا سرمایه داران دیگری پیش از او به چاه نفت برسند و به استخراج 

آن بپردازند. بنابراین با شدیدترین شیوه های استثمار می کوشد که از شخصیت اصلی دیگر 

منایش یعنی باربر که در این منایش مناینده طبقه کارگر است، بهره وری کند و خود را به مقصد 

که همان منطقه چاه های نفتی است، برساند.

شخصیت سوم یعنی راهنما مناد روشنفکران جامعه است، اگر روشنفکران را گروهی بدانیم 

که نقش میانه میان طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر را ایفا می کنند. منتهی این روشنفکران یا 

راهنماها به دالیل گوناگون از جمله پایگاه های طبقاتی خود، زمینه های اجتماعی یا خانوادگی 
آگاهی طبقه  یا خارج کشور و سراجنام کسب  گوناگون، تناسب نیروهای اجتماعی در داخل 

کارگر یا سرمایه دار، ممکن است در خدمت یکی از این دو طبقه قرار بگیرند. به طور مثال 

گوناگون  بخش های  مدیران  و  مدیرکل  عنوان  به  ساختمانی  کارگاه های  در  مهندسان  نقش 

کارگران  استثمار  به  روشنفکران  یا  متخصصان  از  گروه  این  استخدام  با  سرمایه دار  کارگاه. 

می پردازد. پزشکانی که در بیمارستان ها کار می کنند و جزء سهامداران بیمارستان نیستند هم 

به اجرای این نقش می پردازند و سراجنام روشنفکرانی که در خدمت صاحبان قدرت و ثروت 

به توده های زحمتکش حتمیل  را به شیوه های معین  تا سیاست های حاکمان  قرار می گیرند 

کنند تا فرودستان به جای جهان بینی طبقه کارگر که به آرمان های زحمتکشان خدمت می کند 
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به ایدئولوژی بورژوازی یا فرادستان مسلح شوند، نیز همین کارکرد را دارند. در نتیجه این 

کارکرد روشنفکران است که طبقه کارگر و زحمتکشان به جای دفاع از منافع طبقه خود به تأمین 

منافع سرمایه داری که آنها را غارت کرده است یا غارت می کند، تن می دهند. این ها بخش 

بزرگ تری از روشنفکران یا متخصصان را تشکیل می دهند اما گروه کوچک تری هم هستند 

که به آگاهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان مجهز می شوند و وظیفه خود می دانند تا آن را به 

میان زحمتکشان ببرند. این روشنفکران یا متخصصان ترقی خواه هستند که بیشترین نقش را 

در ارتقای طبقه کارگر در خود، به طبقه کارگر برای خود ایفا می کنند. نظام سرمایه داری گروه 

اول این روشنفکران چاکر سرمایه داری را مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد، در حالی که 

روشنفکران گروه دوم را سرکوب و در صورت لزوم از دم تیغ می گذراند.

امپریالیستی  البته  و  سرمایه داری  جامعه  یک  در  سرمایه داران  رقابت  به  منایش  این 

می پردازد چه در مقیاس یک کشور و چه در مقیاس جهان. رقابت، آن هم از نوع وحشیانه 

آن، سرشت این نظام است. این رقابت تنها از مسیر استثمار بی رحمانه می گذرد، چه استثمار 

کارگران و زحمتکشان )در این جا، باربر( و چه محیط زیست )در اینجا چاه های نفت(. دقت 

کنیم که منایشنامه در سال 1۳0۹/1۹۳0 نوشته شده است، در یکی از بحرانی ترین بحران های 

باخته،  جان  ۷0میلیون  به  نزدیک  با  دوم  جهانی  جنگ  تنها  که  سرمایه داری  ذاتی  ادواری 

التیام بخش آن بود.

و  باربر  به  بازرگان  نهیب های  این  قالب  در  را  سرمایه داری  بی رحمانه  استثمار  برشت 

راهنما به تصویر می کشد:

- آهان، زود باشید تن لش ها. من حتمًا باید درست یک روز زودتر برسم و پس فردا در 
ایستگاه هان باشم... رقبای ما از نزدیک دنبال مان می کنند، هر که زودتر برسد معامله را 

می برد.
او سپس از راهنما می خواهد که به عنوان ابزار او بیش از پیش برای استثمار زحمتکشان 

وارد عمل شود:

- آخر، این باربر را یک کم بجنبان. تو را من برای همین کار به خدمت گرفتم. این جا 
اگر  البته پول شما که نیست. ولی مواظب باش،  که نیامده اید به خرج من گردش کنید... 

خرابکاری بکنی، ازت به دفتر کاریابی اورگا شکایت می کنم.
سرمایه دار برای تهدید راهنما به قانون متوسل می شود. او با شم طبقاتی خود به خوبی 

درک می کند که قانون در نظام سرمایه داری برای حتکیم موقعیت سرمایه داران سرهم بندی 
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شده است. راهنما ضمن آنکه در خدمت سرمایه دار است، اما به خاطر آن موقعیت طبقاتی 

دوگانه، منی تواند از حقوق زحمتکشان به کلی دست بشوید. این است که رو به باربر می گوید: 

آهان، دیگر، تندتر راه برو...
اما سرمایه دار این دوگانگی را بر او منی بخشد. او به راهنمای فاقد ابزار تولید، حقوق 

می دهد که ابزار دست او باشد برای استثمار زحمتکشان نه ابراز همدردی با آنان:

زدن  طرفدار  من  اصواًل  بده.  مشتمالش  را  مردک  یاال  است...  ناجور  صدات  حلن   -
نیستم، ولی این جا دیگر کتک الزم است... ها اقرار کن! باربری که انتخاب کرده ای، برادر 

توست!... خویش توست و برای همین منی خواهی بزنیش...
نظام سرمایه داری آن جا که پای منافعش به میان می آید، دیگر دستمال سفید را کنار 

می گذارد و به خشونت، از کتک زدن کارگران در 

با  مبارزه  در  درفش  و  داغ  تا  کوچک  کارگاه های 

اعتصاب و تا جنگ و مبباران و حتریم در مقیاس 

جهان، دست می زند. سرمایه داری از یک چیز که 

مارکس دوست داشت، متنفر است و آن همبستگی 
کارگران و زحمتکشان است: ها اقرار کن! باربری 

که انتخاب کرده ای برادر توست...
استثمار  با  برشت  منایشنامه  بازرگان 

دیگر  از  پیش  راهنما،  و  باربر  بیرحمانه 

به  سرمایه داری  کشورهای  یا  سرمایه داران 

ایستگاه هان می رسد، اما او این دستاورد را فقط حاصل کوشش و ابتکار خودش می داند، 

و البته خدایش را هم شکر می کند که این هوش و همت و قدرت ابتکار را فقط به او اعطا کرده 

است. کافی است با اندکی دقت، به منم زدن هایشان در سراسر جهان توجه کنید. همین چند 

مدت پیش بود که زنگنه وزیر وقت نفت، باد در غبغب انداخته بود و اظهار فضل می منود 

که کارگر زیاد و همه جا ریخته است، آنچه کار را پیش می برد کارآفرین/سرمایه دار است نه 

کارگر. و به طور طبیعی کار دولت ها حمایت از این گروه آخر است وگرنه از گروه اول حمایت الزم 

نیست. خودش می داند که مجبور است استثمار شود:

- خدا را شکر، به ایستگاه هان رسیدم، یک روز زودتر از همه شان. آدم هایم دیگر رمق 
این ها مرد  از دست من خون است... رکورد شکسنت، مبارزه کردن...  ندارند. دلشان هم 

	نظام	سرمایه	داری	آن	جا	که	پای	منافعش	

را	 سفید	 دستمال	 دیگر	 می	آید،	 میان	 به	

کنار	می	گذارد	و	به	خشونت،	از	کتک	زدن	

و	 داغ	 تا	 کوچک	 کارگاه	های	 در	 کارگران	

و	 تا	جنگ	 و	 اعتصاب	 با	 مبارزه	 در	 درفش	

بمباران	و	تحریم	در	مقیاس	جهان،	دست	

می	زند.	سرمایه	داری	از	یک	چیز	که	مارکس	

دوست	داشت،	متنفر	است	و	آن	همبستگی	

کارگران	و	زحمتکشان	است.
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میدانش نیستند... یک مشت بدبخت بی سروپا!
بازرگان یادش منی رود که در شکرانه اش به درگاه پروردگار این جمله را هم چاشنی اش 

کند: 

- اما جرأت نفس کشیدن ندارند، خدا را شکر هنوز این جا پلیس هست که نظم را برقرار 
کند.

و البته پلیس هم در خدمت گزاری به طبقه حاکم که نانش را می خورد با کوبیدن چکمه ها 

به هم و گفنت بله قربان آماده است:

- همه چیزتان که به قاعده هست، آقا؟ از وضع جاده ها، از آدم هاتان راضی هستید؟
به  می شناسد،  خوب  را  امپریالیستی  و  سرمایه داری  هرمی  و  طبقاتی  نظام  که  برشت 

متاشاگر گوشزد می کند که قانون در این جامعه برای خدمت به سرمایه داری است و محتوی 

آقا  به  خدمت  کارشان  امنیتی  و  اطالعاتی  سازمان های  و  ارتش  و  پلیس  و  دارد  طبقاتی 

باالسرهاست نه همه شهروندان.

کشورهای  از  که  بازرگان  و  است  دراز  هنوز  اورگا  در  نفت  چاه های  سوی  به  راه  اما 

و  پلیس  آن  در  که  بگذارد  ژاهی  کویر  در  پای  باید  است،  گذشته  »قانون مدار«  سرمایه داری 

آدمی که سرش به تنش بیارزد، وجود ندارد، چیزی شبیه کشورهای نفت خیز خاورمیانه. خوب 

حاال که سختی ها در پیش است، سرمایه دار چه باید بکند که کارش را پیش ببرد؟ دو کار باید 

بکند یکی آنکه منافع خودش را منافع همه ملت، و در این جا، منافع مشترک خودش و باربر 

و راهنما اعالم کند و در کالم، مهربان و نوکر ملت و مردمدار و دموکرات باشد و دیگر آنکه 

زیرکانه میان زحمتکشان و راهنماها شکاف بیندازد، از چه راهی؟ از راه هندوانه گذاشنت زیر 

بغل روشنفکران که شما با این بی سروپاهای بی سواد فرق دارید، فرق تان را بشناسید جای شما 

در اندیشکده ها و کنفرانس های ختصصی و جشنواره ها و این طور جاهاست، البته به شرطی که 

در حتمیق و استثمار زحمتکشان بکوشید و به ما، ولی نعمت ها، خدمت کنید:

- بیا بنشینیم برادر. برای چه منی نشینی؟ در یک همچو سفری همه باهم برادرند. ولی 
اگر هم ترجیح می دهی بایستی، میل خودت است. معموال من منی آیم کنار تو بنشینم، تو هم 
منی روی کنار باربر بنشینی. نظام دنیا به همین تفاوت ها بسته است. ولی هیچ چیز مانع مان 
نیست که باهم سیگاری بکشیم،  هان؟ و من از همینت خوشم می آید. روی هم رفته هر کسی 
برای خودش مرتبه و مقامی دارد... راستی جامن می خواستم بهت هشدار بدهم. آن وقت که 
تو این باربر را زدیش هیچ ملتفت شدی چه نگاهی بهت کرد؟ از آن نگاه ها... که هیچ بوی 
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خیر ازش منی آمد. تو در روزهای آینده ناچاری باز چندین بار مشتمالش بدهی، آن هم خیلی 
را غنیمت بشمارد و  او بخواهد فرصت  ناتوئی است... شاید  آدم  باربره،  یارو  شدیدتر... 
خودش را آنطوری که در واقع هست نشان بدهد. تو از او باالتر هستی، درآمد بهتری داری و 

هیچ باری هم حمل منی کنی. همین کافی است که از تو کینه به دل بگیرد.
را  بازرگان  ترفندهای  و  دارد  زحمتکشان  به  رو  بیشتر  برشت  منایش  در  راهنما  اما   

می شناسد:

- روی هم رفته رفتار دوستانه بازرگان خیلی نگرامن می کند. کسی چه می داند برامان در 
کار پخنت چه آشی هست. مدام قدم می زند و فکر می کند... از این فکر کردن های تازه اش باید 
انتظار خدعه تازه ای را داشت! به هر حال من و باربر ناچاریم همه چیز را حتمل کنیم؛ و گرنه 

پول مان را منی دهد یا این که درست وسط کویر جوامبان می کند.
باربر در منایش برشت مناینده طبقه کارگر است، اما طبقه کارگری در خود نه برای خود. 

ناآگاهی. زیرا سرمایه داران فعاًل موفق  و  فاقد تشکیالت و سازماندهی، غرق در بیچارگی 

شده اند با کار کشیدن بی پایان و قطع راه های کسب آگاهی، مانع از آن شوند که به طبقه ای بر 

خود تبدیل شود. او از راهنما فقط یک تقاضا دارد و آن اینکه »مرا بزن، ولی با متام زورت 

نه. اگر من بناست خودم را تا ایستگاه هان بکشم، آخر بایستی بتوامن قدم از قدم بردارم.«
نگاهی به کارگران و زحمتکشان میهن مان بیندازید به جای روزی ۸ ساعت وادارشان 

کرده اند که دو برابر کار کنند و تازه هشت شان گرو نه شان باشد. این تراژدی را هم، با این عبارت 

به خورد زحمتکشان می دهند: »ماشاءاللـه چه غیرتی دارند اما متاسفانه عقل معاش ندارند.« 

وقت مطالعه و اندیشیدن برایش نگذاشته اند. این است که استثمارش می کنند و جانش را 

می گیرند و منی گذارند که با سازماندهی از منافعش دفاع کند و طبقه برخود شود. ببینید در 

منایش برشت چگونه کارگر به جای این که حرف خودش را بزند مرتبًا حرف کارفرما را بر زبان 

جاری می کند.

آوردن خدمتی به بشریت  از شکم زمین بیرون  را  - بازرگان همه اش می گوید که نفت 
است. می گوید اگر نفت را از شکم زمین بیرون بیاورند، این جا خط آهن می کشند، همه غرق 
نعمت می شوند. بازرگان می گوید که این جا خط آهن می کشند. خوب آن وقت من برای گذران 

زندگیم چه باید بکنم؟
وقتی سرمایه دار می شنود که نوعی همدردی میان باربر و راهنما هست، و راهنما به باربر 

هشدار می دهد که عبور از رودخانه سر راه خطرناک است و در زمان طغیان رود باید هشت 
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روز صبر کرد تا بتوان بی خطر از آن عبور کرد، آماده مقابله می شود. او همبستگی کارگران و 

روشنفکران را بهیچوجه برمنی تابد.

جان  مواظب  و  نکند  عجله  که  می کند  سفارش  بهش  دارد  روشن!...  ما  چشم  هاه،    -

عزیزش باشد!...آدم خطرناکی است. با باربر دست به یکی خواهد کرد... شاید هم از خیانت 
فروگذار نکند. روی هم، از امروز آنها دو تا هستند، در مقابل من یکی... حتمًا باید  شر این 

یارو را از سرم واکنم. 
مقابل  در  ثروت  و  قدرت  صاحبان  همه  حربه  توطئه!  با  است  معلوم  چگونه؟  اما 

زحمتکشان خدعه و توطئه است. به تاریخ معاصر ایران و جهان بنگرید، چه توطئه ها خواهید 

دید. زحمتکشان و مبارزان هوادار آنها را چند بار در جهان به خیانت، جاسوسی و کودتا و... 

متهم کرده باشند، خوب است؟ جالب این است که برای این اتهام ها دادگاهی هم در کار نیست. 

با کمک رسانه های دیداری و شنیداری از مدافعان زحمتکشان چنان دیوی می سازند که باید 

همان روز سندیکا و حزب شان را بست و فردایش هم بدون محاکمه آنها را غیرقانونی و چند 

روز بعد هم سرشان را زیر آب کرد. بازرگان که توطئه کرده است تا راهنما را اخراج کند، رو به 

او می گوید:

- بهت گفته بودم وارسی کنی ببینی بسته بندی بار محکم است. حاال ببینیم دستورهای 

این  به  تو  شود.(  پاره  که  آنقدر  می کشد،  قوت  به  را  تسمه  )یک  یانه...  کرده ای  اجرا  مرا 
را  البته تو همین  به هدر می رود.  پاره شود، یک روزمان  می گویی بسته بندی؟ تسمه که 

می خواهی تا بتوانی استراحت بکنی...
اما راهنما که هشیار است توطئه سرمایه دار را برمال می کند: 

- من در پی استراحت نیستم، بسته را هم تا به زور نکشی، پاره منی شود.
اما مگر قرار است توطئه گر که دیگران را به توطئه متهم می کند، از ادعای خود دست 

بکشد:

کنم  تصور  که  دارم  دالیلی  وانگهی  می کنی...  هم  دو  به  یکی  من  با  داری  تازه  - ها؟ 
خدمتکارها را بر ضد من می شورانی.

- چه دالیلی؟
- آها! خیلی دلت می خواهد بدانی... اما من فعاًل بیرونت می کنم.

نزدیک  باربر  با  همبستگی  به  بیشتر  چه  هر  بازرگان  ستمگری  با  مقابله  در  که  راهنما 

می شود، می کوشد او را از توطئه ها و سرکوب گری های کارفرما مطلع کند:
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اگر راه را گم کنید، حتما  این قمقمه را به عنوان ذخیره نگهدار. پنهانش کن.  - بگیر 
قمقمه ات را ازت خواهد گرفت. حاال بیا، راه را برایت بگویم.

سرمایه دار که می داند به خاطر ستمی که می کند مورد نفرت زحمتکشان است، حلظه ای 

آرام و قرار ندارد. این است که هفت تیرش را در می آورد، آن را پاک و آماده شلیک می کند زیرا 

می داند »کشمکش هایی در پیش خواهیم داشت.«

قانون  فرابخواند،  منایش،  کردن  دنبال  نه  و  اندیشیدن  به  را  متاشاگر  آنکه  برای  برشت 

سرمایه داری را به آواز بر زبان بازرگان جاری می کند؛ او خرامان می گذرد و می خواند:

ضعیف از پا درمی آید، این قوی است که پیروز می شود.
زمین بخواهد یا نه، باربر بخواهد یا نه، 

ای نفت، من به چنگت خواهم آورد.
است:  چنین  قانون  پیکار  این  در 
ضعیف از پا درمی آید، قوی است که پیروز 

می شود.
باربر که مناینده طبقه کارگری است که 

سرمایه داری  ماهیت  و  طبقاتی  منافع  هنوز 

و  شاد  منی شناسد،  را  فریب کار  و  چپاول گر 

سرخوش می خواند:

بر  مشقت  و  است،  دشوار  اورگا  راه   -
جاده اورگا فراوان.

خواهند  تاب  اورگا  تا  آیا  من  پاهای 
آورد؟

ولی در اورگا که مزدم را بگیرم، استراحتی خواهم کرد.
زمن در اورگا بسر می برد، پسرم نیز آجنا به انتظار من است.

به رودخانه می رسند. رودخانه خروشان است و باربر می داند که نباید تا هشت روز از آن 

عبور کنند.

 اما سرمایه دار که قانون سرمایه داری رقابت بی رحمانه را می شناسد، سعی می کند تا با 

فریب، باربر را تشویق به عبور از رودخانه کند. یک باره باربر به قهرمان ملت تبدیل می شود 

که قرار است با کمک به کشف نفت، ملتی را از درماندگی جنات دهد و به سوی رفاه و عدالت 
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و آزادی رهنمون شود:

- ما برای چه به اورگا می رویم؟ برای آنکه با بیرون کشیدن نفت از دل زمین به بشریت 
خدمت کنیم... نفت را بیرون خواهند کشید، راه آهن خواهند ساخت و همه در ناز و نعمت بسر 
خواهند برد. نان، پوشاک و... خدا می داند چه چیزهای دیگری خواهند داشت! چه کسی این 
کار را خواهد کرد؟ چه کسی؟ ما. پیشرفت، متدن... این ها آن چیزهایی است که در پایان سفر 

ماست. هیچ به فکرت می رسد که سراسر کشور چشم به تو دوخته است، به تو! می شنوی؟
 آه که چقدر این واژه ها برای زحمتکشان آشناست. هر دولتی که در کشورهای سرمایه داری 

سر کار می آید، این وعده ها را با چه واژگان قشنگی، پرشور و پرهیجان، بر زبان می راند، اما 

در پایان دوره اش، باز خرما بر خنیل است و زحمتکشان در انتظار. تا این انتظار جهنمی پایان 

نیابد و کارگران و زحمتکشان ندانند که کس خنارد پشت من جز ناخن انگشت من، در بر همین 

پاشنه خواهد چرخید که می چرخد. بر پاشنه سرمایه داران و چاکران آنها.

باربر در پاسخ، به صداقت و سادگی می گوید که شنا بلد نیست و ممکن است غرق شود، 

اما سرمایه دار که جانش به پولش وصل است، به چندرغاز درآمد باربر متوسل می شود تا او را 

متهم به پول دوستی کند. اتهام آغاز می شود تا تهدید و خشونت اعمال شود:

- ولی برای تو، با آن روح فرومایه و حریصت، تنها چیزی که اهمیت دارد همان پول است. 
راستی هم، برای چه در رسیدن به اورگا عجله کنی؟ نفع تو در این است که هر چه بیشتر وقت 
بگذرانی، برای آن که روزمزد هستی. برای تو این سفر اهمیتی ندارد. تو جز به فکر پولت 

نیستی.
برای  متاشاگر  به  کمک  و  منایش  و  واقعیت  بین  فاصله گذاری  برای  برشت  دیگر  بار 

اندیشیدن و مقاومت در برابر دروغ به همسرایان روی می آورد. بازیگران رو به متاشاگر می کنند 

و به او یادآور می شوند که منافع مشترک یک ملت دروغ بزرگی است که بورژوازی سرهم بندی 

می کند تا کارگران را روانه میدان های جنگ کند؛ تا در پای منافع بورژوازی کشور و گاه جهان، 

قربانی شوند؛ دروغ بزرگی است تا به نام آن، زحمتکشان را هر چه بیشتر استثمار کنند؛ به 

نام کارگران و زحمتکشان باشد اما به کام سرمایه داران و امپریالیست ها. برشت به فرودستان 

می آموزد که منافع طبقاتی زحمتکشان و استثمارگران در راستای مشترک نیست؛ آنچه به 

نفع بورژوازی است، چوبش را زحمتکشان خواهند خورد:

- و این هم رود، رودی با آب های پرخطر
دو مرد بر ساحل اند: یکی به آب می زند، ولی آن دیگری دودل است.
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آیا آن یکی دلیر است و این یکی ترسو؟
آن سوی رود، همین که از خطر رستند،

یکی می رود تا معامله ای را به اجنام برساند؛ پیروزمندانه بر ساحل قدم می گذارد، 
در ملک متصرفی خود وارد می شود، و میوه تازه ای می خورد.

اما آن دیگری، پس از آنکه خطر را پشت سر گذاشت،
از نفس افتاده است و چیزی هم به دست منی آورد؛

و باز خطرهای دیگری در کمین ناتوانیش نشسته اند.
آیا هر دو دلیرند؟ هر دو آیا خردمندند؟

افسوس! هر دو با هم بر رود چیره شدند،
ولی بر ساحل گسترده تنها یک تن پیروزمند است.
آن که می گوید »ما«، منظورش »من و تو« نیست.

ما بر رود چیره شده ایم، ولی این توئی که بر من چیره شده ای. 
از رودخانه عبور کند، رد  سرمایه دار خواهش کارگر را که چند ساعتی استراحت و بعد 

می کند و به سالح متوسل می شود. سرشت سرمایه داری این است: خنست از راه فریب و خدعه 

و اگر نشد خشونت عریان.

- هفت تیرم را به پشتت می گذارم و شرط می بندم که دیگر از رود خواهی گذشت! من 

دیگر خطرات عبور از آب را منی بینم... پای حفظ دارائیم در میان است. 
دست کارگر که مهم ترین سرمایه اوست در عبور اجباری از رودخانه شکسته است اما چه 

باک که سرمایه در توجیه و دغل کم منی آورد:

- در دنیا دو روتر و کینه جو تر از این جماعت باربر کسی نیست. یک دست کم تر یا بیش تر، 
برایش چه اهمیتی دارد؟ این الت و لوت ها دورتر از دیزی آبگوشت شان که چیزی منی بینند...

سرمایه دار بادی در غبغب، آواز سر می دهد تا متاشاگر را از جهان بینی نظام سرمایه داری 

آگاه کند: 

برای ضعیف مرگ است و برای قوی پیروزمندی، و همین خود بهتر.
قدرمتند را یاری و ضعیف را لگد درخور است، و همین خود بهتر.

افتاده را بگذار تا بیفتد و مشتی هم بر سرش فرود آر، زیرا چنین خود بهتر.
آنکه از جنگ پیروز برآید، جائی در جشن دارد، و این خود بهتر.

و سرمایه ساالر را با شمار کشتگان کاری نیست، و همین خود بهتر.
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و خدایی که همه چیز آفرید، خداوندگار و چاکر آفرید، و این خود بهتر،
تا کارت به راه است مدحت می گویند و چون رو به ادبار نهد، به ریشت می خندند، و 

همین خود بهتر.
سرمایه دار که در استثمار بی رحمانه و اعمال خشونت و نقض ابتدائی ترین حقوق طبقه 

کارگر بی پروا و افسارگسیخته عمل می کند، حلظه ای اما آرامش ندارد. او هر آن در انتظار 

مخالفت، اعتراض و مبارزه طبقه کارگر است. او که خود توطئه گر است، طبقه کارگر را هر آن 

آماده توطئه می بیند. باربر راه را اشتباه می رود چون راهنما را سرمایه دار سرکوب کرده است، 

اما کارفرما تصور می کند که او توطئه ای در سر دارد و به همین خاطر بار دیگر به خشونت متوسل 

می شود و در بیابانی بی آب و علف، نیمی از آب او را برای خودش برمی دارد. اما ما همچنان با 

طبقه کارگر برای خودی روبرو نیستیم. او التماس می کند که ارباب او را نزند و نگران است که 

مبادا به خاطر دست آسیب دیده اش، دیگر کاری پیدا نکند. طبقه سرمایه دار بیشترین کوشش را 

می کند تا راهنماها را یا از طبقه کارگر دور نگهدارد، یا سرکوب کند. طبقه کارگر نباید آگاه شود 

و آگاهی را این قشر روشنفکر خلقی  است که باید به میان زحمتکشان ببرد. بدون عنصر آگاهی 

طبقه کارگر که ماهیتًا انقالبی است، طبقه در خود می ماند. طبقه در خود یعنی طبقه ای فاقد 

آگاهی طبقاتی و فاقد تشکیالت. این است که در متام جوامع سرمایه داری راهنماها سرکوب 

می شوند؛ در کشورهای سرمایه داری پیشرفته به طور عمده با روش های نرم و زیرکانه و در 

کشورهای پیرامونی به طور عمده با خشونت عریان و شمشیر بران، بی آنکه هیچ کدام سالح 

دیگری را کاماًل از ابزار سرکوب خود کنار گذاشته باشند.

داستان به نقطه اوج خود نزدیک می شود. قمقمه آب باربر متام شده است، اما بازرگان 

هنوز آب دارد. بازرگان پنهان از دید باربر آب را می نوشد:

- قمقمه ات خالی است. مال من هم ایضًا. )بازرگان پنهانی از قمقمه خود می نوشد( 
خودمان را از او بدزدیم. اگر ببیند که من هنوز آب برای خوردن دارم، یک جو عقل هم که در 
سر داشته باشد، می باید در صدد کشتنم برآید. اگر به من نزدیک شود، شلیک می کنم. )هفت 

تیرش را بیرون می آورد و روی زانویش می گذارد(.
اما باربر در دنیای ترس های خود از سرمایه دار و دادگاه های سرمایه داری بسر می برد:

- می باید آن قمقمه ای را که راهنما در ایستگاه به من داد، به او بدهم. اگر بیایند و ببینند 
که من یک قمقمه پر آب دارم و او در شرف مرگ است، مرا تسلیم دادگاه خواهند کرد.

بنابراین قمقمه را برمی دارد و به سوی بازرگان می رود. بازرگان ناگهان باربر را باالی 
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سر خود می بیند اما منی داند که آیا باربر دیده است که او پنهانی آب نوشیده است یا نه. باربر 

بازرگان  دراز می کند.  او  به سوی  را  بنابراین قمقمه اش  او نشده است،  متوجه آب نوشیدن 

توطئه گر، تصور می کند که باربر سنگی در دست دارد و می خواهد به او حمله کند:

- این سنگ را بیاندازش پایین. )باربر منی فهمد و همچنان قمقمه را به سوی او دراز 
می کند. بازرگان با شلیک یک تیر او را از پا در می آورد.( آخر، کارش به اینجا کشید. بگیر 

حیوان پلید. این هم آنچه مستحقش بودی.
آخرین پرده منایش، دادگاهی است که برای رسیدگی به قتل باربر تشکیل شده است. در 

دادگاه راهنما و همسر باربر حضور دارند. اما برشت بار دیگر برای آنکه متاشاگر را به اندیشیدن 

تشویق کند، به کمک همسرایان، پیشاپیش شیوه کار دادگاه های سرمایه داری را افشا می کند:

- چون بی گناهی به خاک افتاد، قاضی ها بر نعش او گرد می آیند و محکومش می کنند. 
هنوز  شد،  کشته  ستم  به  که  مردی  گور  بر 

می باید که حق او را نیز بکشند.
نظام  قانونی  پاسدار  همچون  دادگاه  قاضی 

سرمایه داری و وکیل مدافع سرمایه دار وارد عمل 

می شود. زن باربر ادعای خسارت می کند، چرا که 

بازرگان نان آور او و پسرش را کشته است. راهنما 

قمقمه آبی را که خودش در اختیار باربر قرار داده 

بود، به دادگاه نشان می دهد تا ثابت کند که باربر 

قصد کشنت سرمایه دار را نداشته است. بازرگان هم می خواهد نشان بدهد که او هیچ رفتار بدی 

با باربر نداشته است. همه چیز برای محکومیت بازرگان آماده است. اما در این حلظه قاضی 

به کمک سرمایه دار می شتابد و راه را به او نشان می دهد.

- خودتان را معصوم تر از آنچه هستید نشان ندهید. با این متهیدات نیست که خواهید 
کرده اید،  رفتار  لطف  به  قدر  این  باربرتان  با  واقعًا  اگر  بیابید.  جنات  مخمصه  از  توانست 
کینه اش را نسبت به شما چگونه می باید توجیه کرد؟ کوشش تان، برعکس، باید این باشد 
که این کینه را قابل قبول جلوه دهید. به این ترتیب به نظر درست خواهد آمد که در حال دفاع 

مشروع بوده اید. انسان باید همیشه به آنچه می گوید فکر کرده باشد.  
 بازرگان به سرعت مشاوره قاضی را دریافت می کند:

- باید اعترافی بکنم. یک بار من او را زدم.

که	 است	 دادگاهی	 نمایش،	 پرده	 آخرین	 	

باربر	تشکیل	شده	 قتل	 به	 برای	رسیدگی	

باربر	 همسر	 و	 راهنما	 دادگاه	 در	 است.	

برای	 دیگر	 بار	 برشت	 اما	 دارند.	 حضور	

آنکه	تماشاگر	را	به	اندیشیدن	تشویق	کند،	

به	کمک	همسرایان،	پیشاپیش	شیوه	کار	

دادگاه	های	سرمایه	داری	را	افشا	می	کند.
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و در برابر اصرار زیرکانه قاضی که یک بار کتک زدن، دلیل کینه باربر منی شود:

- وقتی هم که از عبور از رودخانه سر باز زد، من هفت تیرم را به پشتش فشار دادم. 
گذشته از آن، ضمن عبور از رودخانه یک دستش شکست. اینجا هم باز تقصیر از من بود... 
من باز یک اعتراف دیگر باید بکنم. وقتی که ما راهمان را گم کردیم، من یک قمقمه آب را با 

او تقسیم کردم، ولی قمقمه دوم را می خواستم خودم به تنهایی بخورم.
و  محکوم  را  باربر  بتواند  که  است  آورده  دست  به  را  کافی  شواهد  دیگر  حاال  قاضی 

سرمایه دار را تبرئه کند.

- پس بنابراین بعد از اخراج راهنما، شما همه گونه بهانه به باربر داده اید که به شما کینه 
بورزد. باربر مردی است که در مقابل مزد ناچیزی به همه گونه مخاطرات کشانده می شود؛ 
مردی که از حلاظ جسمانی ناقص شده است و هر حلظه در خطر مرگ است... آن هم برای که؟ 
برای چه؟ برای خاطر کسی که در واقع مزدی به او منی دهد. در این صورت چطور می تواند به 

او کینه نداشته باشد؟
راهنما،  شهادت  منی شناسد،  خود  برای  سرمایه دار  از  دفاع  جز  وظیفه ای  که  قاضی 

مسافرخانه چی و زن باربر را، مبنی بر این که باربر کینه ای از سرمایه دار به دل نداشت، همیشه 

از او فرمانبرداری داشت و تنها نگران دستمزد و بیکاریش بود را سالوسانه نفی و با شیوه های 

حقوقی رد می کند.

همه چیز برای حکم نهایی آماده شده است: درست است که باربر سنگی در دست نداشته 

و می خواسته قمقمه آبی را به سرمایه دار بدهد اما سرمایه دار از کجا باید بداند. کینه باربر به 

سرمایه دار امری بدیهی است. یعنی قاعده است. اما محبت باربر به سرمایه دار استثناست. 

سرمایه دار منی توانسته است به استثنا اعتماد کند. او به قاعده عمل کرده است. پس گرچه 

سرمایه دار باربر را کشته است، اما این واقعیت سرمایه دار را در معرض اتهام قرار منی دهد 

زیرا »اینکه او واقعًا در معرض تهدید بوده است یا این که خود را مورد تهدید تصور کرده، 

اهمیتی منی تواند داشته باشد. در موقعیتی که بازرگان داشت می بایست خود را مورد تهدید 
تصور کند.«

- به حق اذعان دارید که باربر می بایست به بازرگان کینه داشته باشد. بنابراین با کشنت 
باربر بازرگان بی گناهی را کشته است. درست. از طرفی روشن است که بازرگان منی دانسته 
که باربر نیت سوئی ندارد. بله بله، این چیزی است که گاهگاه برای پلیس اتفاق می افتد. دیده 
می شود که پاسبان ها روی جمعیت تظاهرکننده، یک مشت مردم کاماًل آرامش طلب شلیک 
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می کنند... برای چه شلیک می کنند؟ مطلب ساده است، از این جهت که منی توانند درک کنند 
که چگونه این مردم تا کنون آنها را از اسب هاشان به زیر نکشیده و تکه تکه نکرده اند. اگر آنها 
تیراندازی می کنند، به این علت است که می ترسند. همین و بس. و این هم که می ترسند دلیل 
بر عقل آنهاست. پس بنابراین بازرگان منی توانسته بداند که این باربر یک حالت استثنایی 
است. او باید از قاعده پیروی می کرد نه از استثنا. این باربر چه دلیلی می توانست داشته باشد 

تا به جالد ستمگر خودش آب بدهد؟
قاعده عدل قصاص است. دیوانه آن کسی که امید به استثنا بدوزد.

و سراجنام قاضی حکم دادگاه سرمایه داری را اعالم می کند:

- بنابراین متهم تبرئه می شود و دادخواست زن مقتول مردود است.
 برتولت برشت، در پایان منایش، از زبان راهنما، نظام سرمایه داری، قوانین، دادگاه ها و 

ارزش های اخالقی آن را افشا و محکوم می کند:

در نظام و آئینی که شما پرداخته اید، نیکی استثناست.
هان، در پی مردمی مباش، این خصلت برایت گران متام خواهد شد.

وای به حال کسی که چهره مهربان دارد!
از این کارش بازدارید: می خواهد به هم نوع خود کمک کند.

در پای تو از تشنگی می میرند، چشم هایت را ببند؛
در کنار تو می نالند، در گوش هایت پنبه کن؛

از تو کمک می خواهند، قدم برمدار...
وای به حال کسی که عنان به دست دل بسپارد:

به یک آدمی آب می دهد، ولی گرگی است که می آشامد...
صحنه زمانی در تاریکی فرو می رود که آموزه های برشت، به زبان همسرایان در سالن 

می پیچند و همراه متاشاگران قدم در خیابان ها می گذارند:

بدین سان گزارش یک سفر پایان می یابد. شما خود دیده اید و شنیده اید.
آنچه دیدید یک حادثه معمولی بود، از آن گونه که هر روز اتفاق می افتد.

با این همه از شما خواهش داریم، در پس کارهای عادی آنچه را که ناهنجار است بیابید، 
در پس امور هر روزه آنچه را که ناموجه است کشف کنید.

در لفاف رسم و قاعده اجحاف را بجویید.
و هر جا که اجحافی در نظر آوردید، درمان آن را بیابید.

فهرست
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شب های شاعران و نویسندگان ایران که به »ده شب گوته« شهرت دارد، بین 1۸ تا ۲۷ 

مهرماه 1۳۵۶ از سوی کانون نویسندگان ایران برگزار شد. در آن ده شب که در تاریخ معاصر 

ایران کم نظیر است، ۵۷ نویسنده و شاعر با هدف اعتراض به سانسور و اختناق سیاسی سخن 

گفتند، شعر خواندند و خواستار آزادی بیان در ایران شدند.

کانون نویسندگان ایران در اسفند ماه 1۳4۶، به عنوان تشکل صنفی نویسندگان و شاعران 

ایران تشکیل شد. هدف های کانون دفاع از آزادی بیان و منافع صنفی اهل قلم بود که در منشور 

کانون با عنوان »در باره یک ضرورت« در اول اردیبهشت 1۳4۷ تصویب شد. فعالیت های 

کانون در دور اول عبارت بودند از: اقدام برای اصالح الیحه حمایت از حقوق مولف و مصنف، 

حمایت از نویسندگان زندانی، برگزاری مراسم یادبود صمد بهرنگی، حتریم کنگره حکومتی 

»نویسندگان، شعرا و مترجمین ایران«، برگزاری جلسه های سخنرانی، و برگزاری یادبود نهمین 

و زندانی شدن  بازداشت  و  فزاینده ساواک  اما در نتیجه فشار  نیما یوشیج.  سال درگذشت 

محمود اعتمادزاده )م.ا. به آذین( از دبیران و محمدعلی سپانلو و ناصر رحمانی نژاد، از اعضا، 

و تهدید و ارعاب گروه دیگری از اعضا، دوره اول فعالیت کانون در خرداد 1۳4۹ متوقف شد. 

و  آل احمد  باقر پرهام، اسالم کاظمیه، منوچهر هزارخانی، شمس  در بهمن ماه 1۳۵۵، 

علی اصغر حاج سید جوادی تالش برای جتدید فعالیت کانون نویسندگان ایران را آغاز کردند. 

شب های
شاعران و نویسندگان

در انستیتو گوته
به مناسبت ۴۵مین سالگرد این رویداد 

کم نظیر در تاریخ معاصر میهن ما 

خسرو باقری

تقدیم	به	یاد	مانای	سیدکاظم	حسینی
که	مرا	با	خود	به	ده	شب	گوته	برد.
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امیرعباس هویدا،  آنان در نامه ای که 40 نویسنده و شاعر هم آن را امضا کردند، خطاب به 

ضوابط  آزادانه...  و  خالق  تفکر  شرایط  بودن  محدود  نتیجه  »در  که:  نوشتند  خنست وزیر، 

مطالعه  اهل  مردم  برای  کتاب  مطالعه  جهت  در  که  شدید  محدودیت های  سانسور...  شدید 

به خصوص جوانان و دانشجویان به وجود آمده است، فرهنگ و خالقیت فکری و هنری در 

جامعه ما دچار توقف و رکود شده و حتی به جرات می توان گفت که نشانه های نگران کننده ای 

از احنطاط فرهنگی نیز پیداست... اگر بنا باشد که ما به عنوان ملتی آزاد و سربلند و متکی به 

کار و فرهنگ خویش در جهان مبانیم... و میراث ملی و فرهنگی گذشته خویش را که در جهان 

درخششی کم نظیر دارد، پاسداری کنیم، ناچاریم که قدم پیش نهیم و محدودیت های موجود 

را برداریم و با کار فکری و خالق خود با متام گروه های اجتماعی کشور ارتباطی سالم و اصیل 

برقرار کنیم« در این نامه امضاکنندگان، ضمن اعتراض به تعلیق و تعطیل مواد قانون اساسی 

مربوط به آزادی های سیاسی و اعالمیه جهانی حقوق بشر خواستار اجرای بندهای زیر شدند: 

1( به رمسیت شناخنت کانون نویسندگان ایران ۲( برطرف شدن موانع موجود در راه تاسیس 

برای  قانونی  تسهیالت   )۳ شهرستان ها  و  تهران  در  اعضا  اجتماع  برای  باشگاهی  یا  محل 

انتشار نشریه کانون و توزیع بالمانع آن در سراسر کشور. از امضاکنندگان نامه باید از سیمین 

دانشور، م. ا. به آذین، فریدون آدمیت، سیاوش کسرایی، فریدون تنکابنی و رحمت اهلل مقدم 
مراغه ای نام برد. این نامه سرگشاده در ۲۳ خرداد 1۳۵۶ با پست سفارشی برای خنست وزیر 
و رونوشت آن برای روزنامه های رمسی کشور و رادیو و تلویزیون ایران ارسال شد. البته هیچ 

کدام از این رسانه ها، نامه را چاپ نکردند. در داخل کشور، فقط روزنامه مخفی نوید وابسته 

به حزب توده ایران و در خارج از کشور، نشریاتی چون ایران آزاد، پیام دانشجو، آرمان و... آن 

را منتشر کردند.

با آنکه خنست وزیر و دیگر مقام های دولتی به این نامه پاسخ ندادند، اما ساواک هم 

که  رسیدند  نتیجه  این  به  امضاکنندگان  بنابراین  نداد.  قرار  پیگرد  مورد  را  امضاکنندگان 

می توانند فعالیت کانون را از سر بگیرند. در سوم تیر 1۳۵۶، امضاکنندگان گرد هم آمدند و 

هیئت دبیران موقت کانون را انتخاب کردند: اسالم کاظمیه، م. ا. به آذین، منوچهر هزارخانی، 

رحمت اهلل مقدم مراغه ای و باقر پرهام. دو نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند: 
سیاوش کسرایی و فریدون تنکابنی. 

ابتکار برگزاری شب های نویسندگان و شاعران ایران، از آِن هیئت دبیران کانون نویسندگان 

ایران  دولت  چون  گرفت.  شکل  سرفراز  جالل  پیشنهاد  دنبال  به  ابتکار  این  گرچه  بود،  ایران 
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کانون را به رمسیت منی شناخت، کانون هم منی توانست مجوز برگزاری شب های نویسندگان 

و شاعران ایران را کسب کند. توجه به انستیتو گوته به عنوان اجنمن فرهنگی ایران و آملان از 

همین محدویت سرچشمه گرفت. نکته این بود که از سال 1۳۵۳ به بعد، انستیتو گوته، پاییز هر 

سال، شب شعر برگزار می کرد. تا سال 1۳۵۶، شاعرانی چون احمد شاملو، امساعیل خویی، 

نصرت رحمانی و کیومرث منشی زاده در شب های شعر آن انستیتو شرکت کرده بودند. سرفراز 
به دیدار دکتر هاینس بکر، رایزن فرهنگی سفارت آملان در ایران و رئیس انستیتو گوته رفت 

و پیشنهاد کرد که امسال، به جای دعوت از یکی دو شاعر، گوته عده بیشتری از شاعران را 

دعوت کند. در پی استقبال بکر، موضوع در هیئت دبیران کانون و جلسه عمومی کانون مطرح 

شد. کانون به شرط بی قید و شرط بودن، با برگزاری این نشست ها موافقت کرد. استدالل هیئت 

دبیران کانون در پذیرش این شب ها این بود که »گرچه این پیشنهاد نشانه آن است که آمریکا در 

سیاست حمایت از حقوق بشر خود در ایران دستیار آملانی اش را به میدان فرستاده و می خواهد 
از کانون، اهرم فشار دیگری بسازد، اما کانون هم با بهره گیری از این فرصت می تواند مسائل 
آزادی اندیشه و بیان و مبارزه با سانسور و دیگر مظاهر استبداد را در ابعاد گسترده تری به 

میان بکشد و خود در جنبش مردم ایران به صورت نیرویی درآید.«
کرد  تصویب  را  شاعران  و  نویسندگان  شب های  برگزاری  کانون،  دبیران  هیئت  سراجنام 

و اعضای آن به دیدار بکر رفتند تا چگونگی برگزاری نشست ها را برنامه ریزی کنند. در این 

مالقات تصویب شد که »برنامه کار را هیئت دبیران کانون تنظیم کند، به این شکل که هر شب 

یک یا دو نفر سخنرانی کنند و چند شاعر شعر بخوانند؛ در آگهی ها تنها نام انستیتو گوته ذکر 

از خود را می خواند، ضمن معرفی خویش،  اثری  یا شاعری که در هر شب  اما نویسنده  شود 

وابستگی اش را به کانون اعالم کند. در کتابی که بعدًا در گزارش این شب ها به چاپ می رسد، 

همکاری کانون و انستیتو گوته باید به صراحت گفته شود اما هرگونه درآمد این شب ها به 

کانون تعلق خواهد گرفت.«

دکتر بکر محدویت های سیاسی کانون در آن شب ها را برشمرد و از هیئت دبیران خواست 

که از سیاسی کردن برنامه ها خودداری و از هر گونه برنامه ای که از آن بوی مخالفت با شاه به 

مشام برسد، پرهیز کند. او محدودیت ها را تا آجنا پیش برد که از دبیران کانون خواست »حتی 

روزنامه های  در  از شهریور 1۳۵۶  که  بود  در حالی  این  پرهیز شود.«  واژه سانسور  کاربرد  از 

سراسری کشور مانند اطالعات و کیهان، هر چند محدود، از وضعیت نابسامان سانسور کتاب 

در ایران انتقاد می شد. دبیران کانون با این استدالل که »این شب ها تنها گام خنست است و 
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باید جای پای خود را محکم کنیم«، محدودیت های بکر را پذیرفتند و برای آنکه سخنرانان و 

شاعران، این محدودیت ها را رعایت کنند، »تصمیم گرفته شد که هیئت دبیران بر نوشته ها و 

سخنرانی ها نظارت داشته باشد.«

تدارک شب ها

هیئت دبیران کانون و دکتر بکر موافقت کردند که »شب های نویسندگان و شاعران ایران«، 

به مدت ده شب از 1۸ تا ۲۷ مهرماه 1۳۵۶ در انستیتو گوته برگزار شود. انستیتو گوته مکان و 

امکانات و جتهیزات فنی الزم را در اختیار کانون قرار می داد و انتخاب و دعوت از نویسندگان 

نویسندگان  کانون  با  و...  تبلیغات  شعرخوانی ها،  و  سخنرانی ها  برنامه ریزی  شاعران،  و 

بود. برنامه ای را که هیئت دبیران کانون تنظیم کرد از دو بخش تشکیل می شد: سخنرانی و 

شعرخوانی که برنامه اصلی بود و جلسه های »بحث و انتقاد«، منایشگاه های نقاشی، عکس و 

کتاب به عنوان برنامه جنبی. در هفته اول مهرماه، اقدامات اجرایی برای برگزاری شب ها آغاز 

شد. هیئت دبیران کانون مسئولیت تدارکات و کارهای اجرایی را به کاظمیه سپرد و از چند تن 

از شاعران و نویسندگان خواست که به تهیه مقدمات برگزاری شب ها مثل تهیه پوستر و اجنام 

تبلیغات و سایر کارهای اجرایی بپردازند.

اولین کاری که باید اجنام می شد انتخاب و دعوت از نویسندگان و شاعران برای سخنرانی 

و شعرخوانی بود. درباره مالک و معیار برگزیدن نویسندگان و شاعران، باقر پرهام می گوید: 

»در هیئت دبیران گفتیم سعی کنیم همه اهل قلم را جمع کنیم... سپید و سیاه هم نکنیم و 

نگوییم این مذهبی است و آن غیرمذهبی است. هر که خواست می تواند بیاید و صحبت کند.«

اسامی اعالم شده سخنرانان و شاعران شب ها، اگرچه در ظاهر تکمیل و نوبت ها تعیین 

حسن  بهمنی،  محمدعلی  و  سخنران ها  به  آشوری،  داریوش  شب ها،  طول  در  اما  بود،  شده 

ندیمی و جعفر کوش آبادی به شاعران پیوستند. در شب هفتم محمد قاضی آمد و چون گلویش 
را عمل کرده بودند، دخترش مریم، پیام او را برای جمعیت خواند که با استقبال مواجه شد. قرار 

بود هما ناطق هم به سخنرانان بپیوندد، اما منصرف شد.

طور  به  و  می شد  آغاز  از ساعت ۲0  شب  هر  که  شعرخوانی ها  و  با سخنرانی ها  پیوند  در 

متوسط بیش از دو و گاه سه ساعت ادامه داشت، کانون »جلسه های بحث و انتقاد« را در نظر 

گرفته بود. در این نشست ها که از ساعت 14 تا 1۶ در تاالر سخنرانی انستیتو برگزار می شد، 

نویسندگان و شاعران شب پیش، به پرسش های حاضران پاسخ می دادند. در این جلسه های 
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بحث و انتقاد معموال 1۵0 نفر حضور می یافتند. از دیگر برنامه های جنبی شب های نویسندگان 

و شاعران ایران، می توان از منایشگاه عکس ها و کتاب های نیمایوشیج، جالل آل احمد، فروغ 

فرخزاد و صمد بهرنگی در تاالر منایشگاه انستیتو گوته نام برد. دو منایشگاه نقاشی، یکی 
منایشگاه نقاشی هانیبال اخلاص و دیگری منایشگاه نقاشی فرح نوتاش نیز از ساعت 1۷ تا 

1۹:۳0 در طبقه دوم ساختمان انستیتو گوته برگزار شد.

درباره  اطالع رسانی  سال ها،  آن  در  گرفت.  شکل  هم  تبلیغی  فعالیت های  هم زمان، 

شب های شعر و سخنرانی های نویسندگان و هنرمندانی که مخالف یا معترض حکومت شناخته 

می شدند محدود به تبلیغ شفاهی و چاپ و توزیع پوستر، بروشور و تراکت و در موارد استثنایی 

انتشار خبری در یکی دو روزنامه بود. رادیو و تلویزیون هم به کل سکوت را پی می گرفت.

تهیه پوستر، با این که نام کانون در آن برده 

یکی  که  سرفراز  شد.  مواجه  مشکل  با  منی شد، 

کارهای  و  پوستر  تهیه  متعددش،  وظایف  از 

تبلیغاتی بود، به چند گرافیست مراجعه کرد ولی 

دیگرش«  گرفتاری های  و  ساواک  ترس  »از  آنها 

نپذیرفتند. سراجنام بزرگ خضرایی که در قسمت 

اشتیاق  با  می کرد،  کار  اطالعات  روزنامه  هنری 

پذیرفت و پوستر را طراحی کرد: »بی درنگ دست 

به کار شدم اما این ماهی کوچولو رهایم منی کرد. 

مثل اینکه می گفت مظلوم تر از من دیده ای؟ من 

مسبل مظلومیت متام این مردم و شاعر و نویسنده 

دردکشیده جامعه هستم. بگذار من باشم که فریاد مبارزه با سانسور و اختناق را سر دهم. 

آخرش هم همینطور شد و طرح پوستر شد این ماهی کوچک که دارد دامونی از جنگل را، که 

مسبل مبارزه و جنگیدن است، فریاد می زند. همه پسندیدند و مانده بود رنگ آن. تا اینکه 

شبی در رستورانی که خیلی از شعرا و نویسندگان دور هم بودیم وقتی صحبت پوستر پیش آمد، 

من گفتم زمینه پوستر سرخ است ولی... که غالمحسین ساعدی دستش را روی میز زد و گفت 

رنگ ماهی را سفید بگذار. معصوم و پاک. و چنین شد که درنگ نکردم و کار پوستر را در 

یک هفته یکسره کردم. زمینه سرخ، ملتهب و انقالبی و ماهی کوچک سفیدی که دارد جنگل 

را فریاد می کند؛ جنگیدن و مبارزه.«
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پس از چاپ پوستر نوبت به توزیع و نصب آن رسید. در آن سال ها مخاطبان کانون عمدتا 

و  عالی  مدرسه های  دانشگاه ها،  رو،  این  از  بودند.  فرهنگیان  و  دانش آموزان  دانشجویان، 

مکان های فرهنگی محل های اصلی توزیع و نصب پوستر و دیگر تبلیغات کانون بود. در توزیع 

جواد طالعی می نویسد: »یادم هست  و نصب پوستر شب ها هم سرفراز بسیار تالش می کرد. 

و  دانشکده ها  به  و  می ریختیم  من  ژیان  ماشین  توی  می آورد  جالل  را  شب ها  پوسترهای  که 

مدرسه های عالی می بردیم؛ روی تابلوهای اعالنات می چسباندیم و در می رفتیم.« عالوه بر 

این، چند محفل فرهنگی-سیاسی و گروهی از دانشجویان سیاسی مانند فرزاد جهاد، غالمرضا 

خاضعی، هومن آذرکاله و... هم در پخش و نصب پوسترها و تراکت های شب ها به سرفراز کمک 
می کردند و آنها »ظرف دو روز آن پوسترها را به همه جا رساندند، از سالن تاریک تاالر مولوی 

تا قله های روشن توچال.«

بسیاری  بود.  دشوارتر  کتابفروشی ها  در  پوستر  نصب  ساواک،  عملکرد  به  توجه  با 

می ترسیدند و گروهی هم با جان و دل آن را نصب می کردند. پوستر را به شهرهای مختلف هم 

برده بودند و گویا چون تعداد کافی به دستشان نرسیده بود، از روی آن کپی گرفته بودند. در 

همین حال، اعضا و هواداران کانون که در روزنامه ها کار می کردند دست به کار شدند و روز 

دوشنبه 1۲ مهر 1۳۵۶ کیهان، اطالعات، آیندگان و رستاخیز با چاپ پوستر شب ها در ابعاد 

و  دادند  توضیح  را  جنبی  و  اصلی  برنامه های  همدالنه ای  و  مشروح  گزارش های  در  کوچک، 

چون منی توانستند نام کانون را ببرند، غیرمستقیم برای کانون و اعضایش تبلیغ کردند. مثال 

اطالعات نوشت: »این شب ها از سوی نویسندگان و شاعران ارزشمند ایران برگزار می شود.«

با انتشار بازتاب گسترده خبر برگزاری شب های نویسندگان و شاعران، هیئت دبیران 

کافی  نشست ها  برگزاری  برای  نفر   ۲00 گنجایش  با  گوته  سخنرانی  سالن  که  دریافت  کانون 

نیست. مسئوالن گوته باغ وسیع باشگاه ایران و آملان )خیابان پهلوی سابق رو به روی هتل 

هیلتون( را در اختیار کانون گذاشتند. اما باغ باشگاه باید برای نشست های وسیع آماده 

و  نظر گذراندیم  از  را  جای محوطه  همه  و  رفتیم  باغ  »به  محمد خلیلی می نویسد:  می شد. 

جایگاه سخنرانی ها و شعرخوانی ها را مشخص کردیم. محل نصب بلندگوها در هر جای باغ 

تعیین شد. روز بعد سراغ کاظمیه رفتیم و ۳0هزار تومان تنخواه را که کانون در اختیارش 

گذاشته بود، گرفتیم و خریدها را کردیم. لوازم صوتی و بلندگو تهیه شد. سیم کش و برق کار 

مست  دیوار  روی  حتی  و  چنارها  دست  پایین  شاخه های  روی  را  بلندگوها  و  آوردیم  جنار  و 

برگزاری  مسئوالن  امروز  »صبح  نوشتند:  روزنامه ها  مهر،   1۷ روز  کردیم.  نصب  خیابان 
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کرده  تغییر  برنامه  این  برگزاری  ایران اعالم کردند که محل  شب های نویسندگان و شاعران 

است.« روزنامه ها در 1۸ مهر هم این خبر را چاپ کردند.

یکی از کاستی های مهم این شب ها، بی توجهی به عکس برداری و فیلم برداری منظم و مرتب 

از این رویداد تاریخی است. البته تلویزیون ایران برای فیلمبرداری از این شب ها اقدام کرد اما 

کانون با این استدالل که »رسانه های دولتی، نویسندگان و شاعران را همیشه سانسور کرده اند و 

حاال که قافیه را باخته اند به سراغ ما آمده اند تا برنامه های ده شب را از تریبون های جیره خوارشان 

پخش کنند« از این اقدام جلوگیری کرد. با این حال، از برخی سخنرانی ها و شعر خوانی ها یا دست 

کم دقایقی از آن شب ها، فیلمبرداری و عکاسی شده است، چون تنکابنی در یکی از شب ها از 

جمعیت خواست »به دوستان عکاس و فیلم بردار ما که اینجا هستند اعتراض نکنید و بگذارید 

کارشان را بکنند«. آرزو می کنیم روزی این عکس ها و فیلم ها در اختیار تاریخ قرار گیرند.

سرپرستی و مسئولیت عمومی شب ها بر عهده کاظمیه بود و باقر پرهام مسئولیت ارتباط 

با دکتر بکر و دیگران را بر عهده داشت. انتظامات داخل باشگاه بر عهده کانون و مسئولیت آن 

با کاظمیه و سرفراز بود. وظیفه آنها این بود که از آشوب و جنجال در میان جمعیت، شعارهای 

تند و خارج از برنامه و به ویژه پخش اعالمیه و نشریات گروه های سیاسی جلوگیری کنند. با این 

وجود، در آن شب ها، هزاران نسخه کتاب و نشریه ممنوعه پخش و دست به دست شد. برای اداره 

جلسه هر شب، یک نفر رئیس جلسه، از سوی هیئت دبیران کانون تعیین می شد. کاظمیه، پرهام، 

تنکابنی، گلشیری و سرفراز، از زمره مجری های ده شب بودند.

ده شب

و  نویسندگان  شب های  کاظمیه،  آمدگویی  خوش  با   ،1۳۵۶ مهر   1۸ شب   ۲0 ساعت  در 

شاعران ایران آغاز شد. استقبال مردم دور از انتظار بود. به نوشته اطالعات، در شب اول، 

جمعیت در حدود ۲000 نفر و به برآورد به آذین بیش از پنج هزار نفر بود. در شب های بعد جمعیت 

بیش تر و بیش تر شد به طوری که در شب سوم، نیم ساعت مانده به آغاز برنامه، باغ پر شده بود. 

مردم بیرون باغ جمع شده بودند و با مشت به در می کوبیدند تا وارد باغ شوند. از شب سوم به 

بعد نه تنها محوطه وسیع باغ باشگاه ایران و آملان پر شد، بلکه گروه بسیاری پشت در ماندند و 

خیابان پهلوی راه بندان شد. در برآورد جمعیت، ساعدی از حدود 1۲ تا ۲0هزار، خلیلی از حدود 

۲0 تا ۲۵هزار، نشریه نوید از جمعیتی در حدود 10 هزار نفر، نشریه حقیقت از ۷ تا 10هزار نفر و 

ساواک از ۸هزار نفر سخن گفته اند.
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این استقبال بی سابقه، معنای سیاسی مشخصی داشت که منی توانست از چشم ساواک 

و مسئوالن حکومت شاه دور مباند. آنها می دانستند که در حکومت های دیکتاتوری از آجنایی 

که احزاب و تشکل های سیاسی مستقل منی توانند علنی و آزادانه فعالیت کنند، هنر و ادبیات 

داریوش  به ناگزیر سیاسی می شود و در خدمت مبارزه با دیکتاتوری قرار می گیرد. به گفته 

همایون، وزیر اطالعات دولت آموزگار، از همان خنستین شب، ساواک به دست و پا افتاد، 
زیرا ممکن بود که این شب ها: 1( به محلی برای تبلیغ و ترویج گروه های سیاسی مخفی تبدیل 

به  شده  شناخته  نویسندگان  از  برخی   )۲ شود. 

مخالفت با حکومت شاه، با جوانان و دانشجویان 

این   )۳ کنند.  برقرار  عمیق تری  و  گسترده  پیوند 

شب ها، به شب های تظاهرات سیاسی بدل شود.

طور  به  ساواک  ماموران  شب ها،  شروع  با 

در  بعد  روز  و  آملان  و  ایران  باشگاه  در  ناشناس 

جلسه های بحث و انتقاد در انستیتو گوته حاضر 

ضبط  را  شعرخوانی ها  و  سخنرانی ها  می شدند، 

را گزارش می دادند. نیروهای  می کردند و وقایع 

مسلح پلیس و کامیون های نظامی هم در اطراف 

باشگاه ایران و آملان مستقر بودند. دکتر بکر در 

این باره می گوید: »ورودی باشگاه یک در آهنی 

دو لته خیلی بزرگ، حدودًا ده متری داشت. طرف 

راست، نیروهای زرهی مستقر شده و رو به باغ 

طور.  همین  هم  چپ  مست  بودند.  کشیده  صف 

همه جا در محاصره پلیس و نیروهای نظامی بود 

و من وحشت زده بودم.«

یا  )واقعی  حادثه ای  مبادا  که  بودند  نگران  نیز  کانون  اعضای  و  دبیران  دیگر،  طرف  از 

ساختگی( روی دهد و به مداخله ساواک و پلیس بیاجنامد که نتیجه آن تعطیلی شب ها و 

احتمااًل ممانعت از ادامه فعالیت کانون باشد. به این منظور وقتی در شب سوم اعالمیه هایی 

توزیع شد، کاظمیه این اطالعیه را از طرف هیئت دبیران کانون خطاب به جمعیت قرائت کرد: 

متین  و  صحیح  حرکت  یک  طرفدار  که  می کند  و  کرده  اعالم  بارها  ایران  نویسندگان  »کانون 

در	ساعت	۲۰	شب	۱۸	مهر	۱۳۵۶،	
به	 بود.	 انتظار	 از	 دور	 مردم	 استقبال	
نوشته	اطالعات،	در	شب	اول،	جمعیت	
به	 برآورد	 به	 و	 نفر	 	۲۰۰۰ حدود	 در	
در	 بود.	 نفر	 هزار	 پنج	 از	 بیش	 آذین	
شب	های	بعد	جمعیت	بیشتر	و	بیشتر	
شد	به	طوری	که	در	شب	سوم،	نیم	
پر	 باغ	 برنامه،	 آغاز	 به	 مانده	 ساعت	
شده	بود.	مردم	بیرون	باغ	جمع	شده	
بودند	و	با	مشت	به	در	می	کوبیدند	تا	
وارد	باغ	شوند.	از	شب	سوم	به	بعد	نه	
تنها	محوطه	وسیع	باغ	باشگاه	ایران	و	
آلمان	پر	شد،	...	نشریه	حقیقت	از	۷	تا	
۱۰	هزار	نفر	و	ساواک	از	۸	هزار	نفر	

سخن	گفته	اند.
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اجتماعی در راه به دست آوردن و نگهداری آزادی هایی است که در قانون اساسی و اعالمیه 

جهانی حقوق بشر در زمینه آزادی بیان اعالم شده است.« پس از قرائت اطالعیه، کاظمیه به 

این صورت از جمعیت نظرخواهی کرد: »بدون هیچ صدایی، کسانی که با متانت این حرکت 

موافقند، فقط دست شان را بلند کنند.« همه یا بیش تر حاضران دست خود را به نشانه موافقت 

با موضع کانون بلند کردند.

و  سخنرانی ها  از  دستیارانش  و  بکر  بار  چند  کانون،  دبیران  هیئت  متهیدات  علیرغم 

شعرخوانی های اعضای کانون برآشفته شدند، به دبیران کانون اعتراض کردند و حتی کار به 

جایی رسید که می خواستند شب ها را تعطیل کنند. خنستین بار در شب سوم و در پی سخنرانی 

شمس آل احمد بود که دکتر بکر به دبیران کانون اعتراض کرد. آل احمد پس از اشاره ای به تاریخ 
کانون به معضل سانسور پرداخته و گفته بود که فهرستی از هزار عنوان کتاب ممنوعه وجود دارد 

و نام نویسندگان ممنوع القلم را به همراه بخشنامه محرمانه وزارت آموزش و پرورش در مورد 

جمع آوری کتاب های نویسندگان ممنوع القلم از کتابخانه مدرسه ها، خوانده و در آخر گفته بود: 

»ما به همه افرادی که هنوز تا گریبان در جلنزار بی قانونی های تنگ چشمانه دولت و در تلقیات و 

برداشت های فاشیستی حاکم بر جامعه فرو نرفته اند، می گوییم که آقایان! اداره کل نگارش را، 

اداره ممیزی را، از حفاظت و صیانت حقوق مان بر کنار کنید. سایه این اداره را از سر ما کم کنید.«

دومین بار دکتر بکر به سخنرانی باقر مومنی در شب پنجم اعتراض کرد. مومنی در ابتدای 

سخنرانی اش خواسته بود که »به یاد همه آن از دست رفته ها - نویسنده ها و شعرا و هنرمندان 

بسیاری که در راه آزادی کالم در نیمه راه زندگی، جان خودشان را از دست دادند- و بیشتر 

از همه به یاد پنج نفر از آنها یعنی نیما یوشیج، صادق هدایت، صمد بهرنگی، جالل آل احمد 

و علی شریعتی سکوت کنیم.« سپس مومنی سانسور و تاثیرات ویرانگر آن را بر جامعه ایران 

از انقالب مشروطه به بعد مورد بررسی قرار داد و به پیامدهای زیر به عنوان عوارض سانسور 

اشاره کرد: فقر فرهنگی، نگهداشنت مردم در بی خبری و غفلت، سرکوب استعداد های خالق، 

جوان مرگی هنر و هنرمند، قطع پیوند ملت با فرهنگ گذشته اش، جلوگیری از رشد و تعالی 

فرهنگ ملی، قطع پیوند روشنفکر با خودش و با فرهنگ مترقی جهان و....

امساعیل  شعرخوانی  به  نوبت  بود،  مومنی  سخنرانی  هیجان  در  جمعیت  که  حالی  در 

رسید. به جای شاهرودی که بیمار بود، کسرایی پشت تریبون قرار گرفت: »اجازه  شاهرودی 
بدهید یاد کنم از امساعیل شاهرودی، آزادی خواه، پیشکسوت، پیرو و دوست نیما، همراه و 

همرزم ما در سال های بعد از شهریور تا کنون... به او خواهم گفت که شاهرودی کار خودش را 
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کرده به هنگامی که جوانانی، شاعرانی نظیر سعید سلطان پور، پلنگ رزم دیده، به جای او به 

میدان می آیند و موسوی گرمارودی که این هر دو شاعر از آزمون دردناک نام و ننگ سربلند 

در میان ما نشسته اند و وظیفه خودشان را به موقع اجنام خواهند داد.« پس از این مقدمه 

پرشور، کسرایی شعر بلند »ختم شراب« سروده شاهرودی را خواند و جمعیت تشویق کرد. سپس 

سلطان پور در میان کف زدن های پرشور، پشت تریبون قرار گرفت: سالم شکستگان سال های 

سیاه، تشنگان آزادی، خواهران، برادران سالم... به جرم سرودن اشعار مجموعه آواز های بند 

که منتشر نشد سه سال در بازداشتگاه ها و بندها بسر بردم و چون دیگران عقوبت های نابجا و 

وهن آور کشیدم... من، همچنان که کانون نویسندگان، به نام آزادی و بر بنیاد قانون اساسی 

ایران و متمم آن و اعالمیه جهانی حقوق بشر، خواستار آزادی دربندان هستم.«

در واکنش به رویدادهای این شب، بکر در اعتراضی شدیداللحن به هیئت دبیران، خواستار 

پایان نشست ها شد. در همین حال جمعیت خشمگین سر به عصیان برداشته بود. سلطان پور به 

صحنه بازگشت و از حاضران خواست که اجازه دهند شعرخوانی ها ادامه یابد. او کسرایی را با این 

توصیف که »شاعران امروز خود را ادامه منطقی اندیشه و عاطفه ایشان می دانند«، دعوت کرد. 

آمدن کسرایی اقدامی مؤثر بود و پس از کف زدن ها و سوت های تشویق آمیز، آرامش برقرار شد. 

پس از کسرایی، حسن ندیمی و محمد خلیلی هم شعر خواندند. خلیلی پس از خواندن شعر آهنگر 

از نیما یوشیج، خطاب به جمعیت گفت: »من دلم می خواست که، یعنی همه ما دملان می خواست 

که زیر سایه هتل هیلتون شعر خنوانیم.« که جمعیت یکپارچه و طوالنی کف زدند.

دکتر بکر در مذاکره با کانون، ادامه نشست ها را به قطع سخنرانی ها منوط می کرد. به آذین 

در ارزیابی از اقدام دکتر بکر گفته است: »اگر اشتباه نکنم، با این اعتراض شان خواسته اند 

عذری در برابر رژیم داشته باشند.« اما مومنی بکر را »مناینده مقامات رمسی سانسور« یعنی 

دولت ایران می دانست که »فشار خشنی برای محدود کردن سخنرانی ها و شعرخوانی ها« به 

هیئت دبیران وارد کرده است. فشار دکتر بکر در تعطیل جلسه بحث و انتقاد و در ممانعت 

از سخنرانی روز سه شنبه ۲۳ مهر آشکار شد، اما با ادامه مذاکرات و حتت فشار حاضران، 

سراجنام بکر عقب نشست و نشست ها همراه سخنرانی تداوم یافت.

سخنرانی ها و شعرخوانی ها

در ده شب، شاعران منصور اوجی، سیاوش مطهری، تقی هنرور شجاعی، مهدی اخوان 

ثالث، کاظم سادات اشکوری، عمران صالحی، محمد علی بهمنی، نعمت میرزازاده، محمد 
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کوش آبادی،  جعفر  صفارزاده،  طاهره  امیری،  فاروق  کسیال،  احمد  زهری، سیروس مشفقی، 

سعید  ابتهاج،  هوشنگ  نوری زاده،  علیرضا  خلیلی،  عظیم  منزوی،  حسین  امینی،  مفتون 

سلطان پور، اورنگ خضرایی، علی موسوی گرمارودی، سیاوش کسرایی، حسن ندیمی، محمد 

خلیلی، فریدون مشیری، علی باباچاهی، جالل سرفراز، بتول عزیزپور، جواد مجابی، محمود 

محمد  واقدی،  اصغر  متیمی،  فرخ  منشی زاده،  کیومرث  رحمانی،  نصرت  تهرانی،  مشرف 

حقوقی، عبداهلل کوثری، منوچهر نیستانی، بیژن کلکی، منوچهر شیبانی، امساعیل خویی، 

جواد طالعی و فریدون فریاد به شعر خوانی پرداختند.

سخنرانی ها با سیمین دانشور که از»مسائل هنر معاصر« سخن گفت، آغاز شد: »خنستین 

وظیفه هنرمند امروزی طرد دلهره و گشودن راه جناتی برای بشریت است. راه جنات در بررسی 

همه جانبه کلیه نهادهای اجتماعی و راه و رسم زندگی بشر فعلی و شک درباره هر روشی است 

که آزادی نژاد شریف انسانی را سلب می کند.«

در شب دوم منوچهر هزارخانی خطاب به دست اندرکاران سانسور گفت: »نه آقایان! این 

شما نیستید که برای ارشاد و راهنمایی آدمیت ها، به آذین ها، قاضی ها، دانشورها، ساعدی ها، 

رحیمی ها، گلشیری ها و ده ها شاعری که طی این شب ها برای ما شعر می خوانند، صالحیت 

دارید... اگر هنوز فرهنگ معاصر ما تتمه آبرو و اعتباری دارد، به یمن وجود همین هنرمندانی 

است که شما جاهالنه خواهان راهنمایی ایشانید.« 

در شب سوم پس از شمس آل احمد، بهرام بیضایی باز هم با اشاره به سانسور گفت: »من 

را معرفی کردند به عنوان سازنده دو فیلم و احتمااًل نویسنده یا کارگردان چند تا منایشنامه. باید 

این توضیح را داد که متام کسانی که معرفی می شوند، کارهای نکرده شان بیشتر از کارهای 

کرده شان است. یک زمانی ما قرار بود که متخصص در کار سینما بشویم یا در کار تئاتر. در 

حال حاضر فکر کنم متخصص یک چیزهای دیگری هستیم؛ پروژه های نامتام.«

در شب چهارم غالمحسین ساعدی به »شبه هنرمند« پرداخت: »شبه هنرمند موجودی ست 

بی فرهنگ ولی متظاهر به فرهنگ... شبه هنرمند به فرهنگ ملی وطن خود عالقه ای ندارد، 

میراث قرن ها را به هیچ می گیرد... برای شبه هنرمند موضوع و سوژه اصال مطرح نیست، آخر 

حرفی برای گفنت ندارد... شبه هنرمند گرفتار ابلوموفیسم کامل ذهنی است. دقیقا هیچ امر 

اجتماعی برایش مطرح نیست... شبه هنرمند دالل و معامله گر خوبی است... هرچند که به ظاهر 

اکثریت با شبه هنرمندان است، ولی قدرت واقعی در هنر ماندگار برای متام نسل هاست که به 

دست هنرمندان واقعی ملت پرداخته می شود.«
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پس از سخنرانی باقر مومنی در شب پنجم، در شب ششم، گلشیری به »جوامنرگی در نثر 

معاصر فارسی« توجه کرد: »مقصودم از جوامنرگی، مرگ- به هر علت که باشد- قبل از چهل 
سالگی است و کم تر. چه شاعر یا نویسنده زنده باشد یا مرده؛ یعنی ممکن است نویسنده یا 

شاعر همچنان زنده مبانند اما دیگر از خلق و ابداع در آنها خبری نباشد... نویسندگان ایرانی 

از جمال زاده تا کنون کم تر به چنان مرحله ای رسیده اند... پس اگر منانیم و منانید، در جا نزنید، 

قطع نشویم، تداومی در مقوله فرهنگ پیدا شود، کتاب هامان منتشر شود و خوانندگان مان 

بخوانند... باور کنید می شود حداقل غنی ترین ادبیات جهان سوم را به وجود آورد، همان گونه 

که شعر نو چنین شده است.«

در شب هفتم کاظمیه از نویسندگان و شاعرانی سخن گفت که جایشان در ده شب به دالیل 

گوناگون خالی بود. آنگاه نوبت به داریوش آشوری رسید تا با عنوان »شعر آزادی است« به 

سخن درآید: »شاعران با نغمه سرایی خویش، با دمیدن در نای وجود خویش، پاسداران حقیقت 

زیبایی، فراخوانندگان انسان از دیار غربت و محنت و ادبار و مصیبت، از سرزمین ظلمت به 

دیار حقیقی خویش، به دیار حقیقت خویش اند. و حقیقت انسان، آزادی است و شعر، زبان 

آزادی است و شاید عین آزادی.«

شعر  در  »آرمان گرایی  عنوان  با  را  خود  سخنرانی  مهمید،  محمدعلی  هشتم  شب  در 

فارسی«، با گفته ای »از حسین بن علی درباره آزادی« آغاز کرد و سپس به این مفهوم در اشعار 
ابوالقاسم فردوسی و سعدی شیرازی پرداخت. مصطفی رحیمی دیگر سخنران این شب، گفتار 

خود با عنوان »فرهنگ و دیوان« را این گونه به پایان برد: »مردم برای دیدن، برای شنیدن، 

برای بودن نیاز به روشنایی دارند... تا به امروز روشنایی از اهل فضیلت، از فرزانگان قوم، 

از اهل قلم آمده است. اینان در سیاهی فراگیر، از برخورد اندیشه و احساس خود آتش زنه ای 

آنگاه  و  می افروزد  را  مردمان  روغن سوز  است،  شعله فکن  و  بلند  که  آتش زنه  آن  می سازند. 

مشعل ها و مشعل ها... و هرکس که مشعل ساخت، روشنایی را هم ساخته است.«

سخنران شب نهم، باقر پرهام به بحث پیرامون »فضای حرف و فضای عمل« پرداخت: »ما 

هنگامی نویسنده، شاعر، محقق، دانشمند، فیلسوف، هنرمند و عالم حقیقی خواهیم داشت که 

ابنا وطن آزادانه جمع شوند، آزادانه عمل کنند، آزادانه بحث و مجادله کنند، به ایراد و انتقاد 

بپردازند... و هیچ نوع محدودیتی در انتخاب موضوع جتربه های خود و در حنوه عرضه آنها 

به مردم، جز حدودی که قانون معین کرده، نداشته باشند... تنها از این طریق است که سلطه 

بی امان دروغ از جامعه رخت خواهد بست و حقیقت و شناخت واقعی جای آن را خواهد گرفت.«
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نگهبان  من  و  باش  من  آزادی  پاسدار  »تو  عنوان  با  دهم  شب  در  که  سخنران  آخرین  و 

آزادی تو« سخن گفت، به آذین بود: »چه بگویم که خود صد بار بهتر ندانید؟ زیرکی و تیزبینی 

و هوش موشکاف، همراه بازوان کار و اراده مردان مرد، در شماست. در شما می گویم، اما نه 

در تک تک شما، در جمع. و این جمع تا جمع است، نیرومند و پایدار است. نیرومند و پایدار 

در همبستگی خود، در یگانگی خود. قدرش را بدانیم... ما و شما، با ورزش چشم و بازو، 

می خواهیم به نشانه بزنیم. و امروز، نشانه آزادی است و بازو، بازوی احتاد... اما فراموش 

نشود. آزادی و مسئولیت با هم است، و نظم اجتماع، درون مرزبندی این دو جا دارد. برتری 

آدمی، افتخار بزرگ آدمی همین است که آزاد است و مسئول. نه در برابر این یا آن قدرت 

دو روزه، در برابر خود و در برابر اجتماع... دوستان! احتاد ضرورت زمان است. احتاد آسان 

نیست. تربیتی نو می خواهد با بینشی درست و اراده ای استوار، و در همه حال، فراتر شدن 

از حقارت هایی که در همه ماست. و باز دشوارتر، متحد ماندن است. مداومتی طلب می کند 

که بسا خسته کننده هم باشد. در گفتار و در بحث و احتجاج، و همچنین در کردار... زنهار، 

زنهار! از دوست، از دوست کهن یا نویافته نُبریم و خود را دشمن کام خنواهیم و اکنون، در 

این شب که پایانش نزدیک است، به گفتارم پایان می دهم. سالم بر دوستان! درود بر دور و 

نزدیک و بندی و آزادتان!« 

باری در آن ده شب، هر جا که سخنران یا شاعر از آزادی سخن گفت و آشکار یا در پرده 

به استبداد و حکومت دیکتاتوری تاخت، با کف زدن ها و تشویق های شورانگیز هزاران جان 

عصیان زده روبرو شد. تنها چند ماه بعد عزم نهفته در آن دست ها و فریادها، آزاد شد اما این بار 

در خیابان ها و کوچه ها، در کارخانه ها و کشتزارها.

سرچشمه:

شب های نویسندگان و شاعران ایران. خسروپناه، محمد حسین. نشر پیام امروز. چاپ 

دوم 1۳۹۶. تهران

در	آن	ده	شب،	هر	جا	که	سخنران	یا	شاعر	از	آزادی	سخن	گفت	و	آشکار	یا	در	پرده	به	استبداد	و	حکومت	
دیکتاتوری	تاخت،	با	کف	زدن	ها	و	تشویق	های	شورانگیز	هزاران	جان	عصیان	زده	روبرو	شد.	تنها	چند	ماه	
بعد	عزم	نهفته	در	آن	دست	ها	و	فریادها،	آزاد	شد	اما	این	بار	در	خیابان	ها	و	کوچه	ها،	در	کارخانه	ها	و	کشتزارها.

فهرست
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14 اکتبر1۸1۶ )۲۲ مهر 11۹۵( ۲0۶ سال از تولد اوژن پوتیه، کارگر، شاعر و سراینده سرود 

جاودان پرولتاریای مبارز جهان، یعنی انترناسیونال می گذرد. انترناسیونال، سرود همبستگی 

طبقه کارگر در سراسر جهان است. این سرود را پوتیه در ژوئن 1۸۷1/ خرداد 1۲۵0 سرود. رهایی 

از استثمار، بی عدالتی و استبداد حاکم بر جهان و بشارت فردای آزاد و رهایی طبقه کارگر 

و زحمتکشان از بندهای سرمایه، از آرمان های نهفته در سرود انترناسیونال است. شش ماه 

پس از درگذشت پوتیه، پی یر دوژیته، کارگر و آهنگساز، با ارگی ساده برای آن ریتم و آهنگی 

آفرید. آهنگساز چنان در آفرینش خود غرق شده بود که وقتی به خود آمد، خورشید از مشرق 

طلوع کرده بود. یک ماه پس از آفرینش موسیقی، پی یر دوژیته، آن را در جمع روزنامه فروشان 

اعتصابی شهر لیل فرانسه، رهبری و اجرا کرد. از ویژگی های سرود انترناسیونال یکی هم این 

نیست.  متعدد  موسیقیایی  سازهای  و  نوازندگان  حضور  به  نیازی  آن  اجرای  برای  که  است 

کارگران و زحمتکشان، می توانند آن را به صورت جمعی و گروهی اجرا کنند.

سال  بیست و پنجمین  در   ،1۲۹۶/1۹1۷ اکتبر  کبیر  انقالب  رهبر  لنین،  ایلیچ  والدیمیر 

درگذشت پوتیه یادداشت کوتاهی نگاشت که خوانندگان را به مطالعه آن دعوت می کنیم:

»نوامبر 1۹1۲، بیست و پنج سال از درگذشت اوژن پوتیه، کارگر، شاعر و سراینده سرود 

پرولتاریا، انترناسیونال، می گذرد. این سرود نه تنها به همه زبان های اروپایی، بلکه به اکثر 

زبان های جهان ترجمه شده است. هنگامی که کارگر آگاهی در کشوری با شکست و ناکامی 

روبرو شود و سرنوشت او را به سرزمین دیگری براند و او با بیگانگی، محرومیت از زبان و 

فرخنده باد زادروز

اوژن پوتیه
سراینده سرود همبستگیسراینده سرود همبستگی

کارگران و زحمتکشان جهانکارگران و زحمتکشان جهان
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سرود  در  را  دوستانش  و  رفیقان  می تواند  شود،  مواجه  گرامی اش  میهن  و  رفیقان   از  دوری 

انترناسیونال بیابد. کارگران همه کشورها، سرود شاعر پرولتری را که مبارز پیشاهنگشان بود، 

برگزیدند و آن را به سرود جهانی پرولتاریا تبدیل کردند.

همسر و دختر او که هنوز زنده اند، همچون زمانی که پوتیه می زیست، در فقر و تنگدستی 

روزگار می گذرانند. پوتیه در 14 اکتبر 1۸1۶ در پاریس به دنیا آمد. خنستین سرودش را با 

طبقه  عظیم  پیکار  سنگر  در   1۸4۸ در  سرود.  سالگی  چهارده  در  آزادی،  باد  زنده  عنوان 

کارگر علیه نظام سرمایه داری رزمید. پوتیه در خانواده فقیری به دنیا آمد. او که خنست در 

نواخنانه ای می زیست، و بعدها با طراحی پارچه امرار معاش می کرد، در سراسر زندگیش پرولتر 

باقی ماند و فقیر زیست. او از همان سال 1۸40، در پرتو سرودهای رزم جویانه ای که می آفرید؛ 

کارگران و زحمتکشان جهان را به بیداری و آگاهی و همبستگی و یگانگی فرا می خواند. پوتیه 

بر سرمایه داران و دولت های بورژوازی می تاخت و بر رویدادهای مهم فرانسه اثر می گذاشت. 

پوتیه در سال 1۸۷1 به عضویت کمون عظیم پاریس درآمد. از ۳۶00 عضو کمون، ۳۳۵۲ نفر به 

او رأی مثبت دادند. او در کلیه فعالیت های کمون پاریس، یعنی خنستین حکومت پرولتاریایی 

ابتدا به بریتانیا و سپس آمریکا  جهان، شرکت داشت. پس از شکست کمون پاریس، پوتیه 

پناه برد. او در ژوئن 1۸۷1، به تعبیری، فردای شکست ماه مه، سرود معروف انترناسیونال را 

آفرید. کمون درهم شکست اما انترناسیونال اوژن پوتیه، بذر اندیشه های کمون را در سراسر 

جهان پراکند که امروز بیش از هر زمان دیگر، زنده و بالنده اند.

از  عنوان  با  سرود  را  منظومه ای  می برد،  سر  به  تبعید  در  که  هنگامی   1۸۷۶ در  پوتیه 

کارگران آمریکا به کارگران فرانسه. او در این منظومه به توصیف زندگی کارگران در زیر یوغ 
سرمایه پرداخت؛ از استثمار وحشیانه و کار طاقت فرسای آنها سخن گفت؛ استواری آنها را در 

نبرد علیه سرمایه داری ستود و آینده پرفروغ را به آنها بشارت داد.

پوتیه تنها زمانی به فرانسه بازگشت که سال ها از حماسه کمون پاریس گذشته و آب ها 

تا حدودی از آسیاب افتاده بود. او به عضویت حزب کارگر درآمد. خنستین جلد اشعارش در 

سال 1۸۸4 و دومین جلد اشعارش با عنوان سرودهای انقالبی در 1۸۸۷ منتشر شدند. ترانه ها 

و سرودهای دیگر پوتیه، این کارگر شاعر، پس از درگذشت او منتشر شدند. 

تا گورستان پرالشز، که  را  او  پاریس، پیکر  و زحمتکشان  نوامبر 1۸۸۷، کارگران  در ۸ 

کارگران شهید کمون پاریس، در آجنا به خاک سپرده شده بودند، بدرقه کردند. پلیس به مراسم 

خاکسپاری پوتیه یورش آورد و پرچم سرخ آنان را بر خاک افکند، اما هزاران کارگری که در 
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مراسم شرکت کرده بودند، همچنان فریاد می زدند: زنده باد اوژن پوتیه، زنده باد پوتیه.

بر جای  از خود  را  بنای فناناپذیری  به راستی  اما  و تنگدستی درگذشت،  پوتیه در فقر 

از کارگران  به دفاع  با سروده های خویش  از بزرگ ترین شاعرانی است که  او یکی  گذاشت. 

کارگران  تعداد  آفرید،  را  سروده اش  خنستین  پوتیه  که  هنگامی  پرداخت.  زحمتکشان  و 

زحمتکش  و  کارگر  میلیون  ده ها  امروزه  اما  می رسید،  نفر  ده ها  به  زحمت  به  سوسیالیست 

جهان سرود جاودانه او را بر لب دارند«.

خنستین  است.  گرفته  صورت  انترناسیونال،  سرود  از  مهم  ترجمه  سه  فارسی  زبان  در 

ترجمه به زنده یاد ابوالقاسم الهوتی )1۲۶۶-1۳۳۶(، مبارز و شاعر برجسته طبقه کارگر ایران 

تعلق دارد. الهوتی با درک محتوا و جوهر سرود انترناسیونال، در واقع کوشیده است که با 

همان مضمون، سرود همبستگی کارگران جهان را در زبان فارسی، برای اجرا، بازآفرینی کند. 

دومین بار، زنده یاد احمد شاملو )1۳04-1۳۷۹(، شاعر بزرگ میهن ما، آن را ترجمه کرد که 

بخش های بیشتری از منت اصلی را در بر می گیرد و زبانی شاعرانه دارد. اما ترجمه سوم به زنده 

یاد م. ا. به آذین )1۲۹۳-1۳۸۵( مترجم و نویسنده عالیقدر تعلق دارد. ویژگی ترجمه به آذین 

آن است که منت اصلی را به طور کامل به فارسی برگردانده است. هر سه ترجمه برای پاسخ 

به ضرورت هایی، به زبان فارسی و برای آگاهی کارگران و زحمتکشان، ترجمه یا بازآفرینی 

شده اند. درود بر مترجمان. در زیر هر سه ترجمه به آگاهی خوانندگان می رسد:

سرود انترناسیونال

1. ترجمه ابوالقاسم الهوتی  

برخیز  ای داغ لعنت خورده، دنیای فقر و بندگی

جوشیده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی

باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند

وانگه نوین جهانی سازیم

هیچ بودگان هر چیز گردند

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است جنات انسان ها

بر ما نبخشند فتح و شادی،

نه شه، نه بت، نه آمسان

با دست خود گیریم آزادی

در پیکارهای بی امان

تا ظلم را از عالم بروبیم

نعمت خود آریم به دست

دمیم آتش را و

بکوبیم تا وقتی که آهن گرم است

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است جنات انسان ها

تنها ما توده جهانی، اردوی بی شمار کار

داریم حقوق جهانبانی،

نه که خوخنواران غدار
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غرد وقتی رعد مرگ آور بر دژخیمان و رهزنان

در این عالم بر ما سراسر

تابد خورشید نورافشان

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است جنات انسان ها

2. ترجمه احمد شاملو  

برخیزید، دوزخیان زمین!

برخیزید، زجنیریان گرسنگی!

عقل از دهانه آتشفشان خویش تندروار می غرد

اینک! فوران نهایی است این.

بساط گذشته بروبیم،

به پا خیزید! خیل بندگان به پا خیزید!

 جهان از بنیاد دیگرگون می شود

هیچیم کنون، »همه« گردیم!

نبرد نهایی است این.

به هم گرد آییم

و فردا »بین امللل« 

طریق بشری خواهد بود

رهاننده برتری در کار نیست،

نه آمسان، نه قیصر، نه خطیب.

خود به رهایی خویش برخیزیم،  ای تولیدگران!

رستگاری مشترک را برپا داریم!

تا راهزن، آنچه را که ربوده رها کند،

تا روح از بند رهایی یابد،

خود به کوره خویش بردمیم

و آهن را گرماگرم بکوبیم!

نبرد نهایی است این.

به هم گرد آییم

و فردا »بین امللل« 

طریق بشری خواهد بود

کارگران، برزگران

فرقه عظیم زحمتکشانیم ما

جهان جز از آن آدمیان نیست

مسکن بی مصرفان جای دیگری است

تا کی از شیره جان ما بنوشند؟

اما، امروز و فردا،

چندان که غرابان و کرکسان نابود شوند

آفتاب، جاودانه خواهد درخشید.

نبرد نهایی است این.

به هم گرد آییم

و فردا »بین امللل« 

طریق بشری خواهد بود

3. ترجمه م. ا. به آذین

 به پا خیزید  ای نفرین شدگان روی زمین!

به پا خیزید  ای بندیان گرسنگی!

عقل در آتشدان خود در غرش است،

اینک آن انفجار پایان.

گذشته را به دور افکنیم،

ای توده بردگان، به پا! به پا!

جهانی از بیخ و بن دگرگون می شود:

ما که هیچیم، همه چیز می گردیم!

این واپسین پیکار است

همگان گرد می آییم و فردا

انترناسیونال



ص 80، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

هنر و ادبیات

شیوه ای انسانی خواهد شد.

هیچ جنات دهنده ای در کار نیست،

نه آمسان، نه قیصر، نه پیشوا،

خویشنت را،  ای تولیدگران، خود جنات دهیم!

تا دزد آنچه را که برده، باز پس دهد،

 تا جان هوشمند از سیاه چال به در آید.

کوره مان را ما خود بدمیم،

آهن را تا تفته است با پتک بکوبیم!

این واپسین پیکار است

همگان گرد می آییم و فردا

انترناسیونال

شیوه ای انسانی خواهد شد.

دولت زورگوست و قانون دغل می بازد،

خون بینوایان را مالیات می مکد،

وظیفه بر توانگران حتمیل منی شود

حقوق تهیدستان واژه ای میان تهی است.

بس است هر چه

در قیمومیت مهتران پژمرده شدیم،

برابری، قوانین دیگری اقتضا دارد،

می گوید:

جایی که حقوق هست، بی وظیفه نیست،

ما برابریم،

وظیفه مان بی حقوق منی تواند باشد.

این واپسین پیکار است

همگان گرد می آییم و فردا

انترناسیونال

شیوه ای انسانی خواهد شد.

پادشاهان با دودهای اوهام

خرفت مان می کردند،

 ما با خودمان در صلحیم و

با جباران در جنگ،

در ارتش اعتصاب برپا داریم،

تفنگ را سر پایین بگیریم و

صف ها را بر هم زنیم.

اگر این آدمخواران جلاج بورزند،

که از ما قهرمانان بسازند،

به زودی خواهند دانست که گلوله هامان

نصیب سرداران خودمان خواهد بود.

این واپسین پیکار است

همگان گرد می آییم و فردا

انترناسیونال

شیوه ای انسانی خواهد شد.

کارگران، کشاورزان

ما حزب بزرگ رجنبرانیم

زمین به کسی جز مردان تعلق ندارد

بیکاره ها پی کار خود بروند

چرا از گوشت تن مان بخورند!

اما اگر کالغان و کرکسان

روزی ناپدید گردند،

خورشید همیشه خواهد درخشید.

این واپسین پیکار است

همگان گرد می آییم و فردا

انترناسیونال

شیوه ای انسانی خواهد شد.

فهرست
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مسئلۀ گذار و بغرجنی های آن

»زندگی از فردا آغاز منی شود«، هم اکنون در جریان است!

چند نقد و بحث نظری
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پیش شرط های پیدایش سرمایه داری و انباشت خنستین

در چرخۀ مناسبات سرمایه دارانه، پول به سرمایه بدل می شود و سرمایه  ارزش اضافی 

بیشتری تصاحب می کند و آن ارزش اضافِی تصاحب شده )چه در شکل پولی و چه در شکل 

کاالیی خویش( سرمایۀ افزون تری را می آفریند. در حقیقت پیش فرض وجود انباشت سرمایه 

ارزش اضافی است و خوِد ارزش اضافی ناشی از مناسبات تولیدی سرمایه دارانه است. وجود 

حجم الزمی از سرمایه و نیروی کار در دست تولیدکنندگان کاال پیش فرض پیدایش مناسبات 

سرمایه دارانه است. در این جا با چرخۀ بسته ای از عوامل روبه رو هستیم که تنها راه برون رفت 

از آن پذیرش وجود انباشتی مقدم بر انباشت سرمایه دارانه است که مارکس به تأسی از آدام 

امسیت آن را انباشت خنستین می نامد.

در  خنستین«  »گناه  مشابه  سیاسی،  اقتصاد  در  اولیه  انباشت  نقش  مارکس،  تعبیر  به 

الهیات مسیحی است؛ پس از خوردن سیب توسط آدم، گناه آن دامنگیر متام نوع بشر شد! 

در حقیقت روایت رمسی سرمایه دارانه نیز چیزی بیش از این نیست: در گذشته های دور دو 

قوم وجود داشتند: »یک سو قوم خنبگان کوشا، باهوش و به ویژه صرفه جو، و از سوی دیگر 

گناه  افسانۀ  یقینًا  می کردند.  خوش گذرانی  خرج  را  داروندارشان  که  تن پرور  فرومایگانی 

مسئلۀ گذار و بغرجنی های آن
شبگیر حسنی

درآمد
در	شمارۀ	دوازدهم	نشریۀ	دانش	و	امید	و	در	مقالۀ	ضرورِت	تاریخی	بدیِل	سوسیالیستی	و	مسئلۀ	
گذار،	به	آن	دسته	از	مبانی	نظری	ای	پرداخته	شد	که	لزوم	گذار	از	مناسبات	سرمایه	دارانه	را	از	
منظر	تاریخی	مستدل	می	کنند.	در	این	نوشتار	با	بررسی	مثال	هایی	از	چگونگی	انکشاف	شیوۀ	تولید	
سرمایه	داری	در	جهان،	پیچیدگی	های	گذار	از	یک	فرماسیون	اجتماعی	–	اقتصادی	به	فرماسیون	
دیگر	را	به	شکلی	انضمامی	نشان	خواهیم	داد	و	همچنین	در	مقالۀ	دیگری	برخی	از	خصائص	بدیل	

سوسیالیستی	را	برخواهیم	شمرد.
پرداختن	به	این	موضوعات	می	تواند	سنجه	هایی	را	برای	داوری	دربارۀ	مناسبات	حاکم	بر	جمهوری	

خلق	چین	و	چشم	اندازهای	محتمِل	آتِی	آن	به	دست	دهد.
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خنستین در الهیات به ما می گوید که چگونه انسان محکوم شد تا نان خود را از عرق جبین اش 

بخورد؛ در حالی که تاریخ گناه خنستیِن اقتصادی روشن می کند که چرا انسان هایی هستند 

ثروت  اول  دستۀ  که  بود  گونه  این  پس   ... نیست  واجب  آنها  بر  چیزی  چنین  هیچ وجه  به  که 

انباشتند و دستۀ دوم سراجنام چیزی جز پوست و گوشت خود برای فروش نداشتند. و از این گناه 

خنستین است که فقر اکثریت عظیِم مردم آغاز می شود که تاکنون با وجود متام کار و کوشش 

خود، چیزی جز فروش خود ندارند و ثروت آن دستۀ اندک که مدت هاست کار منی کنند، پیوسته 

برده سازی،  کشورگشایی،  که  است  این  واقعی  تاریخ  در  رسوا  واقعیت   ... می شود  افزوده 

غارت، کشتار و در یک کالم زور بزرگ ترین نقش 

اقتصاد  لطیف  سال نامه های  در  می کند.  ایفا  را 

سیاسی، تا بوده صلح و صفا حاکم بوده است. حق 

]مالکیت[ و »کار« از ازل وسایل یگانۀ توانگری 

مستثنی  »امسال«  همیشه  البته  است،  بوده 

شمرده می شود. در واقعیت، روش های انباشت به 

همه چیز شباهت دارند به جز صلح و صفا )مارکس، 

.)۷۳0 -۷۲۹ :1۳۹4

و  زور  راه  از  که  اولیه  انباشت  بر  عالوه 

برای  نیز  دیگری  شرایط  می شود،  تأمین  غلبه 

فراهم منودن بستر مناسب پیدایش سرمایه داری 

الزم اند. پول و کاال باید به سرمایه تبدیل شوند و 

می دهد:  رخ  ویژه  شرایطی  در  تنها  دگردیسی  این 

فروشندگان  با  پول  و  تولید  ابزار  مالکاِن  باید 

نیروی کار به مبادله بپردازند. کارگراِن آزاد فروشندگان نیروی کار خویشند و از این منظر هم با 

بردگان و سرف ها که به نوعی ابزار تولید محسوب می شوند متفاوتند و هم با دهقانان مستقل 

که خود صاحب وسایل تولید معاش خود هستند. به بیان دیگر کارگران فاقد وسایل الزم برای 

تأمین معاش خود هستند و لذا جز نیروی کار خود چیزی برای فروش ندارند. در حقیقت کارگر 

تنها زمانی می تواند نیروی کار خود را به دیگری واگذار مناید که هیچ گونه بستگی به زمین 

و تقّیدی به سایر ابزار تولیدی نداشته باشد و از سلطۀ قید و بند صنوف و مقررات صنعت 

پیشاسرمایه داری و نیز ضمانت های نهادهای حمایتی دوران فئودالی برای تداوم زندگی رها 

عالوه	بر	انباشت	اولیه	که	از	راه	زور	و	
دیگری	 شرایط	 می	شود،	 تأمین	 غلبه	
مناسب	 بستر	 نمودن	 فراهم	 برای	 نیز	
پول	 الزم	اند.	 سرمایه	داری	 پیدایش	
و	 تبدیل	شوند	 به	سرمایه	 باید	 کاال	 و	
تنها	در	شرایطی	ویژه	 این	دگردیسی	
و	 تولید	 ابزار	 مالکاِن	 باید	 رخ	می	دهد:	
پول	با	فروشندگان	نیروی	کار	به	مبادله	
فروشندگان	 آزاد	 کارگراِن	 بپردازند.	
نیروی	کار	خویشند	و	از	این	منظر	هم	
با	بردگان	و	سرف	ها	که	به	نوعی	ابزار	
و	 متفاوتند	 می	شوند	 محسوب	 تولید	
هم	با	دهقانان	مستقل	که	خود	صاحب	
هستند خود	 معاش	 تولید	 وسایل	
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شده باشد. بنابراین در مرحله خنست لغو سرواژ و سپس سلب مالکیت زمین از روستائیان 

شرایطی را رقم می زنند که زمینه ساز انکشاف سرمایه داری است. 

اما این وضعیت به خودی خود برای تبدیل انسان های سلب مالکیت شده و رهاشدگان 

از قید و بند سرواژ برای تبدیل آنان به فروشندگاِن »آزاد« نیروی کار کافی نیست: این تودۀ 

رهاشده و بی حقوق منی توانست بالفاصله جذب کارخانه های در حال احداث شود. از سوی 

دیگر اینان منی توانستند به یک باره از شیوۀ زیست متعارف خود به نظم نویِن سازماِن کاِر 

جدید گذر کنند. بسیاری از اینان تبدیل به گدایان، راهزنان و ولگردانی شدند که بی هیچ منبع 

معاش مداومی در شهرها پرسه می زدند. 

با اکسیر قانون  را  و بی پناه  تودۀ بی شکل  این  تا  بود  اکنون فشار و حمایت دولت الزم 

پایان  از  کند:  بدل  کار  نیروی  فروشندگان  به 

علیه  سفاکانه ای  شّدت  به  قوانین  پانزدهم  سدۀ 

ولگردی در اروپای غربی وضع شد: »پدراِن طبقۀ 

کارگر کنونی را به این علت که به اجبار ولگرد و 

آنان  با  قانون  رساندند.  کیفر  به  بودند،  شده  گدا 

می کرد  رفتار  »خودخواسته«  تبهکارانی  هم چون 

)مارکس، 1۳۹4: ۷4۸(.

وضع این قوانین وحشیانه در انگلستان از 

دورۀ پادشاهی هنری هفتم آغاز شد. هنری هشتم 

نیز مقرر کرد تا به افراد عاجز و ساخلورده پروانۀ 

گدایی داده شود، اما ولگردان سالم و تنومند به 

مجازات شالق تا حد جاری شدن خون از بدن محکوم می شدند و اگر کسی برای بار دوم به 

بریده  نیز  از گوش وی  بر تکرار مجازات شالق، نیمی  جرم ولگردی دستگیر می شد، عالوه 

شده و در صورت تکرار ولگردی برای بار سوم، به عنوان تبهکار اصالح ناپذیر و دشمن جامعه 

اعدام می شد. ادوارد ششم نیز در نظام نامۀ خود تصریح کرد که اگر کسی از کارکردن سرباز زند، 

محکوم به بردگی برای شخصی می شود که وی را به عنوان فرد عاطل و بیکار لو داده است. 

 S اگر برده به مدت چهارده روز غیبت کند، به بردگی برای متام عمر محکوم و بر پشتش عالمت

داغ زده خواهد شد. در صورت فرار این فرد برای سه بار، مجازات وی اعدام خوهد بود. ملکه 

الیزابت نیز در سال 1۵۲۷ برای گدایان بدون پروانه که بیش از چهارده سال سن داشته باشند، 

فشار	و	حمایت	دولت	الزم	بود	تا	این	
اکسیر	 با	 را	 بی	پناه	 و	 بی	شکل	 تودۀ	
بدل	 کار	 نیروی	 فروشندگان	 به	 قانون	
قوانین	 پانزدهم	 سدۀ	 پایان	 از	 کند:	
ولگردی	 علیه	 سفاکانه	ای	 شّدت	 به	
»پدراِن	 شد:	 وضع	 غربی	 اروپای	 در	
این	علت	که	 به	 را	 کنونی	 کارگر	 طبقۀ	
به	 بودند،	 شده	 گدا	 و	 ولگرد	 اجبار	 به	
هم	چون	 آنان	 با	 قانون	 رساندند.	 کیفر	
تبهکارانی	»خودخواسته«	رفتار	می	کرد.
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مجازات تازیانه و داغ زدن بر روی گوش چپ را اعمال می کرد و در صورت تکرار »جرم« برای 

سومین بار، فرد به عنوان جنایت کار اعدام می شد.

اما طنز تلخ تاریخ در اینجاست که شرایط کار در کارگاه ها و کارخانه ها به حدی دشوار 

بود که بسیاری به عمد به بدن خود آسیب می زده و خود را ناقص می کردند تا از رجن کار در 

کارخانه ها و نیز مجازات دولت برای بیکاران رهایی یابند. 

بنابر آنچه که گفته شد، اگرچه مترکز ابزار تولید به شکل سرمایه در دست عده ای محدود 

از یک سو و وجود تودۀ انسان هایی که برای امرار معاش چیزی جز نیروی کار خویش برای 

فروش نداشته باشند، شرط الزم پیدایش مناسبات سرمایه دارانه است اما نکتۀ حائز اهمیت 

این است که توسعۀ مناسبات سرمایه دارانه، طبقه ای را ُرشد می دهد که از حیث آموزش، سنت 

و عادت، شرایط این شیوۀ تولید را به عنوان قوانینی طبیعی، ازلی و ابدی، بدیهی و الیتغّیر 

تلقی کند.

تبیین هایی از فرآیند گذار و بغرجنی های آن

از منظر نظریۀ مارکسیستی، می توان مسئلۀ گذار از یک شیوۀ تولید به شیوه ای دیگر را 

دربارۀ چندین دورۀ تاریخی و در جوامع گوناگون بررسی و مطالعه منود. یکی از شناخته شده ترین 

و البته مناقشه برانگیزتریِن این فرآیندها، تکوین نظام سرمایه داری از درون مناسبات فئودالی 

و  بررسی ها  در  متعددی،  غیرمارکسیست  و  مارکسیست  دانشمندان  و  مورخان  که  است 

مطالعات خود بدان پرداخته اند و در این مقاله نیز به صورتی فشرده به برخی از این دیدگاه ها 

اشاره خواهد شد. همچنین تداوم بحث های دامنه دار پیرامون این موضوع و ارائۀ نظرات بعضًا 

متضاد از سوی متخصصان مختلف و حتی وجود دیدگاه هایی با تفاوت های فاحش و حتی 

متعارض میان متفکران مارکسیست در این حوزه، بازتابی از پیچیدگی و دشواری خود پدیدۀ 

مورد بررسی و َرَوند تکامِل تاریخی مناسبات سرمایه داری است.

مطالعاتی  خود،  مشهور  اثر  در  انگلیسی،  برجستۀ  اقتصاددان  داب،  هربرت  موریس 
به  که  کرد  بیان  سرمایه داری  خاستگاه های  دربارۀ  را  دیدگاهی  سرمایه داری،  توسعۀ  در 
رغم وجود رگه هایی از اکونومیسم و اروپامداری و نیز پیش بینی نادرستش مبنی بر سقوط 

قریب الوقوع سرمایه داری، بر نکته ای اساسی تأکید می کرد و آن این که زوال فئودالیسم ناشی 

از سازوکارهای درونی مناسبات فئودالی بوده است. 

گسترش  که  بود  معتقد  آمریکایی،  مارکسیست  اقتصاددان  سوئیزی،  ُپل  مقابل،  در 
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جتارت دریایی، همچون یک عامل و محرِک اولیۀ بیرونی موجب تزلزل بنیان های فئودالیسم 

شده است. به بیان دیگر مطابق با دیدگاه سوئیزی، جتارت و رشد سرمایۀ بازرگانی و همچنین 

ضعف  که  می کرد  استدالل  داب  که،  آن  حال  بود  فئودالیسم  زوال  علت  پول  فزایندۀ  نقش 

تزاید طبقۀ حاکم، سطح پایین  برآوردن نیازهای رو به  اقتصادی شیوۀ تولید فئودالی برای 

بهره وری به علت فناوری ناکارآمد و تشدید استثمار دهقانان همچون موانعی بر سر راه رشد 

تضادهای  از  ناشی  خنست،  وحلۀ  در  فئودالیسم  فروپاشی  بنابراین  و  بودند  مولد  نیروهای 

درونی خود فئودالیسم بود. 

در واقع، دیدگاهی که افرادی همچون سوئیزی آن را منایندگی می کردند قادر نبود تا به این 

پرسش پاسخ دهد که اگر جتارت به عنوان یک عامل بیرونی، آن محرک اساسی ای بود که منجر 

به انکشاف سرمایه داری شد، چرا سرمایه داری در اسپانیا که به منابع عظیم طالی آمریکا 

دست یافت و یا پرتغال به عنوان خنستین امپراتوری استعماری جهان که حجم عظیمی از 

مبادالِت جتاری را با شرق اجنام می دادند، بسیار دیرتر از انگلستان و هلند و به شکلی کاماًل 

کژدیسه، پدیدار شد؟

به هر روی، یادآوری این نکته نیز مهم است که داب نیز همچون سوئیزی رشِد شهرها، 

بازارها و جتارت را عاملی مهم در شتاب بخشیدن به َرَوند فروپاشی شیوۀ تولید فئودالی 

می  دانست اما برخالف سوئیزی، این پدیده ها را همچون عوامل درونی نظام فئودالی در نظر 

می گرفت. 

اندکی بعد، کوهاشیرو تاکاهاشی، مارکسیست ژاپنی و مورخ اقتصاد، با ارائۀ حتلیلی 

از چگونگی احنطاط فئودالیسم، به بحث وارد شد: مطابق با نظر وی، همانگونه که مارکس 
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حتلیل خود از سرمایه داری را از کاال آغازیده بود، حتلیل فئودالیسم نیز باید از واحد اجتماعی 

بنیادین در فئودالیسم شروع می شد. او عماًل حتلیل خود را برپایه بررسی ِملک فئودالی، به 

عنوان شیوۀ مسلط تولید در درون نظام فئودالی )در مقایسه با زمین های دهقانی و جماعت 

روستا( قرار داد که پایۀ اصلی استخراج بهرۀ مالکانه شمرده می شد. وی در مطالعات خود 

نشان داد که تضعیف و احنالل این نهاد های قرون وسطایی، سبب ساز زوال فئودالیسم در قرون 

چهارده و پانزده میالدی شدند. 

اگر تا پیش از این، بحث گذار از فئودالیسم بیش تر بر منونۀ انگلستان متمرکز بود، تاکاهاشی 

موضوع را از نظر جغرافیایی به بررسی اروپای قاره ای و نیز ژاپن گسترش داد. عالوه بر این، 

اریک هابسبام، مورخ مشهور انگلیسی، بحث گذار را به نظریۀ توسعۀ مرکِب ناموزون پیوند زد 
و اعالم کرد که از آجنایی که نیروهای پدیدآورندۀ سرمایه داری در غرب، در سایر نقاط جهان نیز 

وجود داشتند، لذا پیدایش سرمایه داری در آن نقاط نیز امکان پذیر بوده اما دخالت امپریالیسم 

اروپایی در این کشورها به گسست در یک َرَوند درون زاد اجنامیده و موجب احنراف در فرآیند 

انکشاف سرمایه داری در آن ها شده است زیرا توسعه و پیشرفت اروپای غربی مستقیمًا به زیان 

سایر نقاط نظیر آسیا، اروپای شرقی، آفریقا و ... اجنام گرفته است.

ساختار  مقالۀ  انتشار  با  آمریکایی،  تروتسکیسِت  مورِخ  برنر،  رابرت   1۹۷۶ فوریۀ  در 

طبقاتی زراعی و توسعۀ اقتصادی اروپای پیشاصنعتی به این بحث ورود کرد. او برخالف 
و  فئودالیسم  زوال  میان  واسط  مرحلۀ  یک  وجود  به  که  گذار  بحث  در  شرکت کنندگان  دیگر 

پیدایش سرمایه داری اذعان داشتند، بر این باور بود که مبارزۀ طبقاتی در انگلستاِن سده های 

میانۀ متاخر، عالوه بر ایجاد شرایط فروپاشی فئودالیسم، مستقیمًا به پیدایش سرمایه داری 

و  شهرها  توسعۀ  و  جمعیت  رشد  برای  زیادی  اهمیت  برنر  این،  بر  افزون  است.  گردیده  منجر 

گسترش جتارت در فرآیند گذار به سرمایه داری قایل نیست؛ بالعکس، وی استدالل می کند که 

»ساختار مناسبات طبقاتی و ساختار قدرت طبقاتی است که شیوه و درجۀ تغییرات جمعیتی 

و جتاری خاصی را تعیین می کند که بر َرَوندهای دراز مدت در توزیع درآمد و رشد اقتصادی 

تاثیر می گذارند و نه برعکس« )آستون و فیلیپین، 1۳۹۵؛ ۲۶(.

به رغم تفاوت دیدگاه های موجود دربارۀ مسئلۀ گذار، یک پیش فرض بنیادی در بسیاری 

از نظرات ابراز شده در هر دو سوی بحث، مشترک است: مطابق این پیش فرِض مستتر در آرای 

متخالف، عصر فئودالیسم، دوران رکود اقتصادی بوده است، حال آن که، در بازۀ زمانی سدۀ 

نیم درصد  اندک )حدود  با معیارهای پیشاسرمایه داری، رشد  تا چهاردهم، کشاورزی،  دهم 
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در سال( اما بی وقفه ای را چه از منظر افزایش سطح زیر ِکشت )از راه خشکاندن باتالق ها، 

جنگل تراشی و ...( و چه از نظر افزایش مازاد تولید کشاورزی جتربه کرده بود. اگر در قرن دهم 

برداشت جو دوسر به ازای هر دانه بذر دوبرابر بود، این عدد در قرن چهاردهم به چهار یا پنج 

افزایش یافت و این به معنای رشد بهره وری بود که خود از عواملی نظیر: کشت تناوبی؛ استفاده 

از کود حیوانی؛ گسترش استفاده از گاوآهن و ... ناشی شده بود )هارمن، 1۳۹۶: ۶(.

به هر روی مباحثات پیرامون چگونگی گذار از فئودالیسم و خاستگاه های سرمایه داری 

کماکان ادامه دارد و بخش بزرگی از اختالف نظرهای موجود در این حوزه ناشی از پیچیدگی 

فرآیند گذار و شرایط متنوع و احتماالت گوناگوِن آن است.

 مارکس در مجلد سوم کتاب سرمایه، با اشاره به نقش جتارت، مسیر های مختلفی را 

برای گذار به سرمایه داری برمی شمارد: » گذر از شیوۀ تولید فئودالی به دو طریق متفاوت اجنام 

می شود. تولیدکننده می تواند برخالِف اقتصاِد طبیعِی کشاورزی و صنایع دستِی صنف محوِر 

صنعِت شهرِی سده های میانه، بازرگان و سرمایه دار شود. این به واقع راهی است انقالبی. 

یا این که بازرگان می تواند کنترل مستقیم تولید را خودش بر عهده بگیرد. اما هر قدر هم که 

این راه، بارها به مثابۀ گذاری تاریخی پیموده شود – مثاًل بازرگان انگلیسِی پارچه در سدۀ 

هفدهم که بافندگانی را که پیش تر حتت کنترل وی و مستقل از هم بودند ِگرد هم می آورد، به آن ها 

پشم می فروشد و پارچه شان را می خرد- به تنهایی منی تواند شیوۀ تولید پیشین را براندازد، 

بلکه آن را به عنوان پیش شرط خود حفظ و نگه داری می کند ... این روش همیشه مانع شیوۀ 

راستین سرمایه داری است و با رشد آن، ناپدید می شود. این روش بدون دگرگون کردن شیوۀ 

تولید، فقط شرایط تولیدکنندگان مستقیم را وخیم تر و آنان را به کارگران مزدبگیر محض و 

پرولترهایی تبدیل می کند، آن هم در شرایطی بدتر از افرادی که مستقیمًا حتت انقیاد سرمایه 

هستند و کار اضافی آن ها را بر پایۀ شیوۀ تولید پیشین تصاحب می کند ... به این ترتیب گذار 

یاد شده می تواند سه شکل به خود بگیرد. خنست آن که بازرگان مستقیمًا کارخانه دار شود؛ این 

درخصوص پیشه هایی صادق است که بر بازرگانی متکی هستند، مانند پیشه های مربوط به 

صنایع جتّملی که در آن ها بازرگانان هم مواد خام و هم کارگران را از خارج وارد می کنند، چنان که 

آن ها از قسطنطنیه در سدۀ پانزدهم به ایتالیا وارد می شدند. دوم، بازرگان صاحب کاران ُخرد را 

به واسطه های خود بدل می کند، یا حتی مستقیمًا از تولیدکنندۀ مستقل خریداری می کند؛ ... 

سوم، کارخانه دار] تولیدکننده[ به بازرگان بدل می شود و مستقیمًا در مقیاس بزرگ برای بازار 

تولید می کند.« )مارکس، 1۳۹۶: ۳۷۷ -۳۷۸(.
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منونه هایی انضمامی از گذار 

در این بخش به برخی از منونه های تاریخی گذار از فئودالیسم اشاره می کنیم تا تنوع و 

پیچیدگی های مسئله را در پیش چشم قرار دهیم. همچنین خواهیم دید که اگرچه عناصری که به 

توسعۀ سرمایه داری در انگلستان منجر شدند، در کشورهایی ماننِد ایتالیا، آملان و فرانسه نیز 

موجود بودند اما موانعی بر سر راه توسعۀ سرمایه داری در این کشورها موجود بود که آن ها را از 

منونۀ کالسیک انگلستان متمایز می کرد. اندکی بعد به این موانع اشاره خواهیم کرد.

الف.	ایتالیا؛	تجربۀ	ناکام
ایتالیای عهد رنسانس  بار در  می دانیم که جوانه های سرمایه داری در اروپا، خنستین 

مشاهده شدند: پیدایش بازارهایی برای نیروی کار و اجناس و همچنین ظهور سرمایه دارِی 

زراعی در نقاطی مانند دّرۀ »پو« و حتی تبدیل تولیدکنندگان به کارگران مزدبگیر، از شاخصه های 

این حتّول بودند. افزون بر این، موریس آیمارد، نشان داد که تا اواسط قرن پانزدهم میالدی با 

از میان رفنت سرواژ، مردم نیروی کار خود را آزادانه می فروختند و این فرآیند بسیار پیش از 

انگلستان، در ایتالیا و در قرون سیزده و چهارده آغاز شده بود اما به رغم این پیشرفت ها، 

ایتالیا نتوانست تا به صورت کامل از مناسبات فئودالی فرا َرَود و برخالف حوزۀ کشاورزی، 

هیچ پیشرفت اساسی در ابزار تولید در تولید کارگاهی - مثاًل پارچه بافی - رخ نداد و عالوه 

بر این، بازرگانان شهری موفق نشدند تا با ایجاد یک دولت سراسری و وحدت سیاسی، به 

پیدایش یک بازاِر ملی کمک کنند )هلر،1۳۹۶: ۹0-۹۲(.

ب.	آلمان؛	بورژوازی	زودرس
آملان یا به عبارت دقیق تر امپراتوری مقدس روم، در اواخر قرن پانزده و دهه های اول 

و  اروپا محسوب می شد: طال  قرن شانزده، پیشرفته ترین قطب سرمایه دارِی در حال تکوین 

نقرۀ حاصل از معادن غنی در سرزمین های این امپراتوری، که با نیروی کار آزاد هزاران کارگر 

ابریشم،  نظیر  شرقی  محصوالت  با  که  بودند  اصلی ای  کاالهای  می شدند،  استخراج  روزمزد 

ادویه و چینی آالت مبادله می شدند. اگرچه وجود نیروی کار آزاد و نیز امکان جتارت ماورای 

بحار، می توانستند به عنوان پایه هایی برای گسترش مناسبات سرمایه دارانه باشند و همچنین 

این واقعیت که تقسیم امپراتوری به قلمروهای متعدد، باعث پیدایش شهرهای آزاد و تولید 

کارگاهی شهری شد اما همین مترکززدایی به صورت هم زمان، موجبات تقویت ارجتاع فئودالی 

را نیز در این قلمروهای مجزا فراهم آورد و از درون همین تضاد، تعارض سیاسی و اجتماعی 

موسوم به جنگ دهقانی آملان )1۵۲4-1۵۲۵( پدید آمد که انگلس از آن به عنوان انقالب 
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انقالب  ماندن  عقیم  اصلی  علت  انگلس  حتلیل  مطابق  است.  کرده  یاد  زودرس  بورژوایی 

بورژوایی در آملان به رغم پیشرفت صنایع معدن، تولیدکارگاهی، بازرگانی و کشاورزی، آن 

بود که این پیشرفت ها برخالف منونه های فرانسه و انگلستان نتوانستند تا منافع کل کشور 

را در هم بیامیزند و مترکز سیاسی الزم را ایجاد منایند. این فقدان وحدت سیاسی و انسجام 

اجتماعی آملان بود که موجب شد تا منافع نواحی گوناگون، که به شکلی محلی گروه بندی شده 

بودند، نتوانند امکانات الزم را در دسترسی به بازار جهانی فراهم منایند )هلر، 1۳۹۶؛ ۹۹-100(. 

به بیان دیگر، اگر در انگلستان با اضمحالل فئودالیسم، سرمایه داری به جای آن نشست، در 

آملان ارجتاع فئودالی، خود را با پیشرفت اقتصاد سرمایه داری و سرمایۀ مالی و جتاری حتکیم 

بخشید. در حقیقت ما در آملان با تالشی فزاینده و نیرومند برای حتمیل مناسبات پیشین و رجعت 

به گذشته مواجهیم: پیدایش سرمایه داری، مبارزۀ طبقاتی را در سطوح گوناگون شّدت بخشید و 

با افزایش دیون فئودالی بر خشونت اربابان به منظور بازحتمیل روابط سرواژ به دهقانان افزود. 

مقاومت و واکنش های پراکندۀ دهقانان نیز به همان نسبت شدید و خشونت بار بود.

دور بعدی توسعۀ سرمایه داری نیز با موانع جدی نظام سلطنتی و فئودالی روبه رو شد. 

امپراتور هابسبورگ، می کوشید حکومتی اروپایی تشکیل دهد اما حاکمان منطقه ای مانع 

و فئودالی  این مخالفت، مناسبات سرواژ  با  و هم زمان  پروژۀ ملی سیاسی شدند  این  ایجاد 

سّدی مستحکم بر سر راه سرمایه داری زراعی بودند. خواسته های مطروح از سوی توده های 

دهقان در نبرد دهقانی، عبارت بودند از الغای مناسبات سرواژ و برچیدن امتیازات فئودالی 

کلیسا و جای گزینی آن با کلیسایی دموکراتیک مبتنی بر تفسیر انقالبی از کتاب مقدس. این 

درخواست آخر در حقیقت بنیاد ایدئولوژیک فئودالیسم را هدف قرار می داد. در این میان 

اما نقش بورژوازی نوخاسته نیز قابل تامل بود: در این منازعه، این طبقه عمومًا در طرف 

کلیسای کاتولیک یا لوتری میانه رو را گرفتند که با رادیکالیسم روستایی و شهری مخالف 

بود. سرمایۀ جتاری آملان در برابر انقالِب مردمی آمادۀ سازش با فئودالیسم بود و در واقع 

به جای بورژوازی نوظهور، این دهقانان و عوام بودند که تالشی بی فرجام را برای گسترش 

سرمایه داری در آملان رقم زدند از سوی دیگر این شکست در کنار واردات شمش های طال و نقره 

از سرزمین های جدید از اهمیت معادن سرزمین آملان کاست و جتارت طبقۀ سترون بازرگان 

آملان را حتت الشعاع بورژوازی هلند قرار داد )هلر،1۳۹۶: 10۵- 10۶(.

ج.	فرانسه؛	رشد	در	پناه	سلطنت	مطلقه
چگونگی عروج سرمایه داری در فرانسه و نقش مبارزات طبقاتی در آن که توسط مارکس 
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و انگلس بررسی شده بود، منونۀ خاصی از چگونگی گذار را در پرتو بحث توازن قوای سیاسی 

کشورهای  مرکزی  کانون  عنوان  به  فرانسه  می داد.  دست  به  متعارض  اجتماعِی  نیروهای 

شمال غربی اروپا که نظام جدید جهانی سرمایه داری را جتربه می کرد، از جنبه هایی کاماًل 

ویژه بود. در حقیقت سرمایه داری در فرانسه در حاشیۀ یک قدرت سیاسی مطلقۀ نوظهور 

توسعه یافت: در فرانسۀ قرن شانزدهم، نبرد اصلی بر سر زمین بود و این مسئله دهقانان را 

در کنار بورژوازی ستیزه جوی فرانسوی و در برابر طبقۀ زمین دار قرار داد. 

همتای  خالف  بر  خود،  رشد  به  رو   اقتصادی  قدرت  به  اتکا  با  فرانسوی  بورژوازی 

آملانی خویش، در احتاد با توده های شهری و روستایی نبردی گسترده را علیه جنیب زادگان 

سامان داد و نهایتًا اشرافی که طغیان کرده بودند 

به  سوم،  رستۀ  تهدید  مقابل  در  تا  شدند  ناچار 

تن  بوربون  خاندان  از  چهارم  هانری  از  اطاعت 

مذهبی  داخلی  جنگ های  دیگر  سوی  از  دهند. 

کاهش  و  اقتصاد  چشم گیر  رکود  به  فرانسه  در 

کشتار  در  )تنها  اجنامیدند  جمعیت  شدید 

معروف به َسن بارتلمی و در ظرف چند روز چند 

و  شدند(  قتل عام  پاریس  در  پروتستان  هزار  ده 

سرمایه داری را در جنوب فرانسه تضعیف کردند. 

روستایی  بورژوازی  از  طبقه ای  اما  شمال  در 

حتکیم شد زیرا خشونت و مالیات بندی سنگین 

در طول جنگ های داخلی سبب سلب مالکیت و 

ریشه کن شدن دهقانان خرده مالک شد و نیروی 

کار ارزان قیمت اینان، توسعۀ سرمایۀ زراعی را تضمین کرد. موجی از عالقه به بهسازی و 

آبادانی کشاورزی و نوآوری های مکانیکی و کارگاه های تولیدی جدید در دورۀ جنگ های 

مذهبی رشد کرد و در دوران حکومت هانری چهارم تداوم یافت و مورد حمایت آن حکومت 

متوازن،  سیاست  از  نوعی  برقراری  با  تا  کوشید  فرانسه  دولت  هفدهم  قرن  در  گرفت.  قرار 

ضمن مهار بورژوازی، از بازحتکیم قدرت جنیب زادگان و کلیسا نیز سود ببرد. به هر حال 

بورژوازی شهری و روستایی فرانسوی به رغم متام فشارها در قرن هفدهم نیز به بقای خود 

ادامه داد و نهایتًا در قرن هجدهم انقالب کبیر فرانسه را رقم زد. )هلر،1۳۹۶: 11۵- 11۳(.

کنار	 در	 گذار	 موفق	 نمونه	های	 بررسی	
شکوفایی	 به	 نتوانستند	 که	 تجربیاتی	
کامل	مناسبات	سرمایه	دارانه	بینجامند،	
نیروهای	 آرایش	 که	 می	دهد	 نشان	
استحکام	 میزان	 و	 جامعه	 در	 طبقاتی	
نظام	 روبنایی	 مناسبات	 و	سخت	جانی	
ایجاد	 امکان	 در	 اندازه	 چه	 تا	 کهنه	
و	 مستقر	 تولیدِی	 شیوۀ	 در	 گسست	
است.	 موثر	 نوین	 مناسبات	 توسعۀ	
قدرت	 کسب	 لزوم	 دیگر	 سوی	 از	
سیاسی	یا	دست	کم	جلب	حمایِت	آن،	
تغییرات	 تعمیق	 و	 پیشبرد	 منظور	 به	
است.	 فراوان	 اهمیت	 حائز	 جامعه	 در	
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توازن قوا و نقش دولت در مسئلۀ گذار

بررسی منونه های موفق گذار در کنار جتربیاتی که نتوانستند به شکوفایی کامل مناسبات 

میزان  و  جامعه  در  طبقاتی  نیروهای  آرایش  که  می دهد  نشان  بیاجنامند،  سرمایه دارانه 

استحکام و سخت جانی مناسبات روبنایی نظام کهنه تا چه اندازه در امکان ایجاد گسست 

در شیوۀ تولیدِی مستقر و توسعۀ مناسبات نوین موثر است. از سوی دیگر لزوم کسب قدرت 

سیاسی یا دست کم جلب حمایِت آن، به منظور پیشبرد و تعمیق تغییرات در جامعه حائز اهمیت 

فراوان است. 

شاید برجسته ترین کاستی منونه هایی نظیر ایتالیا و آملان در مقایسه با انگلستان، عدم 

توانایی در ایجاد دولتی سراسری و ملی بود. نبود حمایت چنین دولتی، جتار و سرمایه داراِن 

در  و  خارجی  قلمروهای  و  بازارها  بر  تسلط  برای  الزم  حمایت های  از  را  آملانی  و  ایتالیایی 

نتیجه دستیابی به بازارها و نیز منابع جدید محروم می کرد. در فرانسه نیز با شباهت هایی 

و  رساند  یاری  بورژوازی  توسعۀ  به  معینی  حد  تا  دولت  متایزات،  رغم  به  و  انگلستان  به 

به ویژه در دوران هنری چهارم، دولت پایبندی آشکار خود را به سیاست های مرکانتیلیستی 

به منایش گذاشت اما توازن قوا میان بورژوازی و جنیب زادگان فرانسوی در سده های شانزده 

و هفده تا بدان پایه بود که بورژوازی نوخاسته فرانسوی نتواند نظام اشرافی را سرنگون کرده 

اگرچه تالش های  به دست بگیرد.  را  یا در جریان جنگ های مذهبی کنترل ماشین دولت  و 

غیرمنسجم بورژوازی در فرانسه برای کسب امتیازات بیشتر در زمینه های سیاسی، مالی 

و مذهبی از سلطنت مطلقۀ فرانسوی ناکام ماند اما بورژوازی فرانسوی دست کم توانست تا 

خود را در مزارع بزرگ شمال فرانسه تثبیت کند و تا سدۀ هجدهم نیروی خود را برای انقالب 

کبیر فرانسه گرد آورد.

جمع بندی

و  فراز  سرمایه داری،  به  گذار  مختلف  مسیرهای  و  تاریخی  گوناگوِن  جتربه های  بررسی 

فرودها، شکست ها و پیروزی ها، پیشروی ها و عقب نشینی ها در فرآیندگذار از یک فرماسیون 

به دیگری، تأثیرات مهمی بر فهم ما از عبور از سرمایه داری و ساختمان سوسیالیسم دارند: 

و  پیچیدگی  صدساله،  چند  تاریخچه ای  با  سرمایه داری  تکوین  و  فئودالیسم  از  گذار  جتربۀ 

زمان بر بودن این فرآیند را در پیش چشم می گذارد. مسیر گذار از سرمایه داری به مراتب دشوارتر 

از فرآیند عبور از فئودالیسم است. هیچ جتربۀ قطعی و از پیش تعیین شده ای برای ساختمان 
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جتربیات  از  ما  اینک  که  است  آن  امیدبخش  و  اساسی  نکتۀ  اما  ندارد  وجود  سوسیالیسم 

در کلی ترین  با گرایشی عام  اکنون  و  آموخته ایم  شکست خوردۀ پیشین، درس های بسیاری 

وجوه آن، مبنی بر ُرشد عناصر جهاِن نو و اضمحالل و گندیدگی مناسبات کهنه روبه رو هستیم. 

به بیاِن انگلس: »هر آنچه در قلمرو تاریخ انسانی واقعی است، در فرآیند زمان غیرعقالنی 

می گردد و بنابراین ُمقّدر است که غیرعقالنی باشد و از پیش بوی گند غیرعقالنی بودنش به 

مشام می رسد و هر چیز که در اندیشۀ انسان ها عقالنی است، هرقدر هم که با واقعیت ظاهرًا 

موجود متضاد باشد، سرنوشتش آن است که واقعی گردد. به موجب متامی قواعد شیوۀ هگلی 

تفکر، گزارۀ عقالنیت هر چیزی که واقعی است خود را در گزارۀ دیگری حل می کند: هر آنچه 

موجود است، سزاوار نابود شدن است«1 .

برخی از منابع:
- آستون، تی. اچ و فیلیپین، سی. اچ. تی)1۳۹۵(؛ بحث برنر – ساختار طبقاتی زراعی و توسعۀ اقتصادی در 

اروپای پیشاصنعتی؛ ترجمۀ حسن مرتضوی؛ ثالث
- مارکس، کارل )1۳۹4(؛ سرمایه- نقد اقتصاد سیاسی مجلد اول؛ ترجمۀ حسن مرتضوی؛ الهیتا
- مارکس، کارل)1۳۹۶(؛ سرمایه- نقد اقتصاد سیاسی مجلد سوم؛ ترجمۀ حسن مرتضوی؛ الهیتا

- هارمن، کریس )1۳۹۶(؛ خاستگاه سرمایه داری؛ ترجمۀ بهرنگ جنمی؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی
- ِهلر، هنری )1۳۹۶(؛ زایش سرمایه داری از چشم انداز سدۀ بیست و یکم؛ ترجمۀ حسن مرتضوی؛ ثالث

1. قطعه ای از نوشتۀ فردریش انگلس به نام لودویگ فوئرباخ و پایان فلسفۀ کالسیک آملانی

فهرست

صدساله،	 چند	 تاریخچه	ای	 با	 سرمایه	داری	 تکوین	 و	 فئودالیسم	 از	 گذار	 تجربۀ	
از	 گذار	 مسیر	 می	گذارد.	 چشم	 پیش	 در	 را	 فرآیند	 این	 بودن	 زمان	بر	 و	 پیچیدگی	
تجربۀ	 هیچ	 است.	 فئودالیسم	 از	 عبور	 فرآیند	 از	 دشوارتر	 مراتب	 به	 سرمایه	داری	
نکتۀ	 اما	 ندارد	 وجود	 سوسیالیسم	 ساختمان	 برای	 پیش	تعیین	شده	ای	 از	 و	 قطعی	
پیشین،	 خوردۀ	 شکست	 تجربیات	 از	 ما	 اینک	 که	 است	 آن	 امیدبخش	 و	 اساسی	
مبنی	 آن،	 وجوه	 کلی	ترین	 در	 عام	 گرایشی	 با	 اکنون	 و	 آموخته	ایم	 بسیاری	 درس	های	
هستیم. روبه	رو	 کهنه	 مناسبات	 گندیدگی	 و	 اضمحالل	 و	 نو	 جهاِن	 عناصر	 ُرشد	 بر	
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عظیمی  جهانِی  چرخش  بر  بسنت  چشم 

نادیده  حکم  در  است،  وقوع  حال  در  اکنون  که 

این  است.  انسانی  جوامع  و  تاریخ  پویایی  گرفنت 

و  برشمردن  حتی  تعریفی،  هر  با  نادیده انگاری 

قدرت  دو  سرمایه دارانه  سیاست های  بر  تاکید 

قدرت  ده ها  همراهی  با  که  ظهور  حال  در  برتر 

بزرگ و کوچک سرمایه داری دیگر در سه قاره در حال گشودن »راهی دیگر« هستند و بسیار 

سده  اواخر  مقوالت  و  مفاهیم  و  معیارها  با  آنها  کردن  قلمداد  امپریالیستی  ناامیدکننده تر، 

نوزدهم و اوایل سده بیستم، به ویژه از جانب بخشی از چپ، غفلتی جبران ناپذیر است که از 

حضور مؤثر در این چرخش عظیم جهانی می کاهد و مخالفت و بی توجهی به آن، نه تنها هیچ 

دستاوردی نداشته، بلکه جاماندگی وانهادگی سیاسی-اجتماعی این جریان ها را به منایش 

می گذارد؛ به عالوه برکنار ماندن از اثرگذاری بر این چرخش، در واقع نوعی کمک و همراهی 

با نیروهای واپسگرایی است که قصد مسدودسازی این حتول و ادامه وضع موجود را دارند و 

تالش می کنند هم از سرعت این چرخش بکاهند و هم آن را تا جای ممکن، به سود خود مست و 

سو دهند.

اقتصاد  فلسفه،  تاریخ،  بر  وقوف  ادعای  که  »چپ«  از  مدعیانی  اینکه  حیرت انگیزتر 

سیاسی و همچنین دیالکتیک دارند و جمله ای بر زبان یا قلم منی آورند که اشاره ای به یکی 

بسیار  عظیم،  چرخش  این  کامل  انگاشنت  نادیده  با  نباشد،  آن  در  مقوالت  و  مفاهیم  این  از 

مانند  )به  چین  خلق  جمهوری  در  ویژه  به  و  کشور  دو  این  در  اینکه  بیان  با  ساده انگارانه 

فدراسیون روسیه( نظام سرمایه داری حاکم است و این سرمایه است که فرمان می راند، هر 

نوع حتلیل و احیانًا دفاع از مواضع این دو کشور )به همراه دیگر قدرت های در حال تکاپوی 

»زندگی از فردا آغاز منی شود«،
هم اکنون در جریان است!

)چرخشی عظیم و برآمدن جهانی دیگر()چرخشی عظیم و برآمدن جهانی دیگر(
مرتضی محسنی، 28 تیر 1۴01
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متحد  ایاالت  سرکردگی  به  جهانی  امپریالیسم  با  مقابله  به  متفاوت  اشکالی  به  که  دیگر( 

آمریکا برخاسته اند، را یکجا محکوم کرده و صراحتًا در راستای حمایت و تقویت سرمایه داری 

و امپریالیسم و گاهی وابستگی به این دو قدرت می دانند. بنابراین از نگاه این »چپ«، از 

همان ابتدا باید بر جمهوری خلق چین ُمهر »ننِگ« سرمایه کوبید و همه تغییر و حتوالتی که 

در چند دهه اخیر در این کشور در جهت تقویت بنیادهای مادی، فن آورانه و بهبود چشمگیر 

سطح زندگی و رفاه اجتماعی صورت گرفته و می گیرد را با همان ضدیِت خشم آلوِد زبانی و 

قلمی نادیده انگاشت، یا به شدت محکوم کرد. از سوی دیگر، نبرد بزرگی که اکنون فدراسیون 

روسیه به ناچار در چالش مرگ و زندگی با قدرت های امپریالیستی و در رأس آنها ایاالت 

متحد آمریکا و به پیروی از آن احتادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو ناتو، در آن درگیر شده 

است را یکسره »جنگ بینا امپریالیستی« نامید و به سادگی متام پویایی تاریخ و جامعه و 

همچنین سیاست های سلطه جویانه امپریالیسم ایاالت متحد آمریکا، برای برون رفت از بحران 

دامنگیرش، حتی بر علیه شرکای اروپایی اش، را به سخره گرفت.

این »چپ« به شیوه ای اراده گرایانه، حتوالت را به گونه ای خالص و ناب، تفسیر می کند، 

گویا این انسان است که باید تعیین تکلیف کند که حرکت جوامع دقیقًا باید به کدام سو و چگونه 

باشد و نه اینکه تاریخ است که فارغ از خواست انسان ها و همچون »موش کور« بسیار خواب ها 

برایشان دیده است و انسان هم در جریان این حتوالت و با »تعبیر درست این خواب!« و حرکت 

هماهنگ در منت آن می تواند تأثیری عمیق و مطابق با دیگر عوامل تعیین کننده - زمانه- خود 

بر آن بگذارد. از سوی دیگر، اینان با تکیه بر تفسیرهایی به دور از واقعیات کنونی و صرفًا 

متکی بر برخی مقوالت و مفاهیِم تاریخی گذشته، 

و  می افزایند  موجود  وضع  حتکیم  و  تشدید  بر 

آرمان های  و  امیال  برخالف  و  ناخواسته  حتی 

جهانی  سلطه گر  نیروهای  با  متأسفانه  خود، 

همسو می شوند، یعنی همان َانگی که به دیگران 

می زنند در وهله خنست بر خودشان مصداق دارد، 

به  چپ  جنبش  تاریخ  در  متأسفانه  که  موضوعی 

کرات مشاهده شده است. در حالی که انسان های 

آگاه بر چگونگِی حتوالت زمانه  خود، می توانند به 

َقَدرگرایی در این پویایی تاریخی،  دور از اراده و 

این	»چپ«	به	شیوه	ای	اراده	گرایانه،	
و	 خالص	 گونه	ای	 به	 را	 تحوالت	
این	 گویا	 می	کند،	 تفسیر	 ناب،	
انسان	است	که	باید	تعیین	تکلیف	
کند	که	حرکت	جوامع	دقیقاً	باید	به	
کدام	سو	و	چگونه	باشد	و	نه	اینکه	
خواست	 از	 فارغ	 که	 است	 تاریخ	
کور«	 »موش	 همچون	 و	 انسان	ها	
بسیار	خواب	ها	برایشان	دیده	است.
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هم راستا با چرخش های بزرگ و تأثیرگذاری مثبت بر آن، به نفع انسان و طبیعت مؤثر واقع 

شوند. بنابراین، عدم باورعمیق به پویایی تاریخی جوامع انسانی که هرگز متوقف نشده و 

خنواهد شد، منجر به گرفتار شدن در حتلیلی بسته و ایستا از تعریف سرمایه داری و امپریالیسم 

مطابق با همان تعاریف و مفاهیم اولیه وعدم توجه به قدرت عظیم حتوالت تاریخی در اشکالی 

متنوع و ناهمگون می شود که امکان جلوگیری از وحشی گری های این نظام در حال زوال را که 

همچون گرگی زخم خورده در حال چنگ و دندان نشان دادن است، منی دهد. تأسف بارتر این که، 

این تفکر و تفسیر ایستا، دانسته یا نادانسته به ادامه وضع غیرانسانی موجود یاری می رساند 

و همانطور که گفته شد، برخالف آرمان رهایی بخش مورد ادعای خویش، در مقابل این چرخش 

بزرگ قرار می گیرد.

اخیرًا در مطالبی صوتی درباره نئولیبرالیسم که یکی از محافل کمابیش شناخته شده 

به  که  می زنند  دری  هر  به  سخنوران  و  گویندگان  است،  داشته  عرضه  کشور  از  خارج  ایرانی 

خلق  جمهوری  در  آنچه  که  »بقبوالنند«  مخاطب 

است،  اجنام  حال  در  نیز  اکنون  و  داده  رخ  چین 

همان »سیاست های نئولیبرالی« است که می توان 

با  »نئولیبرالیسم  آن  به  مسامحه  و  ارفاق  با 

چهره ای چینی« گفت، همانند مدل های دیگری که 

در کشورهای مرکز و پیرامون با نشانه و ویژگی های 

خاص آن کشورها به اجرا درآمده و یا کماکان در 

حال اجنام است.

از اینان باید پرسید مگر شما معتقد نیستید که »سیاست های نئولیبرالی« متامًا در خدمت 

سرمایه داری است و اصواًل نئولیبرالیسم مرحله )فازی( متأخر سرمایه داری )امپریالیستی( 

است که با اجرای آن تالش می شود ضمن خارج ساخنت حداکثر ارزش اضافی از نیروی کار، 

متامی دستاوردهای پیشین طبقه کارگر نیزاز آنان گرفته شود و رفاه اجتماعی و سطح زندگی 

طبقات پایین و متوسط به سود سرمایه به قهقرا برود؛ حال چگونه است که همان کشور مورد 

اشاره شما طی سه دهه اخیر، البته با تالش و زحمت بسیار زیاد و کار فراواِن نیروی مولد خود 

و سازماندهی و مدیریت حزب و حکومت، آن هم در شرایط بسیار سخت و پیچیده بین املللی 

موجود، توانسته است نه تنها بر فقر مطلق در آن کشورغلبه کند، بلکه سطح زندگی را تا حدی 

باال ببرد که مردمش اکنون بتوانند کاالهای مورد نیاز خود را نه تنها برای تأمین معیشت اولیه، 

عده	ای	به	هر	دری	می	زنند	تا	به	مخاطب	

خلق	 جمهوری	 در	 آنچه	 »بقبوالنند«،	

جریان	 در	 نیز	 اکنون	 و	 داده	 رخ	 چین	

است،	همان	»سیاست	های	نئولیبرالی«	

است	که	با	ارفاق	و	مسامحه	می	توان	آن		

را	نئولیبرالیسم	با	چهره	ای	چینی	گفت!
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بلکه رفاه خود و خانواده شان را تأمین کنند. هرچند که هنوز در برخی جوانب مشکالتی، بعضًا 

مالکیت  جمله  از  بسیاری،  دالیل  به  کشور  آن  در  مسکن  خرید  مثاًل  دارد.  وجود  جدی،  هم 

عمومی بر زمین، به صورت همگانی ممکن نیست، ولی تأمین آن از طریق اجاره، با نسبتی 

کاماًل واقع بینانه به سطح درآمد، ممکن و آسان است و این موضوع هم )عدم امکان خرید 

مسکن(، نه تنها منافاتی با سوسیالیزم ندارد که دقیقًا در همان راستاست. از سوی دیگر، 

باتوجه به سیاست ها و برنامه های موفق اجرا شده، بهداشت، درمان، آموزش و دیگر نیازهای 

ابتدایی به دلیل تأمین کافی آنها، اکنون از برنامه  اولیه  حزب و دولت این کشور خارج شده و 

نزدیک به یک و نیم میلیارد انسان دیگر دغدغه چندانی از این بابت ندارند. در زمینه حفظ 

زیست بوم وتوسعه کیفی آن هم چنان اقدامات عظیمی به عمل آمده است که رسانه های غالب 

سرمایه داری چاره ای جز سکوت در برابر آن ندارند.

البته آنچه گفته شد به معنای حاکم شدن سوسیالیسم در این کشور نیست، چرا که با توجه 

به شرایط بین املللی کنونی، استقرار سوسیالیسم با مفهوم مورد توافق حداکثری، در یک 

کشور، فقط با دگرگونی کامل شرایط حاکم بر جهان و تغییر وضعیت کشورهای تعیین کننده 

در عرصه بین املللی و به ویژه از میان رفنت هژمونی دالر و الجرم سلطه ایاالت متحد آمریکا 

بر سازمان ها و نهادهای جهانی، امکان پذیر است؛ اما به طور کلی، از شواهد موجود می توان 

دریافت که مست و سو و جهت گیری های سیاست های اعمالی آن کشور در همین راستاست و از 

این روست که باید از آن پشتیبانی کرد.

در ادامه، از این »پژوهندگان چپ« و دیگر هم باورانشان باید پرسید، این چه نئولیبرالیسمی 

است که دقیقًا برخالف مطامع »مکتب شیکاگو« و »اجماع واشنگنت« نتیجه داده و برخالف 

اهداف اصلی و گفته و ناگفته »نئولیبرالیسم« در اینجا نه تنها تأمین حداقل معیشت بلکه 

افزایش مستمر قدرت خرید عمومی را موجب شده است؟ آیا این »نئولیبرالیسم« با آنچه در 

کشورهای سرمایه داری مرکز و پیرامون اجرا شده، سنخیتی دارد؟ اگر ندارد، باید پذیرفت که 

از همان ابتدا اهداف متفاوتی را با برنامه ریزی دقیق، ولو با کار بسیار سخت نیروهای کار، 

دنبال و پیگیری و تا حدود زیادی هم محقق کرده است، پس چرا با اصرار تالش می کنید، همانند 

»روشنفکران راست غربی« همیشه و همواره این کشور را یک کشور سرمایه داری نئولیبرال 

بنامید و علیرغم رشد و توسعه عظیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فن آورانه، فرهنگی، 

چشمگیر  و  بارز  صورتی  به  اجتماعی،  رفاه  و  زندگی  سطح  بهبود  و   ... و  زیستی  محیط 

)درست، در جهتی عکس کشورهای سرمایه داری امپریالیستی و دیگر کشورهایی که با اجرای 
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»سیاست های نئولیبرالی«، طبقات و اقشار پایین و میانی از یک سو و محیط زیست را از 

سوی دیگر به شدت حتت فشار قرار داده اند(، باز هم آن کشور را سرمایه داری نئولیبرالیستی 

و امپریالیستی بخوانید و از این طریق به مسدود ساخنت و یا ُکند کردن حتوِل در حال وقوع در 

جهان یاری رسانید و با متام وجود و توان خواسته های سرمایه داری امپریالیستی که همانا 

»کشنت امید« در میان مردم جوامع سه قاره است، دنبال کنید. به جز آنچه که به ناگزیر و به دلیل 

شرایط بین املللی و سلطه چند سده ای استعمار و امپریالیسم و حاکمیت سازمان ها و نهادهای 

امپریالیستی تقریبًا بر همه  عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه ای، 

...، این کشور را ناچار به اجنام برخی اقدامات، به ویژه در مناسبات بین املللی کرده است، 

چه دلیل و توجیهی برای یکسان دانسنت این کشور با دیگر کشورهای امپریالیستی دارید؟

مفهوم  از  دستی،  دِم  و  خام  بسیار  و  شعارگونه  استفاده  متاسفانه  که  مناند  ناگفته 

به  توجه  بدون  مفهوم،  این  با  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسِت  هر  زدِن  پیوند  و  نئولیبرالیسم 

اهداف به ظاهر ناپیدای درونی آن، خواسته یا ناخواسته، منجر به نوعی ارجاع محتوم به 

امری مورد انتظار )در اینجا نئولیبرالیسم( شده و به صورتی ساده انگارانه، هر تغییر سیاستی 

از همان ابتدا با برچسب نئولیبرالیستی محکوم می شود؛ در این روند، از آجنا که فقط به 

و  سیاست ها  همین  از  برخی  بنیادی  تفاوت های  شده،  توجه  سیاست ها  ظاهری  تشابهات 

مخصوصًا نتایج حاصل از اجرای آنها در شرایط ویژه )همچون هژمونی حزبی در جمهوری خلق 

چین برای آماده سازی زمینه های یک برنامه سوسیالیستی(، نادیده انگاشته شده است. به 

عنوان منونه، در نوشته های »مارکسیسِت« معروف دیوید هاروی به قدری مفهوم نئولیبرالیسم 

و برخی وجوه بارز سرمایه دارانه آن که بر کسی پوشیده نیست، برجسته و بر آن مترکز شده و این 

موضوع به گونه ای تبیین شده که به تدریج و در پایان به انکار تلویحی امپریالیسم در معنای 

کنونی آن، رسیده است. 

توجه و »باریک شدن« در ُکنه اقدامات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ... و به ویژه دیدن 

نتایج حاصله، حداقل انتظاری است که باید از یک پژوهشگر چپ داشت و باز باید یادآور 

شد که تکرار مکرر شعارهای مد روز و تاکید ناالزم و عدم توجه به آنچه بعد از اجرای یک 

برای یک پژوهشگر چپ پذیرفتنی نیست.  برنامه اقتصادی، اجتماعی حاصل شده است، 

نئولیبرالیسم مرحله )فازی( متاخر از سرمایه داری است و باید دقت شود که با تأکید بیش از 

حد بر آن، »اصل سرمایه داری« در سایه قرار نگیرد. به قول معروف »آن قدر درخت بتوان دید 

که جنگل از نظر پنهان مباند«.
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همچنین باید توجه شود که مترکز بیش از اندازه بر برخی »اصول نئولیبرالیسم« که همان 

سرمایه داری در فازی باالتر است، ناخواسته موجب توجه کمتر به اصل سرمایه داری نشود؛ 

با اجرای سیاست های نئولیبرالیستی در همه کشورها البد »جهانی هموار« )در  اینکه  بدتر 

مرکز و پیرامون( پدید آمده و نتیجتًا اینکه عصر»پایان امپریالیسم« فرا رسیده و بدین ترتیب 

»نظریه بسط سرمایه داری« هم توجیه پذیر است، نشود. از سوی دیگر، نباید با مترکز بر برخی 

از »اصول نئولیبرالسیم«، مثاًل تأکید بیش از اندازه بر »انباشت به مدد سلب مالکیت« بر پایه 

»سود حاصل از خلع ید« مارکس، که کماکان نیز وجود دارد، به گونه ای موضوعات مختلف و 

متفاوت تبیین شود که بازاصل سرمایه داری با همه وجوه آن در سایه مباند.

سایت های  از  یکی  در  که  دیگری  مطلب  در 

»چپ«  است،  شده  منتشر  خارجی  زبان  فارسی 

اصطالح  به  مبارز  دورانی،  در  که  وانهاده ای 

اکنون  و  می شد  محسوب  هم  شده ای  شناخته 

سخنگویاِن  و  توجیه کنندگان  عفن  ورطه ی  به 

مرجتع ترین و راست ترین جریان های سرمایه داری 

سقوط کرده است، به مثابه سخنگوی این محافل 

»چپ«،  یک  َالکن  زبان  و  ناتراز  لباس  در  ولی 

جهان...  مختلف  کشورهای  بر  حاکم  »نظام های 

غیردموکراتیک  و  دموکراتیک  دسته  دو  به  ]را[ 

و  فردی  دیکتاتوری  الیگارشیک،  )توتالیتر، 

غیره( تقسیم« کرده و »دسته اول را با همه نواقص 

خلق  جمهوری  دقیقا  ]منظورشان  را  دوم  »دسته  و  تاریخ«  خیر  سویه  در   ... مشکالت شان  و 

چین و فدراسیون روسیه است[ در سویه شر« قرار داده و »تضاد عمده جهان امروز را تضاد 

کبری  و  صغری  با  سپس  است.  نامیده  ]شر[«  دیکتاتوری  و  ]خیر[  دموکراسی  اردوگاه  میان 

کردن های بسیار و تذکِر)!( به زعم ایشان »اشتباه تاریخی مارکس« و نه بی دانشی و ضعف 

عمیق تئوریک خود، تالش کرده »از شرافت چپ« دفاع کند و بدین ترتیب عمق ناآگاهی خود 

را از دیدگاه رهایی بخش مارکس و قرار گرفنت کامل خود در برابر چپ و همنوایی خواسته یا 

ناخواسته اش با مرجتع ترین منایندگان و پادوهای امپریالیسم توجیه و سقوطش را به اعماق 

منجالب توجیه گران سلطه سرمایه آشکار کند.

توجه	و	»باریک	شدن«	در	ُکنه	اقدامات	
اقتصادی،	سیاسی،	اجتماعی،	...	و	
به	ویژه	دیدن	نتایج	حاصله،	حداقل	

انتظاری	است	که	باید	از	یک	پژوهشگر	
چپ	داشت	و	تکرار	شعارهای	مد	روز	
از	وی	پذیرفتنی	نیست.	نئولیبرالیسم	
مرحله	)فازی(	متاخر	از	سرمایه	داری	
است	و	باید	دقت	شود	که	با	تأکید	

بیش	از	حد	بر	آن،	»اصل	سرمایه	داری«	
در	سایه	قرار	نگیرد.	به	قول	معروف	
»آن	قدر	درخت	بتوان	دید	که	جنگل	از	

نظر	پنهان	بماند«.
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توجیه گر  و  خدمتگزار  نه  و  چپ«  »نیروی  عنوان  به  فراوان  اصرار  با  ادامه  در  ایشان 

چند  با  را  می گذرد  اکراین  و  روسیه  فدراسیون  در  اکنون  آنچه  امپریالیستی،  سرمایه داری 

جمله و عبارت ورد زبان رسانه های غالب »جنایات ضدبشری«، »جنگ پوتین علیه اکراین«، 

»جنایات جنگی پوتین« و از این دست عبارات به کارگرفته شده در همان رسانه های »اردوگاه 

خیر«، توصیف کرده و با ادعایی بسیار فراتر از عمِق کِم دانش خود، دیگران را »در بهترین 

حالت طرفداران شرمگین جنگ پوتین علیه اکراین« نامیده و بدین ترتیب نه تنها ضعف دانش 

سیاسی و تئوریک خود، بلکه درماندگی شخصیتی خود را منایان ساخته است. باز تأسف بارتر 

اینکه این شخص و امثال ایشان که به فراوانی در موقعیت های مختلف قلم می زنند، نتوانسته 

یا خنواسته اند پس از چهار دهه فراغت و وقت و فرصت کافی، حداقل به مطالعه درست و 

کامل دیدگاهی که خود را بی جهت بدان منتسب می دانند، بپردازند و در خوشبینانه ترین حالت 

باید گفت که در دام همان تبلیغات )پروپاگاندا( رسانه های جریان اصلی و غالب افتاده اند. 

اینان همچنان »دست از کمر بر نداشته« و به یاد دورانی که با بند انگشتی از سواد سیاسی، 

خود را رهبر سیاسی می پنداشتند، به اظهار فضل 

پرداخته تا جایی که گاهی عنان اختیار از کف داده 

و ضعف تئوریک و سیاسی و عمق نادانی خود را 

با فحاشی به دیگران جبران می کنند. 

با نگریسنت دقیق به آنچه در حال رخ دادن 

است، قابل درک است که فدراسیون روسیه، از زاویه ای متفاوت و با تکیه بر حتوالتی که 

در بیش از یک دهه  اخیر در این کشور به وقوع پیوسته، به مرحله ای رسیده است که بدون 

کمترین تردید و کاماًل مصمم یک تنه در برابر نظام جهنمی تک قطبی جهانی ایستاده و در میان 

گرد و غبار تبلیغات رسانه های جریان اصلی، در واقع در حال نبرد مرگ و زندگی با سلطه  

امپریالیستی و سازمان متجاوز ناتو می باشد، موضوعی کامال آشکار که در این مدت مکرر 

از زبان رهبران این کشور شنیده شده و در میدان نبرد هم مشاهده می شود. در سیاست های 

به  بیست،  سده  در  کشور  این  تاریخی  عقبه  به  توجه  با  هم،  داخلی  اجتماعی  و  اقتصادی 

آهستگی ولی محسوس، تغییر و حتوالتی در جهتی مخالف با »سیاست های نئولیبرالیستی« 

وحشیانه و غارت گرانه که پس از فروپاشی )پیشنهاد جایگزین: ختریب احتاد شوروی( به کار 

گرفته شد، صورت می گیرد. خبر فرار یا مهاجرت یکی یکی و یا جمعِی ِالیت مسلط بر سرنوشت 

پهناورترین کشور جهان و سرسپردگان به امپریالیسم که عامل اصلی وضعیت کنونی هستند، 

هر	چند	اکنون	حفظ	محیط	زیست	از	
اولویت	های	بشری	است،	ولی	اینکه	
بتوان	این	مبارزه	را	بیرون	از	چارچوب	
مبارزه	طبقاتی	به	سرانجام	رسانید،	

توهمی	بیش	نیست.
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اخباری شادی بخش برای میلیون ها نیروی کار این کشور و میلیاردها انسان در سراسر جهان 

شده است. به بیان دیگر، اگر از دام پروپاگاندای رسانه های جریان اصلی خارج شده و به وقایع 

دنیا با ذهنی آگاه و چشمانی باز نگریسته شود، مشاهده می شود که این نبرد، الیه های پنهان 

سرمایه داری  کشورهای  وجودی  ماهیت  و  بشردوستانه«  قوانین  و  بشر  حقوق  »دموکراسی، 

امپریالیستی را برمال کرده است. برای منونه باید به آنچه در احتادیه اروپا و به ویژه در آملان 

با  با اولین برخورد  فدرال در حال وقوع است اشاره کرد که سردمداران آن کشور )کشورها( 

کاهش یا توقف صدور گاز روسیه، که با اعمال حتریم های اقتصادی آمریکا و غرب علیه آن 

کشور پیش آمد، به سرعت و بدون کمترین تردیدی به استفاده از آلوده کننده ترین سوخت فسیلی 

یعنی زغال سنگ روی آورده اند و همه آن شعارهای توخالی که در مجامع پر سر و صدای »دفاع 

از محیط زیست« و... به ویژه توسط احزاب شبه فاشیستی »سبز«، سر می دادند، به یکباره و 

بدون کمترین تردید کنار گذاشتند.

متایز قایل نشدن میان آنچه اکنون در جهان 

در حال رخ دادن است و مردود دانسنت و یا کنار 

کشیدن از تشریک مساعی در نبرد رودرروی دو 

کشور جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه با 

از  پیروی  به  و  آمریکا  متحد  ایاالت  امپریالیسم 

آن احتادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو ناتو، با 

مقوالت  و  مفاهیم  برخی  قراردادن  مستمسک 

و  »مفهوم  که  نکته  این  از  سوءاستفاده  و  گذشته 

مقوله امپریالیسم اساسا برساخته مارکس نبوده« و یا دستیازی به برخی عبارات نقل شده 

از وی، از جمله تاکید بر آنچه که در نوشته ای در مورد استعمار هند نگاشته، فقط می تواند 

دستمایه کسانی باشد که متام همّ و غم خود را به یافنت »دلیلی« برای توجیه همزبانی و همدستی 

پنهان و آشکار خود با امپریالیسم به کار گرفته اند و یا با درکی ناقص از دیالکتیک منتقدانه 

و انقالبی، توان درک حتوالت کنونی که جهان را در چرخشی عظیم به سوی دیگری می برد، 

به  را  عده ای  می تواند  ساز،  سرنوشت  حتوالت  دریافت  و  درک  عدم  این  متاسفانه  ندارند. 

همراهی و همیاری نیروهایی بکشاند که ممکن است در اقدامی غیرانسانی و غیرقابل جبران، 

»جهان سرد و خاموش پس از یک جنگ هسته ای« را بر جای بگذارند.

باید این نکته را نیز یادآور شد که متأسفانه بسیاری از جنبش های محیط زیستی که 

فدراسیون	روسیه،	بنا	بر	تحوالت	
خود	در	سال	های	اخیر،	به	مرحله	ای	
رسیده	است	که	بی	تردید	و	کاماًل	

مصمم	یک	تنه	در	برابر	نظام	جهنمی	
تک	قطبی	جهانی	ایستاده	و	در	میان	
گرد	و	غبار	تبلیغات	رسانه	های	جریان	
اصلی،	در	واقع	در	حال	نبرد	مرگ	
و	زندگی	با	سلطه	امپریالیستی	و	

سازمان	متجاوز	ناتو	است.
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به جای تأکید بر تغییر و حتوالت بنیادی و اساسی، به دنبال »تغییر رفتار مردم« به عنوان 

مصرف کنندگان، برای توقف و بهبود بحران های غیرقابل برگشت محیط زیستی هستند، عماًل 

»آب در هاون می کوبند«، چرا که نظام سرمایه داری که هدف اصلی آن کسب سود هر چه بیشتر 

است، مانع اصلی مقابله با ختریب محیط زیست که به معنای کاهش سودآوری است، می باشد 

و برای حفظ و افزایش این سود به هر ترفندی چنگ می زند. بنابراین، تفکر این نوع »جنبش«ها 

اتفاقا مورد توجه جریان رسانه های غالب سرمایه داری نیز هستند و متأسفانه در سپهر  که 

سیاسی و رسانه ای کشور ما هم، بدون گفتگو درباره بنیاد اصلی مشکالت، ترویج و تشویق 

می شوند و بدون توجه به ریشه ها و بنیان های شکل گیری آنها، تنها معلول را مورد توجه قرار 

می دهند، نتوانسته اند راهگشای بهبود و تغییر وضع موجود باشند بلکه به عنوان موانعی 

در شناخت عمومی از علل اصلی مشکالت عمل 

کرده اند.

این موضوع از این جهت قابل اهمیت است 

که مبارزه طبقاتی با سرمایه داری باید به عنوان 

شعارهای  با  جایگزین  غیرقابل  اصلی  آماج 

که  چرا  شود،  پذیرفته  زیستی  محیط  و  هویتی 

به  بخشی  اولویت  آتشه  دو  طرفداران  آنچه  هر 

آن  بر  کنون  تا  زیستی  محیط  و  هویتی  مبارزات 

کشانده  بیراهه  به  راحتی  به  داشته اند،  تأکید 

و  طبقاتی  مبارزه  تقلیل  با  دیگر  سوی  از  و  شده 

پراکنده سازی نیروها، مقابله با آنها برای سرمایه 

ذیل  که  درست  مبارزاِت  این  غالب،  رسانه های  فراگیر  تبلیغات  با  و  شده  آسان تر  جهانی 

شعار مبارزه طبقاتی ضدسرمایه داری می باشند، را عماًل ناتوان و از مسیر اصلی خارج کرده 

است. این روند را در سیر تغییراتی که احزاب »سبز« در اروپا طی کرده اند و اکنون دوشادوش 

راست ترین و فاشیستی ترین جریان ها قرار دارند، به روشنی می توان دید. هر چند اکنون حفظ 

محیط زیست از اولویت های بشری است، ولی اینکه بتوان این مبارزه را بیرون از چارچوب 

مبارزه طبقاتی به سراجنام رسانید، توهمی بیش نیست؛ چرا که هدف اصلی سرمایه، »خارج 

کردِن هر چه بیشتر ارزش« است که در تقابل مستقیم با حفظ محیط زیست قرار دارد و بنابراین 

مبارزه با ختریب محیط زیست منی تواند خارج از تسریع در تشُکل نیروی کار در مفهوم موسع 

تضاد	های	ژئوپلتیک	و	ژئواکونومیک	
نه	تنها	میان	کشورهای	امپریالیست	
با	دیگر	جوامع	انسانی،	که	به	وضوح	
میان	خود	کشورهای	امپریالیستی	که	
اتفاقاً	در	پیمان	های	ضدانسانی	همچون	
»ناتو«	و	...	هم	مشارکت	دارند،	به	

صورتی	آشکار	نمایان	شده	است.	آنچه	
ایاالت	متحد	آمریکا	به	بهانه	»جنگ	
اکراین«	بر	سر	اتحادیه	اروپا	آورده	
است،	نمونه	مشهود	و	غیرقابل	انکار	
این	تضاِد	میان	امپریالیست	هاست.	
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خود، برای مبارزه جهانی با سرمایه باشد. تشُکل و تهاجمی همه جانبه در متامی جوامع مرکز و 

پیرامون و پیش از آن افشای آن جریان های به اصطالح چپ که مانند منونه های پیش گفته خود 

را مناینده نیروهای کار نیز می پندارند.

اینکه زجنیره تولید و گردش کاال در سطح جهانی چگونه از هم بگسلد و چگونه »سازمان 

قرار  شرایطی  در  اکنون  که  است  طبقاتی  مبارزه  ناگزیر  نتیجه  بگیرد،  شکل  نوینی  تولید« 

گرفته است که تضاد های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک نه تنها میان کشورهای امپریالیست با 

دیگر جوامع انسانی که به وضوح میان خود کشورهای امپریالیستی که اتفاقًا در پیمان های 

ضدانسانی همچون »ناتو« و ... هم مشارکت دارند، به صورتی آشکار منایان شده است. آنچه 

ایاالت متحد آمریکا به بهانه »جنگ اکراین« بر سر احتادیه اروپا آورده است، منونه مشهود 

تضادهای  این  که  اینجاست  دقیقًا  امپریالیست هاست.  میان  تضاِد  این  انکار  غیرقابل  و 

)ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک( با مبارزه طبقاتی گره خورده و نیروی کار، چاره ای جز توجه 

دقیق به آنها به صورت همزمان ندارد، یعنی تأکید بر اولویِت مبارزه طبقاتی، توجه جدی به 

تضادهای پیش گفته )ژئوپلتیک و ژئواکونومیک( و همزمان مبارزه با ختریب محیط زیست 

مقدم بر هر تالش دیگری شده است.

همه  با  »چپ«وانهاده  همچنین  و  چپ  از  بخشی  که  است  چگونه  پرسید  باید  اکنون، 

و  درک  از  همچنان  مارکس،  رهایی بخش  دیدگاه  بر  اشراف  و  مطالعه  بر  مبنی  ادعاهایشان 

دریافت این چرخش عظیم جهانی که پیش رویش در حال وقوع است، عاجز است و »مرغش 

یک پا دارد« و »َدرش همواره بر همان پاشنه« ثبات وضع موجود می چرخد؟ علت این جمود 

فکری چیست که در حالی که اتفاقاتی چنان عظیم پیش چشمان همگان در حال رخ دادن است، 

این چپ و »چپ« وانهاده، همچنان خود را حقیقت مطلق پنداشته و بدون رودربایستی به دفاع 

از امپریالیسم اگر نه مستقیم که در قالب حمله به سوی دیگر نبرد، مشغول است و یا با در سایه 

قرار دادن مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری و به احنراف کشاندن اذهان، تالش می کند تا از 

سنگینی ضرباتی که نیروهای کار می توانند و باید وارد کنند، بکاهد؟

بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد، در این شرایط، باید منتظر نبردی تعیین کننده میان 

سلطه  ادامه  خواهان  و  امپریالیستی  سرمایه داری  سردمدار  عنوان  به  آمریکا  متحد  ایاالت 

همه جانبه بر جهان با جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه و حتی تضاد و تفرقه در میان 

اردوگاه امپریالیستی و در نهایت جهان »مرکز و پیرامون« یا »شمال و جنوب« به ویژه در مناطق 

استراتژیک و تعیین کننده ای همچون شرق اروپا، غرب آسیا، آمریکای التین و البته در نقطه 
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چند  جهانی  طرفداران  عنوان  به  اوراسیا  و  تایوان  و  چین  جنوبی  دریای  یعنی  نهایی  متاس 

جانبه گرا و مخالف قدرت »اجتناب ناپذیر« بود، موضوعی که صفحه ای مهم از حتوالت آتی 

جهان را خواهد گشود و بدون تالش برای تضعیف و سپس ادغام این قدرت »اجتناب ناپذیر« 

)ایاالت متحد آمریکا( در جهانی چند جانبه گرا، عماًل راه ها بسته خواهد ماند. البته، در این 

میان نباید از موضع گیری حکومت های مرجتع هم غافل بود و در دام فرصت طلبی آنها افتاد، 

کشورهایی که هرچند دم از مبارزه ضدامپریالیستی و جهان چند قطبی می زنند، اما همواره در 

سیاست داخلی خود، همان راه و روش امتحان پس داده بانک جهانی و صندوق بین املللی 

پول )ستاد مالی-پولی نظام سلطه امپریالیستی( را با قوت هرچه متام تر اجرا می کنند و منافع 

خود را در گرو هم داستانی البد ناگزیر)!( با غرب می دانند. باید با موضع گیری های روشن و 

»واقع بینانه« این چرخش عظیم جهانی را همچون سکو و محملی برای حتوالت مترقی درون 

این کشورها هم مورد استفاده قرار داد.

بنابراین، کناره گیری از این نبرد و داشنت دیدی خصمانه و نه منتقدانه با سوی دوم نبرد و 

امپریالیست نامیدن آن، نه تنها کمکی به بهبود وضع موجود منی کند، بلکه برخالف تصور، 

مواضع چپ را در داخل کشورهای پیرامونی هم تضعیف می کند. اگرچه این درک و دریافت 

درست در بخش هایی از جهان به ویژه آفریقا و آمریکای التین و بخش هایی از آسیا در حال 

آشکار شدن است و بدون توجه به فحاشی »چپ« وانهاده و نیز چپ منجمد شده در مفاهیم 

و مقوالت اجتماعی یک صد سال پیش، به صورت دیالکتیِک منتقدانه و انقالبی در حال 

سرک کشیدن از پشت هیاهوهای رسانه ای است. از این رو، باید امیدوار بود که نیروی کار 

همچون همیشه شّم به مراتب تیزتری از روشنفکران داشته باشد و نهایتًا در سوی منافع جمعی 

خود بایستد و منتظر تصمیم ُمرددان و وانهادگان مناند. 

عزیزان »زندگی از فردا آغاز منی شود«، هم اکنون جریان دارد و ما درون این رود خروشان 

غوطه وریم و با هر بار فرو شدن در این آب و بیرون آمدن از آن، با جهان دیگری روبرو هستیم! 

زنهار که با هر موضع گیری، انسان متفاوتی از خود ساخته ایم که می تواند مسیر تعالی انسان 

و بقای طبیعت را هموار سازد و یا سدی در برابر آن ایجاد کند.

عزیزان	»زندگی	از	فردا	آغاز	نمی	شود«،	هم	اکنون	جریان	دارد	و	ما	درون	این	رود	خروشان	غوطه	وریم	
و	با	هر	بار	فرو	شدن	در	این	آب	و	بیرون	آمدن	از	آن،	با	جهان	دیگری	روبرو	هستیم!	زنهار	که	با	هر	
موضع	گیری،	انسان	متفاوتی	از	خود	ساخته	ایم	که	می	تواند	مسیر	تعالی	انسان	و	بقای	طبیعت	را	هموار	

سازد	و	یا	سدی	در	برابر	آن	ایجاد	کند.

فهرست
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دو بررسی تاریخی

1. گریبایدوف

و دالیل پنهان قتل او در ایران

2. یک دروغ تاریخی دیگر:

کشتار کاتین توسط احتاد شوروی!
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ادوار دوگانه جنگ های ایران و روسیه )1۲1۸ـ 1۲۲۸ و 1۲41 ـ1۲4۳ هق/ 1۸04ـ1۸1۳ و 

1۸۲۶ـ 1۸۲۸م( هر کدام با یک قرارداد سخت و سنگین علیه ایران و به سود استعمار روسیه 

به پایان رسید و هربار نیز با انعقاد عهدنامه ای بدتر از گذشته بر میزان نفوذ و اقتدار روسیه 

بر دولت و مملکت ایران افزوده شد. عهدنامه خامته جنگ های دوره اول موسوم به گلستان 

)۲۹ شوال 1۲۲۸ هق/ 1۲ اکتبر 1۸1۳( ضمن اشتمال بر انواع زیان ها علیه دولت و کشور ایران 

حاوی تعهد خطرناکی از جانب دولت روسیه نسبت به دولت ایران بود که البته هیچ یک از 

مدافعان ایرانی آن تعهدنامه کمترین وقوفی به مضامین زیان بار آن نداشتند. فصل چهارم 

عهدنامه گلستان اشعار می داشت:

»...ایمپراتور واالشوکت ممالک روسیه برای اظهار دوستی و احتاد خود نسبت به 

اعلیحضرت پادشاه عظیم الشان ممالک ایران...از طرف خود و از عوض ولیعهدان 

ایران  ولیعهدی  به  که  ایشان  عظام  فرزندان  از  یک  هر  که  می منایند  اقرار  عظام 

باشد،  اروسیه  ِعّلیه  دولت  از  امدادی  و  اعانت  به  محتاج  هرگاه  می گردد،  تعیین 

مضایقه ننمایند تا از خارج کسی نتواند دخل در مملکت ایران مناید و به امداد و 

اعانت اروس، دولت ایران محکم و مستقر گردد و اگر در سر امور داخله مملکت ایران 

گریبایدوف؛ قربانی توسعه طلبی
یا وجه الضمان توطئه ها و رقابت های سلطنتی

علی پورصفر )کامران(

مالقات	گریبایدوف	و	عباس	میرزامالقات	گریبایدوف	و	عباس	میرزا
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کاری  میانه  آن  در  را  اروس  ِعّلیه  دولت  مناید،  رخ  مناقشتی  شاهزادگان  فیمابین 

نیست تا پادشاه وقت خواهش مناید« )وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران، اسنادی از 

روابط ایران با منطقه قفقاز، ص 262 – 268، عشقی، ص 218 - 226(.

دولت ایران تا انعقاد عهدنامه گلستان - به استثنای توافقات شاه طهماسب دوم با دولت 

عثمانی و یا توافقات اشرف افغان با دولت عثمانی - چنین امتیاز خطرناکی به هیچ یک از 

دولت های همسایه و غیرهمسایه نداده  بود و هیچیک از سالطین مشهور ایرانی ادامه حکومت 

خود را به کمک های مؤثر یک قدرت برتر همسایه منوط نکرده بودند. قرارداد گلستان البته 

این  و  منوده  پیش بینی  ایران  امور  در  روسیه  قانونی  مداخالت  برای  نیز  را  محدودیت هایی 

مداخالت را مؤکول به تنها یک عامل یعنی درخواست سلطان وقت کرده بود.

انعقاد  با  1۸۲۸م(   –1۸۲۶ 1۲4۳هق/   –1۲41( روسیه  و  ایران  جنگ های  دوم  دوره 

عهدنامه معروف ترکمانچای خامته یافت و بر پایه همان مقتضیاتی که امپراتوران روسیه در 

پایان جنگ های دوره اول به مقام حامی شاهان ایران رسیده بودند، امتیازات امپراتوران یاد 

شده در ایران و به ویژه در حمایت از پادشاه و یا ولیعهد تعیین شدۀ پادشاه به حدودی رسید 

که بسیار شبیه اختیارات دولت های استعمارگر در مستعمرات شان بود. در فصل هفتم این 

عهدنامه آمده است:

»چون پادشاه ممالک ایران...فرزند خود شاهزاده عباس-میرزا را ولیعهد و وارث 

ختت خود تعیین منوده است، امپراطور ممالک روسیه ...تعهد می کند که از این روز 

به بعد شخص ... عباس میرزا را ولیعهد و وارث برگزیده تاج و ختت ایران شناخته از 

تاریخ جلوس به ختت شاهی، پادشاه باالستحقاق این مملکت داند «.

موجبات این تعهد اختصاصی برای حمایت از عباس میرزا نایب السلطنه، درخواست ها 

وزیر  قائم مقام فراهانی،  ابوالقاسم  میرزا  پافشاری های  و  عباس میرزا  شخص  توقعات  و 

عباس میرزا در گفتگوهای صلح بود - و طرفه اینکه گریبایدوف نیز از جمله حامیان حفظ سلطنت 

برای عباس میرزا نایب السلطنه بود - و دولت روسیه نیز با وقوف به دامنه تاثیرگذاری های 

تعهد مذکور، با آن موافقت کرد و بدین ترتیب یکی از بهترین فرصت های استثنائی برای تشدید 

مداخالت یک قدرت استعماری در اوضاع ایران نصیب او شد. پیامدهای زیان بار این حق و 

اختیار ویژه از همان خنستین سال های بعد از انعقاد عهدنامه تا مرگ فتحعلی شاه و در یکی 

دو سال خنست سلطنت محمدشاه پسر عباس میرزا آشکار شد و موجب حوادثی تلخ و سنگین 

و صدمات کمرشکن برای دولت و ملت ایران گردید که تا انقالب اکتبر و سقوط تزاریسم روسی 
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ادامه داشت. 

و اختیارات دولت های  با حقوق  امتیازی  باال گفته شد، چنین  همان گونه که در سطور 

استعمارگر در مستعمرات شان شباهت های اساسی داشت و اگر میان این اختیار با آنچه که 

فی املثل دولت بریتانیا در نیمی از شبه قاره هند و با دولتک های به اصطالح خودمختار آن 

بخش از شبه قاره - جدا از بخشی که مستقیمًا در اداره کمپانی هند شرقی و سپس پادشاهی 

انگلیس قرار داشت - و یا در پادشاهی های چندگانه ماالیا داشته، مقایسه  ای صورت گیرد، 

 ،1۷1 – ص 14۶   ، پانیکار   ،  ۵1۸ – ص ۵0۹   ، )نهرو  می شود  مشاهده  وضوح  به  آنها  مشابهات های 

تاریخ جنوب شرقی ، جنوب و شرق آسیا ،ص ۷4 – ۹0(. از آن واضح تر تعهد دولت انگلیس نسبت به 

او درخوزستان در سال های 1۹10و1۹14 است که در آن تصریح شده  شیخ خزعل و حکومت 

ایران رعایت کنند و  بود »هرگاه شیخ خزعل و جانشینانش تعهدات خود را نسبت به دولت 

توصیه های دولت انگلستان را راهنمای خود قرار دهند و در انتخاب جانشینان خود قباًل و به 

طور محرمانه با مناینده دولت انگلیس مشورت کنند، همواره از حمایت های سیاسی و نظامی 

دولت انگلستان برخوردار خواهند بود« )استرانگ، ص ۲1۶ – ۲1۷ و ۲۳۷ – ۲۳۹ و ۲4۵ – ۲4۶(. 

کثرت پسران قدرمتند فتحعلی شاه نظیر محمدعلی میرزا دولتشاه )که پیش از شروع دورۀ 

دوم جنگ های ایران و روسیه و در سال 1۲۳۶ هق درگذشته بود( و محمدقلی میرزا ملک آرا 

ظل السلطان  علی شاه  و  شجاع السلطنه  حسنعلی میرزا  و  محمودمیرزا  و  میرزا  محمدولی  و 

دامنه دارشان  رقابت های  و  فرمانفرما  حسینعلی میرزا  و  حسام السلطنه  محمدتقی میرزا  و 

و  نایب السلطنه  ایران عباس میرزا  با ولیعهد رمسی  آنان  به ویژه رقابت همگی  و  با یکدیگر 

سلطنت  تشکیل  تا  نادرشاه  قتل  به دنبال  که  حتوالتی  تکرار  احتمال  به  امیدواری هایشان 

قاجاریه در صف بندی های میان رقیبان سلطنت ایران صورت گرفت- نظیر استمداد عادلشاه 

برادرزاده و جانشین نادرشاه از الیزابت پطرونا ملکه روسیه )1۷41 – 1۷۶۲( و التجاء مکرر 

اغلب خانات داغستان و شیروان و بخشی از آذربایجان به تزارهای روسیه در نیمه دوم قرن 1۲ 

هق / 1۸م و استمداد مرتضی قلی خان برادر معروف آقامحمدخان قاجار از کاترین دوم ملکه 

روسیه در مبارزه و رقابت علیه برادرش، که نتیجه اغلب آنها حمایت نسبی شاهان روسیه از 

حمایت جویان بود، موجب امیدواری رقیبان اصلی به حمایت های دولت روسیه از آنان برای 

تصرف سلطنت ایران شده بود. به همین سبب هیچ کدامشان بیزاری و انزجاری از فصل چهارم 

عهدنامه گلستان نداشتند، اما فصل هفتم عهدنامه ترکمانچای این امیدواری را برای همه شان 

به استثنای عباس میرزا به یأس تبدیل کرد. به ویژه اینکه جریان حمایت از شخص نایب السلطنه 
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می توانست به اوالد او نیز کشیده شود -چنانکه کشیده شد -و امید تصرف سلطنت برایشان به 

رویایی محال تبدیل گردد و چنین نیز شد.

اساس جنگ های دوم ایران و روسیه

متایالت  آنها  اولین  گرفت:  صورت  اساس  دو  بر  روسیه  و  ایران  دوم  جنگ های 

که  بود  خود  اطراف  سرزمین های  در  تزاری  روسیه  استعماری  پیشروی های  و  توسعه طلبانه 

هرچند صالبت و استقامت آن به سبب تأثیر اوضاع و احوال روسیه بر دولت تزاری و حتوالت 

معین در صف آرائی نیروهای جهانی در آن سال ها، کاهش یافته بود اما در هر حال همچنان 

یکی از نیروهای محرک روسیه به جتاوزکاری و توسعه طلبی به زیان خلق های همجوار به شمار 

دومین آنها مجموعه ای از چند عامل در طرف ایران بود که مهمترین شان گرایش  می آمد، و 

نایب السلطنه به خنثی کردن متهیدات و شایعات رقیبان خود دربارۀ علل شکست ایران در 

جنگ های دوره اول و جبران آن شکست ها و تلفات عهدنامه گلستان و توقعات روحانیان 

شیعۀ ایرانی مقیم جنف از دولت و نایب السلطنه برای مقابله با استیالی دولت مسیحی روسیه 

کنارۀ  تا  ماوراءقفقاز  شیعه نشین  مناطق  بر  علی اخلصوص  و  مسلمان نشین  سرزمین های  بر 

شمالی رودخانه ارس و متهیدات خوانین و بزرگان داغستانی و شیروان و آذربایجانی بود که 

با عهدنامه گلستان موقعیت های سابق را از دست داده بودند و می کوشیدند تا موقعیت های 

پیشین خود را دوباره به دست آورند. این روحانیان و حتی کسانی از بزرگ ترین هاشان همچون 

شیخ جعفر کاشف الغطا و سید بوالقاسم قمی گیالنی در دوره اول جنگ های ایران و روسیه با 

انتشار جهادیه های خود در حمایت از دولت ایران در برابر حمالت استعماری روسیه و برای 

ترغیب مردم ایران به جنگ و جهاد علیه روسیه تزاری در کنار انگیزه های شرعی و تکالیف 

دینی، مقابله با جتاوزات استعماری را در نظر داشتند و نه حتریک به جنگ افروزی و یا حمایت 

از برخی رقابت های شاهزادگان و درباریان بزرگ. حتی برخی از آنان نظیر سید علی طباطبائی 

مؤلف کتاب فقهی معروف ریاض املسائل فی بیان االحکام بالدالئل یا شرح کبیر، به واسطۀ 

اهمیتی که برای دولت ها در مواجهه با دولت های مهاجم قائل بودند، شخص فتحعلی شاه را 

داعی و سرکرده جهاد با کفار نامیده بود )مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه...، ص 

1، ص ۷1 – ۷۲(. در حالی که پیش تر، فقهای بزرگ شیعه همچون عالمه حلی در شرایع االسالم 

تصدی جهاد علیه کفار را مخصوص امام عصر و یا مخصوص کسی می دانسته که امام عصر 

او را منصوب کرده باشد )محقق حلی، ج 1،ص 10۹و11۲(.
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در فاصله میان 1۲۲۸ تا 1۲41 انواع و اقسام گزارش های راست و دروغ درباره جتاوزات و 

تعدیات دولتیان و نظامیان روسی نسبت به مسلمانان قفقاز و ماوراءقفقاز، در ایران و عتبات 

عالیات نوشته و منتشر شد )عباس میرزا در یکی از گفتگوهایش با گریبایدوف برخالف این 

گزارش ها به عدالت و انساندوستی پاسکویچ نسبت به مسلمانان مناطق مفتوحه و مردم داری 

تنها  این نوشته ها  و در همه  امور خارجه، ص ۳۵4(  )وزارت  بود،  سالدات های روس اشاره کرده 

توقعی که ابراز می شد، اقدام جنگی دولت ایران برای خالصی مسلمانان از دست حکومت 

کفار مسیحی روسیه بود )مکتوبات و بیانات...، ج 1، ص 104 – 1۲۹(. در همین فاصله حتی فتاوای 

جهادی که فقهای شیعه در جریان جنگ های اول ایران و روسیه صادر کرده بودند، توسط میرزا 

عیسی قائم مقام فراهانی- معروف به میرزابزرگ -وزیر عباس میرزا و پدر میرزا ابوالقاسم 

قائم مقام، ترکیب و تلفیق شد و به زبان فارسی مناسب درآمد و در سال 1۲۳4 هق در تبریز 

منتشر شد.

انتشار اخبار عجیب و گوناگون درباره تعدیات دولتیان و نظامیان روسی نسبت مردم 

و  تالش  و  شیروان  و  داغستان  خانات  خوانین  برخی  توقعات  و  مفتوحه  مناطق  مسلمان 

آذربایجان که وضع سابق خود را از دست رفته می دیدند، منتهی به تقویت روحیات جنگ طلبی 

در نایب السلطنه و دولت ایران و در میان گروه هایی از روحانیون شیعه ایران و عراق شد. به 

نوشته لسان امللِک سپهر اخبار درازدستی های روسیان علیه مسلمانان »به دست بعضی از 

چاکران نایب السلطنه که از مصاحله با روسیان دلگران بودند، گوشزد آقا سیدمحمد اصفهانی 

به  شاه  متایل  بر  آگاهی  و  فتحعلی شاه  با  مکاتباتی  از  پس  او  و  شد«  عالیات  عتبات  ساکن 

جنگ با دولت روسیه با گروهی از همراهانش در میانۀ شوال 1۲41 از کربال به تهران آمد و با 

موافقت شاه و نایب السلطنه نامه های متعددی برای روحانیون ایران ارسال داشت و همگی را 

به موافقت با جنگ علیه روسیه دعوت کرد و روز شنبه ۲۶ شوال همراه اردوی شاه عازم چمن 

سلطانیه شد.

روسیه  تزار  هدایای  اول  نیکالی  فرستادۀ  منشیکوف  کینیاز  ذیقعده  شانزدهم  روز  در 

ذیقعده  و 1۸  روزهای 1۷  در  شد.  ایران  دولت  بعدی  اقدامات  منتظر  و  کرد  تقدیم  شاه  به  را 

روحانیون نامداری چون مالاحمد نراقی و مالمحمدجعفر استرآبادی و سیدنصراللـه استرآبادی 

و سیدمحمدتقی قزوینی و سیدعزیزاللـه طالش و مالعبدالوهاب قزوینی و مالعلی بروجردی 

با گروه های بزرگی از همراهان شان در چمن سلطانیه به اردوی شاه وارد شدند و به سیدمحمد 

طباطبائی اصفهانی پیوستند و فتوی دادند که »هرکس از جهاد با روسیان بازنشیند از اطاعت 
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یزدان سر برتافته و متابعت شیطان کرده باشد«. شاه و نایب السلطنه نیز با آنان موافقت منودند 

اما برخی دولتیان بزرگ نظیر معتمدالدوله میرزا عبدالوهاب خان نشاط اصفهانی، منشی 

فتحعلی شاه، و میرزا ابواحلسن خان ایلچی، وزیر ُدَول خارجه، با جنگ مخالفت کردند و فقها 

نیز برای آنان پیغام فرستادند که از قرار معلوم در دین و ایمان شما اختاللی هست که جهاد با 

کافران را مکروه می شمارید و آنان ناگزیر ساکت شدند. منشیکوف برای جلوگیری از جنگ، 

گفتگوهای صریحی را با درباریان و دولتیان آغاز کرد و پیشنهاد اعزام مناینده ای به روسیه 

برای اعالم تسلیت از بابت فوت الکساندر اول و ابراز تهنیت از بابت آغاز سلطنت نیکالی 

اول را داد و حتی خواستار مالقات با روحانیون شد و تعهد کرد که به سهم خود برخی جتاوزات 

اخیرۀ نظامیان روسی را جبران کند اما پاسخ روحانیون این بود: در شریعت ما با کفار از در مهر 

و حفادت سخن کردن گناهی بزرگ باشد. اگر چه روسیان از حدود ایران بیرون شوند هم جهاد با 

ایشان را واجب دانیم )لسان امللک سپهر، ج 1، ص ۲14 - ۲1۶، اعتضاد السلطنه ، ص 1۵0 - 1۵۲(.

ضرورت آشنایی با روند انعقاد آتش بس و صلح ترکمانچای

از سراجنام این جنگ همه با خبرند و نیازی به گفتگو در این باره نیست. اما حتوالت 

و گفتگوهایی که به آتش بس و صلح ترکمانچای منتهی شد، خصوصیاتی دارد که هر فعال 

اجتماعی برای اجتناب از افراط و تفریط سخت نیازمند وقوف بدان هاست.

دولت عثمانی در دوره اول جنگ های ایران و روسیه آماده برخی همکاری های نظامی 

جنگی  همکاری  چندین  بعد  به  هق   1۲۲۵ سال  از  به ویژه  جنگ ها  اثنای  در  و  بود  ایران  با 

ربیع الثانی  در  عثمانی  دولت  فرستاده  گرفت.  صورت  روسیه  ارتش  علیه  طرف  دو  میان 

1۲۲۶ برای عقد احتاد میان دو کشور به تهران آمد و برخی توافق های شفاهی نیز میان شان 

صورت گرفت )لسان امللک سپهر، ج 1، ص 11۸ – 11۹و 1۲1 و 1۲۷، عشقی، ص 1۳۹ – 140(. انگلیسی ها 

نیز همکاری هایی در ساختمان قالع نظامی و پادگان های ارتشی و توپ ریزی با دولت ایران 

داشتند و به تعبیری به ادامه جنگ میان ایران و روسیه کمک می کردند )عشقی، ص 14۷(. 

به ویژه کمپانی هند شرقی، که حاکم واقعی و رمسی شبه قاره هند بود، در  و  انگلیس  دولت 

سال های 1۲۲۶-1۲۲۷ هق / 1۸11-1۸1۲با اختاذ سیاست های به ظاهر صلح طلبانه موافقت 

دولت روسیه را برای میاجنیگری صلح میان سه دولت روسیه و عثمانی و ایران جلب کرد، 

اما آنچه را که بیش از همه مد نظر داشت، افزایش فاصله میان مرزهای روسیه و شبه قاره هند 

بود و برای این مقصود سیاست های به ظاهر گاه متضاد در پیش می گرفت. اگر کانینگ مناینده 
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سیاسی انگلیس در استانبول با مالحظه مصاحل و منافع دو کشور روسیه و عثمانی موفق به 

استقرار صلح میان آن دولت ها شد، اما سیاست های سرگور اوزلی مناینده سیاسی انگلیس در 

ایران، مشوق دولت ایران در تشدید جنگ می شد )عشقی، ص 1۷۲-1۷۶ و ۲1۵(. در همین حال 

دولت عثمانی، که با میاجنیگری کانینگ با روسیه مصاحله کرده بود، از همکاری با دولت 

ایران دست کشید و تعهداتی را که پیش تر میان شان توافق شده بود، رها کرد و در جنگ های 

دوره دوم و انعقاد عهدنامه ترکمانچای هیچ گونه همراهی و حمایتی از دولت ایران نشان نداد.

توقع عباس میرزا نایب السلطنه از عثمانی، حتی بعد از انعقاد عهدنامه ترکمان چای و 

بعد از قتل گریبایدوف و علیرغم کدورت های سنگینی که از عهدشکنی های سابق عثمانی و 

بی اعتنائی آن دولت به مصاحل همسایه مسلمان خود در برابر متجاوزان غیرمسلمان و به ویژه 

روسیه وجود داشت، همچنان این بود که دولت های ایران و عثمانی در برابر روسیه متحد شوند تا 

بتوانند از پیشروی آن دولت در سرزمین های خود جلوگیری کنند. به ویژه اینکه هم زمان با حادثه 

گریبایدوف در ایران، جنگ های سختی نیز میان عثمانی و روسیه جریان داشت و عباس میرزا 

تصور می کرد که شاید بتوان از ترکیب حوادث جاری در ایران و عثمانی علیه روسیه و تشکیل 

احتاد میان آنان، نه تنها پیشروی های کنونی روسیه را متوقف کرد، بلکه صدمات گذشته را 

نیز جبران منود و بخشی از مناطق از دست رفته را بازپس گرفت. او در سال 1۲4۵ هق / 1۸۲۹ م 

و هم زمان با حضور خسرومیرزا فرزندش در پطرزبورگ، که برای عذرخواهی از قتل گریبایدوف 

به روسیه روانه شده بود، و در حالی که هنوز جنگ میان عثمانی و روسیه ادامه داشت، یکی 

از روحانیون خوشنام و معروف شیروانی را به نام حاجی مالشریف در ظاهر برای سفر حج و در 

واقع به منظور ارائه نامه ها و پیشنهادهای نایب السلطنه مبنی بر احتاد و همکاری های سیاسی 

ـ نظامی دولت های ایران و عثمانی علیه روسیه به دربار عثمانی فرستاد و در همان حال تا 

مدت ها با هزاران نفر از نظامیان در چمن اوجان منایش های جنگی بر گزار می کرد.

را،  آذربایجان  و اخبار منایش های جنگی  دولت عثمانی که در آغاز، حضور مالشریف 

موجب تقویت روحیه ارتش عثمانی و تشجیع نظامیان خود در جنگ با روسیه در قفقاز و 

به کار  از مالشریف  را در استقبال و پذیرائی  بالکان می دانست، نهایت تشریفات و احترام 

گرفت )این پذیرائی و احترام چنان وسعتی داشت که روسیه از متام مأموریت مالشریف آگاه 

شد و نیکالی اول در مالقات با خسرومیرزا با شکوه از رفتار نایب السلطنه سخن گفته بود( 

اما سراجنام بدون مالحظه توقعات و مصاحل دولت ایران و با وساطت دولت های فرانسه و 

انگلیس، مصاحله با دولت روسیه را پذیرفت و در ربیع االول 1۲4۵ عهدنامه صلح ادرنه را 
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امضاءکرد.

برای  نامه ای  عثمانی،  دربار  به  شیروانی  مالشریف  اعزام  اثنای  در  عباس میرزا 

محمدحسن خان، مصلحت گزار ایران در ارضروم، فرستاد و خواهان همکاری هرچه بیشتر او 

با مالشریف و پیشبرد مأموریت او شد و اخطار کرد: »چنان نشود که ما یکبار خبردار شویم 

مصاحله عثمانی و روس گذشته باشد و باز امسی از ما داخل نکرده باشند. همچنان که یک بار 

دیگر این طور رفتار نسبت به ما کرده اند. ابتدا با ما حرف زدند که در صلح و جنگ روس از 

هم سوا نشویم ما به همان اطمینان در هنگامی که قائم مقام مرحوم و طورموسوف از جانب 

به  و  را بگذرانیم  کار  دولتین وکیل مصاحله شدند، راضی نشدیم که بی مشارکت عثمانلو 

همین جهت صلح نشد و کار به جنگ ها و مرارت ها کشید. بعد ذلک که روس با عثمانی بنای 

سازش گذاشت، مطلقا امسی از ما نبردند و کار را گذراندند« )جهانگیر میرزا، ص 1۲۹ – 1۳0، نشریه 

وزارت امورخارجه، ص 1۶0 – 1۶۳(. 

عهدشکنی ها تنها منحصر به بیگانگان نبود. همان درباریان بزرگ و برادران مقتدری 

که با انتقادات به جا و بی جا و سرکوفت ها و حتقیرهای برحق و ناحق و انتشار بدگمانی های 

بیشتر در جامعه علیه نایب السلطنه، او را مظنون به بدخواهی و بدکاری در حق دولت و ملت 

و مملکت ایران نشان می دادند، همچنان می توانستند با خلق بحرانی سخت تر و سنگین تر از 

گذشته، سقوط او را نیز فراهم و یا تسریع کنند. از همین روست که میرزاابوالقاسم قائم مقام 

فراهانی پس از اطالع از ماجرای قتل گریبایدوف نامه ای خطاب به یکی از دولتیان در تهران 

نوشت و در آن ضمن اشاره به یکی از همانان )یعنی اللهیارخان آصف الدوله( با تلخکامی و 

نگرانی زایدالوصفی می نالد: »خداوندا، چه ناسپاسی ما را گرفتار چنین نسناسی کرده و از 

ما خود چه کفران در وجود آمد که کیفر آن می بریم؟ عامه و خاصه اهل ایران از دانی و قاصی 

و مطیع و عاصی و از بادی و حاضر، مقیم و مسافر، مسلمان و کافر هریک به شری از شرور 

این دزد زن به مزد هتاک بی باک درمانده اند. من جمله یکی از مفاسد، قتل وزیر مختار روس 

با چند نفر از صاحبان مناصب و کسان اوست. هشت کرور و آنچه مقدور بوده از تفنگ و توپ 

و بد و خوب به هباء و هدر رفت. معادات و مخاصمات یک بر هزار افزود. امید است که رأی 

رزین ولیعهد و عزم متین شاهنشاه اسالم این کار را به خوشی بگذراند واال به توبه از معاصی 

و مداومت مناز »کن فیکون« و ختم »اناهلل و انا علیه راجعون« چاره خنواهد کرد« )منشآت، ص 

 .)۲44-۲4۳

گریبایدوف ضمن گفتگوئی با یکی از درباریان نایب السلطنه بدو هشدار داد که اگر متام 
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آذربایجان توسط ارتش روسیه تصرف شود، وضع نایب السلطنه نزد برادرانش به هم خواهد 

صورت  در  و  کرده  نسنجیده ای  اقدام  که  می باشد  خودش  هم  مقصر  اینکه  مخصوصًا  خورد. 

ادامه جنگ متام بدبختی هایی که نصیب ایران خواهد شد، به گردن او گذاشته می شود. آن 

وقت نه تنها حق والیتعهدی را خنواهد داشت بلکه از تاج و ختت نیز محروم خواهد شد )وزارت 

امور خارجه ، ص ۳۵0 – ۳۵1(. اگر گریبایدوف ملتفت چنین احتمال و آینده ای بوده پس بی تردید 

رقیبان عباس میرزا و به ویژه برادران قدرمتندش نیز به چنین احتمال و آینده ای واقف بودند و 

می دانستند که اگر جنگ دیگری پیش آید، قطعًا عباس میرزا دیگر رقیب آنان خنواهد بود. پس 

چرا در صدد راه اندازی جنگ نباشند. 

به  بنا  و  می اندیشیدند  نیز  روسیه  با  جنگ ها  سوم  دوره  به  نایب السلطنه  رقیبان 

گزارش های  طبق  بودند.  کرده  طراحی  نیز  را  آن  مقدمات  حتی  روسی  ماموران  گزارش های 

همین مأموران، علیشاه ظل السلطان و حسنعلی میرزا شجاع السلطنه و محمدولی میرزا که از 

دیرباز با عباس میرزا رقابت و حتی خصومت داشتند، توانسته بودند تا حدودی موافقت اعالم 

نشده فتحعلی شاه را با فسخ عهدنامه ترکمانچای و شروع دور تازه ای از جنگ ها با روسیه 

جلب منایند به ویژه اینکه با این جنگ، اجبار او به پرداخت غرامت سنگین ناشی از عهدنامه 

ترکمانچای یحتمل که برطرف می شد و از سوی دیگر حمایت روسیه از عباس میرزا و سلطنت 

بعدی او نیز منتفی می گردید. آنگونه که از اسناد دولت روسیه تزاری بر می آید، همکاری دولت 

ایران با عثمانی و دخالتش در جنگ های آن دولت علیه روسیه در سال 1۲44 – 1۲4۵ هق/ 

1۸۲۸ – 1۸۲۹، همان جنگ هایی که عباس میرزا ضمن نامه خود برای مصلحت گزار ایران در 

ارضروم نوشته بود انتظار دارد در زمان مصاحله میان روسیه و عثمانی به وضع دولت ایران 

نیز توجه شده و مانع از جتاوزات روسیه به ایران شود- و قتل گریبایدوف حلقه هایی از این 

زجنیره بودند )ناطق، ص 1۶۷– 1۶۸(. نکته جالب توجه اینکه خود نایب السلطنه حتی بعد از قتل 

گریبایدوف گمان داشت که می توان با احتاد سیاسی و نظامی دولت های ایران و عثمانی و هم 

چنین احتاد با خانات خوارزم و بخارا و خیوه بر دولت روسیه چیره شد و گذشته را تالفی منود 

)وزارت امور خارجه، ص 1۶۲ – 1۶۳(.

الکساندرسرگیویچ گریبایدوف که بود

می توان  را  ایران  در  تزاری  روسیه  معروف  سفیر  گریبایدوف  الکساندرسرگیویچ  زندگی 

بخشی از تراژدی مبارزان فرهیخته روسیه دانست چرا که از جمله خنستین نویسندگان پیشرو در 
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ادبیات روسیه بوده است. هرچند او را نویسنده ای با یک 

فارسی  ترجمه  در  کتاب  این  کرده اند-  توصیف  کتاب 

مختلف  اسامی  با  روسیه  ادبیات  تاریخ  مراجع  برخی 

تاریخ  ترجمه  در  شوخی«  از  »فغان  است:  شده  ضبط 

ادبیات روسیه نوشته میرسکی ، ج1 ، ص 1۷0.»فغان از 

زیرکی« در کتاب نویسندگان روس، ص 4۶ – 4۷. »وای 

از زیرکی« در کتاب تاریخ ادبیات روس نوشته ویکتور 

تراس، ص ۵۷۶. »بالی عقل« در کتاب سیری در نقد 

بدبختی  زیادی،  »ذوق   .۶۷  –  ۶۶ ص  روس،  ادبیات 

است« در کتاب تاریخ ادبیات روسی نوشته سعید نفیسی، ص 104- اما همین یک کتاب حاوی 

چنان مضامین هنری و ادبی و اجتماعی ارزنده ای ست که مورخان و نظریه پردازان درباره هنر 

و ادبیات روسی به اتفاق او را از جمله بهترین استعداد های هنری و ادبی روسیه در زمانه ای 

نامیدند که گردونه ادبیات و هنر روسی هنوز در ابتدای راه قرار داشت.

که  بود  پیشرو  اجتماعی  ادبی  اجنمن های  خنستین  همفکران  و  یاران  از  گریبایدوف 

سنت  در  احتادشمالی  و  قفقاز  در  وسپس  کیف  در  جنوبی  احتاد   1۸۲۲ و   1۸۲1 سال های  در 

پطرزبورگ و مسکو تشکیل شده بودند و برخی از اعضای سرشناس این اجنمن ها که مؤسس 

قیام مستعجل نظامیان پطرزبورگ در ۲۶ دسامبر روسی 1۸۲۵)14دسامبر در تقویم جاری 

موسوم به تقویم گرگوری( بودند نظیر کاندراتی ریلییف، از دوستان او به شمار می آمدند.

گریبایدوف در ژوئن 1۸۲۵ وارد کیف شد و با بستوژف و موراویف دو تن از اعضای مؤسس 

اجنمن احتاد جنوبی مالقات منود )این هردو از رهبران قیام دکابریست ها بودند و پس از شکست 

قیام به همراه با ریلییف و سرهنگ پستل اعدام شدند( و پس از چندی به قفقاز رفت و در آجنا 

از داستان شورش 14دسامبر که در تاریخ روسیه به شورش دکابریست ها مشهور است، خبردار 

شد. این شورش ناکام و مختصر را به حق می توان مبدأ تاریخ سیاسی نوین روسیه دانست و 

از بستر همین قیام مختصر و شکست خورده، روسیه ای بیرون آمد که سرکرده دنیای انقالب 

شد.گریبایدوف که مظنون به دخالت در قیام بود، در اکتبر 1۸۲۶ بازداشت گردید. نوشته اند که 

ژنرال یرمولوف که خود نیز از همفکران دوردست دکابریست ها بود، موقعیتی فراهم کرد تا مأمور 

بازداشِت گریبایدوف چندساعتی دیرتر به مأموریت خود اقدام کند و گریبایدوف در همین فرصت 

او را در پطرزبورگ  کلیه اسناد پیوندها و ارتباطات خودرا با اجنمن احتاد جنوبی نابود کرد. 

گریبایدوف
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زندانی کردند و قریب شش ماه بعد پس از تبرئه از اتهامات از حبس آزاد شد و با مقامی باالتر 

دوباره به خدمت دولت درآمد و به اردوگاه ژنرال پاسکویچ نایب-السلطنه گرجستان و فرمانده 

قوای روسیه در جنگ با دولت ایران ملحق شد )متی و آندری یوا ، ص ۹۶ – 100(.

او در مذاکرات مربوط به آتش بس و سپس قرارداد صلح، مناینده پاسکویچ بود و قرارداد 

صلح ترکمانچای را به گونه ای تنظیم کرد که در همه جهات به زیان ایران و به سود روسیه بود. 

مذاکرات او با عباس میرزا درباره متارکه جنگ و انعقاد قرارداد صلح یکی از منونه های بسیار 

تلخ احساس ناتوانی مغلوبان در جنگ و اضطرارهای زننده حاکم بر آنان است. ذلت ناشی از 

شکست نامنتظر، مغلوبی را که توقع پیروزی داشته باشد به دنباله روی از خود وادار می کند 

و نایب السلطنه نیز به چنین متابعتی افتاده بود. عباس میرزا در یکی از گفتگوهای خود با 

گریبایدوف خواستار ارزیابی از عوامل ایجاد جنگ های دوم می شود و چون با مخالفت جدی 

گریبایدوف و تأکیدش بر فقدان صالحیت برای چنین مطلبی روبرو می شود با احساسی سنگین 

از بی پناهی اعتراض می کند:»همه می گویند به من مربوط نیست. مگر دنیا محکمه ای برای 

رسیدگی به این امور ندارد )وزارت امور خارجه، ص ۳4۵(. او در پاسخ به اصرار گریبایدوف برای 

پیشبرد  برای  ابزاری  اینکه  از  اطالع  با  گفتارهایش،  قطع  از  خودداری  و  قرارداد  منت  شنیدن 

خواسته هایش ندارد، به گریبایدوف اعتراض می  کند: »مگر عهدنامه صلح را باید حتما با زور 

به گردن کسی گذاشت و منی شود مذاکره منود و علت وقوع جنگ را جستجو کرد« )همان، ص۳4۶(.

عباس میرزا از مضامین عهدنامه ای که ناچار از امضای آن شد، به خوبی آگاه بود و به 

این است  از استماع منت قرارداد، خطاب به گریبایدوف فریاد زد:»پس  همین سبب نیز پس 

اینکه به یک تبعه خود  این شرایط را دیکته می کنید. مثل  ایران  شرایط شما، شما به شاه 

کند. غرامت جنگ هم  ایروان و خنجوان صرف نظر  ایالت  دو  از  ایران  دستور می دهید. شاه 

بپردازد. بگوئید بدامن چه وقت شما شنیده اید که شاه ایران تبعه شاه دیگری بشود. او خودش 

همیشه تاج بخش بوده است. ایران هنوز از بین نرفته است« )همان، ص۳4۷(.

آن  ضبط  و  ثبت  و  گفتگوها  در  روسیه  منایندگان  سختگیری های  از  چنان  عباس میرزا 

گفتگوها وحشت داشت که خنست با خواسته گریبایدوف برای نوشنت طرح قرارداد مخالفت 

کرد و با عجز و التماس به او گفت که: »الزم نیست نوشته شود. شما را بخدا ننویسید. شما بعدًا 

از یک کلمه آن هم صرف نظر خنواهید کرد« )همان، ص ۳۵0(.

ختلف  و  ایران  عهدشکنی  به  راجع  گریبایدوف  اظهارات  به  پاسخ  در  نایب السلطنه 

یا  و  ایرانیان  جانب  از  که  غارت هایی  و  قتل  و  خشن  عملیات  برخی  و  گلستان  قرارداد  از 
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صورت  روسیه  متصرفات  در  ایران  طرفداران 

گرفته بود، همه را تکذیب و انکار کرد و بیشتر به 

این واقعیت پرداخت که از قرارداد گلستان چیزی 

اهانت های  و  جدید  ادعاهای  جز  نشد  ما  عاید 

که  موقعی  تا  سال  ده  مدت  در  حتمل.  غیرقابل 

به اصطالح صلح برقرار بود اهانت هایی را حتمل 

بود  حتمل  غیرقابل  و  بی حدوحساب  که  کردم 

)همان، ص۳4۹(.

او که از هر وسیله ای برای کاسنت از تسلط و توقع روسیه بی بهره شده بود، تنها راه را 

متلق از تزار روسیه می دید و با اصرار که گاه به تضرع و متنا می کشید خواستار مالقات با 

تزار روسیه بود و با وجود تأکید گریبایدوف دراین باره که مجاز به گفتگو دراین باره نیست، 

همچنان بر اصرار و تضرع خود می افزود و می کوشید که با ادای جمالتی از این قبیل که:»خودم 

به پطرزبورغ می روم«؛ »دست امپراتور اعظم را می بوسم«؛ »ختت سلطنتش را می بوسم«؛ »ما 

به او اهانت کردیم، عذرخواهی خواهیم کرد«؛» من یا پسرم حتما باید برویم نزد امپراتور... 

اگر امپراتور شخصًا به من یا پسرم اراده خود را اعالم مناید و ما را از حمایت خود در آینده 

مطمئن سازد، ما متام شرایط قبول و امضاء خواهیم منود« او در گفتگوئی با گریبایدوف با 

صراحت اظهار داشت که از نظریات روس ها راجع به آتیه خودش مطلع است ولی نگران وضع 

خود نیست و فقط ناراحتی او از خطائی است که نسبت به امپراتور مرتکب شده و عنایت او را 

از دست داده است )همان، ص ۳4۸و ۳4۹و۳۵۳(.

به  توجه  با  این گونه،  از  دیگر  عباراتی  و  حتقیرآمیز  سراپا  عبارات  این  بی تردید 

ایستادگی های فراوان نایب السلطنه در برابر مطامعی که دولت روسیه در قرارداد ترکمانچای 

دنبال می کرد، برای آن بود که تا آجنا که ممکن است در اصالح پیامدهای جنگی که خود از 

بانیانش بود، بکوشد و شرایط قرارداد صلح را تغییر داده و آن را برای ایران آسان مناید. مگر 

همین عباس میرزا نیست که به دنبال حادثه قتل گریبایدوف خواستار احتاد دو کشور ایران و 

عثمانی و خانات خوارزم و خیوه و بخارا شد تا پیشروی های روسیه را متوقف کند؟

قتل گریبایدوف

گریبایدوف به تهران آمد و در اجرای مفاد قرارداد و به ویژه درباره آزادی اسیران جنگی 

عباس	میرزا	چنان	از	سختگیری	های	
نمایندگان	روسیه	در	گفتگوها	و	ثبت	و	
ضبط	آن	گفتگوها	وحشت	داشت	که	

نخست	با	خواسته	گریبایدوف	برای	نوشتن	
طرح	قرارداد	مخالفت	کرد	و	با	عجز	و	

التماس	به	او	گفت	که:	»الزم	نیست	نوشته	
شود.	شما	را	بخدا	ننویسید.	شما	بعداً	از	
یک	کلمه	آن	هم	صرف	نظر	نخواهید	کرد
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و یا بازگردانیدن کسانی از همانان که دیگر اسیر نبوده و در ایران صاحب خانه و خانواده شده 

بودند، پافشاری ها منود. این معنی با پیوسنت آغایعقوب، خواجه ارمنی دربار فتحعلی شاه، 

شدت گرفت و در مدتی کوتاه در میان عامه به صورت جلاجت وزیر مختار در بازگردانیدن زنان 

اسیرشده مسیحی که دیگر مسلمان بودند، جلوه گر شد.

حوادث  پیشبرد  در  اللهیارخان آصف الدوله  مؤثر  حضور  جا،  این  در  توجه  جالب  نکته 

است. او از حتویل دو کنیز ارمنی مسلمان شدۀ خود اجتناب کرد و گریبایدوف نیز بر احضار آن 

مسیحیان سابق اصرار ورزید. حتوالت از این پس سرعتی فوق العاده به خود گرفت و برخی 

مجتهدان بزرگ تهران و به ویژه میرزامسیح استرآبادی مشهور به تهرانی سخت بر این توقع 

پافشاری کرد که زنان مسلمان باید از محل سفارت خارج شوند. در همین روزها و پیش از روز 

چهارم شعبان یکی از خواجگان ارمنی تبار حرمسرا به نام آغایعقوب که گویا هزاران تومان 

از تنخواه حرمسرای  شاهی را حیف و میل کرده بود، به هیئت پناه برد و گریبایدوف نیز از او 

حمایت کرد و در روز چهارم شعبان در پاسخ به وزیر ُدَول خارجه اعالم داشت که چون عازم تبریز 

است، میرزا یعقوب را نیز با اموالش همراه خود به آن شهر برده تا در حضور آمبورکر کنسول 

روسیه و موافق شرع انور اسالمی حتقیق شود. در مکاتبات میان وزیر ُدَول خارجه و گریبایدوف 

تا روز دوشنبه چهارم شعبان نشانی از زنان ارمنی مسلمان شده دیده منی شود و تنها در یکی 

از نامه های او به وزیر ُدَول خارجه که فاقد تاریخ است به زنی از اسیران در خانه مالباشی و 

ضرورت استرداد او اشاره می کند.

می دانیم که جان مک دونالد مناینده سیاسی بریتانیا در ایران، که مقیم تبریز و از دوستان 

نزدیک گریبایدوف بود، پس از اطالع از حادثه، نامۀ تهدیدآمیزی خطاب به وزیر ُدَول خارجه 

نوشت و همراه با هشدارها و برخی تهدیدات او را از مأموریت کاپیتان رونالد مک دونالد برای 

حتقیق در این باره و انتقال باقیماندگان حادثه به تبریز آگاه می کند )وزارت امور خارجه، ص 1۳۹ – 

140(. به نوشته کتاب روس ها در ایران، کاپیتان رونالد مک دونالد، برادر جان مک دونالد، 

پس از ورود به شهر تهران به جستجو در این باره پرداخته و با عده ای از مردم گفتگو کرده بود 

و هموست که در گزارش خود می گوید، داستان زنان ارمنی مسلمان شده در روزهای منتهی به 

حادثه درمیان نبود و پس از آن به میان آمده است )ص 10۶(.

وزیر ُدَول خارجه ایران به هنگام عزیمت مالتسوف تنها بازمانده هیئت روسی به تبریز، 

نامه ای با تاریخ ۲۵ شعبان 1۲44 خطاب به آمبورکر کنسول روسیه در تبریز ارسال داشت و از 

موافقت گریبایدوف با انتقال زنان مسلمان و آغایعقوب به منزل یکی از علما گفت اما میرزا 
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نریمان که طبق نامه فتحعلی شاه به عباس میرزا در 1۳ شعبان دیلماج یا مترجم هیئت بود، 

مانع از خروج آغایعقوب شد و به این ترتیب حدت اوضاع بیشتر شد.

نکته با اهمیت در اینجاست که هیچیک از نامه های گریبایدوف و میرزا ابواحلسن خان 

زنان  داستان  حاوی  است  شعبان  چهارم  مورخ  که  نامه ،  آخرین  تا  خارجه  دول  وزیر  ایلچی 

ارمنی مسلمان شده نیست و خنستین بار در نامه ای که علی شاه ظل السلطان برادر و رقیب 

برای  حادثه  از  پس  روز  یک  یعنی  شعبان  هفتم  پنجشنبه  روز  در  تهران  حاکم  و  عباس میرزا 

عباس میرزا ارسال می کند به داستان ارمنی تباِر مسلمان آصف الدوله اشاره شده است و سپس 

فتحعلی شاه در نامه مورخ 1۳ خود به عباس میرزا نایب السلطنه همان داستان را تکرار می کند 

و پس از آن نیز در نامه وزیر دول خارجه مورخ ۲۵ شعبان به آمبورکر کنسول روسیه در تبریز به 

میان می آید )وزارت امور خارجه، ص 14۶ و 1۸۲- 1۸۵(. 

این گزارش ها چنان مغشوش و مبهم بیان شده اند و توالی حوادث چنان برهم خورده  است 

و اجزای آن چنان متضاد است که اعتماد بدان ها را به شدت کاهش داده و حتی غیرقابل باور 

می منایاند در هر حال روز ۶ شعبان 1۲44 چند هزار نفر از مردم تهران در اطراف مقر هیئت 

روسی ازدحام کردند و شاهزادگانی را که برای اسکات مردم به میانشان آمده بودند، جواب 

کردند. گریبایدوف نیز برای کاهش بحران، آغایعقوب و زنان مسلمان شده را از مقر هیئت 

بیرون فرستاد و فرمان به مقابله با مردم معترض داد و در تیراندازی آنان به سوی جمعیت 

جوان چهارده ساله ای به قتل رسید. خشم مردم بر اثر این قتل تیزتر شد و فتحعلی شاه نیز 

از  جلوگیری  به  را  تهران  حاکم  ظل السلطان  علیشاه  خطرناک تر،  حوادث  از  جلوگیری  برای 

مردم فرمان داد. افراد ظل السلطان خود را به محل رسانیدند، اما از سنگ و چوب مردم 

هراسیدند و صحنه را ترک گفتند. اما ظل السلطان در نامه خود خطاب به عباس میرزا مورخ 

هفتم شعبان می نویسد، ما زمانی به محل رسیدیم که کار از کار گذشته بود. مردم خشمگین 

خنست آغایعقوب را در مقابل خانه هیئت پاره پاره کردند و به داخل خانه حمله بردند و همه 

اعضای هیئت را به غیر از ایوان مالتسف طبیب همراه هیئت و چند نفر دیگر که در خانه های 

همسایگان مخفی شده بودند، به قتل رسانیدند. در این حادثه قریب ۸0 نفر از مردم معترض 

نیز با تیراندازی محافظان روسی هیئت کشته شدند )جهانگیر میرزا، ص 11۹ – 1۲۵، لسان امللک 

سپهر، ج1، ص ۲4۹ – ۲۵4، اعتضادالسلطنه، ص1۶0 – 1۶۲، اعتماداسلطنه، ج ۳، ص 1۵۹4 - 1۵۹۵، وزارت 

امور خارجه، ص 11۷ – 1۷۸(. 

جدا از این گزارش های مشابه، ایوان سیمونیچ وزیرمختار روسیه مقیم ایران در اواخر 
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دوره فتحعلی شاه و اوایل دوران محمد شاه، گزارش دیگری از دالیل این حادثه به دست داده 

است که از بسیاری جهات ناقض مدعیات برخی مورخان رمسی و گروه های ضدروسی درباره 

انگیزه های میهن دوستانه مردم تهران در این حادثه است.

او می گوید که مردم تهران بدون قصد قبلی و به عللی که ابدًا جنبه سیاسی نداشت به قتل 

عام هیئت روسی دست زدند و این عملیات عجوالنه سفیر و تیراندازی افراد او به جمعیت بود 

که محرک مردم در حمله به مقر هیئت و قتل سفیر و همراهان او شد. به نوشته همو، کسانی که 

در روز حادثه ازدحام کرده بودند به طور اساسی افراد و اعضای دستگاه آصف الدوله و خدم و 

حشم درباری و نوکران کسانی از اعیان کشور و گروهایی از پیروان میرزا مسیح تهرانی مجتهد 

و برخی دیگر از مجتهدان تهران بودند )ص ۳۵ – ۳۶ و 111 – 11۵(. چنین کیفیتی از نیروهای حاضر 

در آن حادثه اعتبار اعدادی را که برخی مورخان نظیر لسان امللک سپهر و اعتمادالسلطنه از 

تعداد جمعیت به دست داده اند - صد هزار نفر - به کلی زایل می کند و هرگونه ارزیابی سیاسی 

اجتماعی دخلواه برخی ناسیونالیست های افراطی و شاید دروغین درباره واکنش ملی مردم 

روسیه  دولت  هرحال  در  می کند.  نقض  را  گریبایدوف  جسارت های  و  گستاخی ها  به  تهران 

متامی توضیحات دولت ایران را درباره این حادثه پذیرفت و از هرگونه تالفی و سختگیری 

حکمی  در  اول  نیکالی  تزار  شخص  منود.  پرهیز 

را  غیرانسانی  و  نفرت آور  رویداد  این  که  نوشت 

متعصبانه  بسیار  و  تندخویانه  اقدامات  به  باید 

گریبایدوف و سوءبرداشت او درباره رسوم خشن و 

مبتذل ایرانیان نسبت داد )متی و آندری یوا، ص 10۶(. 

روسیه از باقیمانده غرامت جنگی صرف نظر 

درگذشت  عباس میرزا  که   1۲4۹ سال  در  و  کرد 

 10 فصل  مدلول  مطابق  محمدمیرزا  فرزندش  و 

به  فتحعلی شاه  جانب  از  ترکمانچای  عهدنامه 

از او حمایت کرد  جای پدرش ولیعهد دولت شد، 

وزیر  سیمونیچ  ایوان   .)۲14  –  ۲11 ص  )قاضی ها، 

سوم  در  که  نامه هایی  با  ایران  در  روسیه  مختار 

شعبان و ۲۷رمضان سال 1۲4۹هق برای ولیعهد 

تازه فرستاد، این حمایت را به او اعالم داشت. اگر  عباس	میرزا
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در آغاز عصری که با عهدنامه ترکمانچای آغاز شده بود، تنها حمایت از جانشینی عباس میرزا 

و اوالد او در میان بود، اما در سال های بعد، این اختیار دامنه های بسیار بیشتری گرفت و 

روابط متقابل ایران و رسیه را به وضع نیمه استعماری رسانید و همین وضع به جائی رسیده 

بود که تا سلب استقالل از کشور ما فاصله ای نداشت اما انقالب اکتبر این خطر را - دستکم از 

ناحیه روسیه یا احتادشوروی -منتفی کرد و عصر نوین برای ایران فراهم منود.

کتاب شناسی 
1. موریل اتکین. روابط ایران و روس 1۷۸0 – 1۸۲۸، ترجمه محسن خادم، تهران، نشر دانشگاهی، 1۳۸۲.

۲. ویلیام تئودور استرانگ. حکومت شیخ خزعل بن جابر و سرکوبی شیخ نشین خوزستان، ترجمه صفاءالدین 
تبرائیان، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1۳۸۵.

۲. اسنادی از روابط ایران با منطقه قفقاز. تهران، وزارت امورخارجه، 1۳۷۲.
۳. علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه. اکسیر التواریخ، به کوشش جمشید کیانفر، تهران، ویسمن، 1۳۷0.

دنیای  تهران،  رضوانی،  محمدامساعیل  به کوشش  ناصری،  منتظم  تاریخ  اعتمادالسلطنه.  خان  محمدحسن   .4
کتاب، 1۳۶۷.

۵. کاواالم پانیکار. آسیا و استیالی باختر، ترجمه محمدعلی مهمید، تهران، روز، 1۳4۷.
تاریخ جنوب شرقی، جنوب و شرق آسیا. گردآورده کو کی کیم ف ترجمه علی درویش، مشهد، آستان قدس   .۶

رضوی، 1۳۷۲.
۷. ویکتور تراس. تاریخ ادبیات روس، ترجمه علی بهبهانی، تهران، علمی و فرهنگی، 1۳۸4.

۸. جهانگیر میرزا. تاریخ نو؛ ازسال 1۲40 تا 1۲۶۷، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، تهران، علمی، 1۳۲۷.
۹. خانک عشقی. سیاست نظامی روسیه در ایران 1۷۹0 – 1۸1۵، تهران، 1۳۵۳.

10- اندرو فیلد. سیری در نقد ادبیات روس، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران، نگاه، 1۳۶۹.
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موج عظیم و مقاومت ناپذیری توسط دستگاه رسانه ای غرب برای کشاندن جهانیان به 

جنگی باب طبع سوداگران مرگ به راه افتاده است که بنیادش بر استراتژی استاد بزرگ شان 

گوبلز، یعنی دروغ های بزرگ، استوار است. آسانژ که بخشی از این دروغ های بزرگ را افشا 

بر  به خونش تشنه اند، می گوید »همه جنگ های ۵0 سال اخیر متکی  به همین دلیل  و  کرده 

در  اوکراین  به  اسلحه  ارسال  علیه  گسترده ای  اعتراضات  است«.  بوده  رسانه ای  دروغ های 

کشورهای اروپایی برپا می شود که امثال بی بی سی، که مدعی اند رسانه ای حرفه ای و بی طرف 

هستند، انتشار خبر که هیچ، حتی خطور فکرش را نیز به مغز کارکنانش حتمل منی کنند. به 

همین دلیل بیشتر مجریان برنامه های بی بی سی فارسی و نظایر آن موظفند فقط منادی جنگ 

و تکرار دروغ های دستگاه  دروغ پراکنی ناتو باشند.

در چنین شرایطی، رسانه های وابسته به ناتو از فرصت استفاده کرده اند و با آش در هم 

جوشی از دروغ های بزرگ، قدیمی یا جدید، اذهان مردم را مبباران و تیغ مرگ را تیزتر می کنند. 

برای آنها فرصت مناسبی است تا دروغ های بزرگ تاریخ جنگ سرد را نیز مرور کنند و به ویژه 

نشان بدهند که دل خونی از احتاد شوروی دارند و واهمۀ درس آموزی از این الگو یک حلظه 

رهایشان منی کند. به این صورت است که در تبلیغات شان پوتین با استالین می آمیزد، استالین 

با هیتلر و هر سه باهم و با دیگران. عکس معروفی که مسعود بهنود، کارمند کهنه کار رسانه ای 

بی بی سی، در اینستاگرامش گذاشته که هیتلر و استالین و پوتین )به عنوان کودک شان( را در 

کنار هم به عنوان »خانوادۀ  جنایتکاران تاریخ« ترسیم می کند، یک منونۀ  شاخص است.

متأسفانه قدرت این مبباران رسانه ای را تا بیخ گوش مان احساس می کنیم. درست در 

کشتار کاتین توسط احتاد شوروی،
یکی از دروغ های بزرگ میراث گوبلز

ترجمه و تالیف: بهمن تقی زاده

در	آوریل	۱9۴۳	دستگاه	تبلیغاتی	گوبلز،	ادعا	کرد	که	جسد	هزاران	تن	از	افسران	و	اسرای	جنگی	

لهستان	را	که	مأموران	شوروی	در	سال	۱9۴۰	کشته	اند،	در	جنگل	کاتین	نزدیک	اسمولنسک	کشف	

کرده	اند.	هدف	این	دروغ	بزرگ	ایجاد	شکاف	میان	شوروی	و	دیگر	متفقین	بود.	گوبلز	به	هدفش	نرسید	

و	کسی	این	دروغ	را	باور	نکرد.	دادگاه	نورمبرگ	نیز	انگشت	اتهام	را	به	سمت	آلمان	نازی	گرفت.
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چنین شرایطی که برای به درازا کشاندن جنگ همه گونه متهیدی به خرج می دهند و تالش 

می کنند بودجه های نظامی و خرید اسلحۀ کشورها و ارسال آن را به اوکراین را جنومی کنند و 

جنگ و خونریزی فزاینده و بی پایان را ابدی سازند، یک باره پای احتاد شوروی و استالین نیز 

به میان می آید و پرونده های مشکوک و جعلی بازگشایی می شوند. سخن گفنت از پرونده های 

روشن و انکارناپذیری چون هیروشیما و ناکازاکی، کره، ویتنام، یوگسالوی، عراق، سوریه و 

لیبی، وقایعی همچون راچاک در کوزوو و دروغ ها و دروغ ها و دروغ های بزرگ، که میلیون ها 

نفر را در همین دوران اخیر به کام مرگ برده اند، اصاًل جایز نیست، اما باید پرونده های کذبی 

چون »کاتین« را که از شاهکارهای گوبلز است بار دیگر به میان کشید.

مروری بر واقعۀ کاتین نشان می دهد که چگونه گوبلز، استاد تبلیغات فاشیسم هیتلری 

و الگوی محبوب رسانه های جنگ سرد و ناتو، از یک دروغ بزرگ چنان جنجالی علیه احتاد 

شوروی سازمان داد که هنوز به دلیل بزرگی اش و سرمایه گذاری گستردۀ رسانه ای تأثیر مخرب 

خود را بر اذهان باقی می گذارد. 

عمدۀ مطالب رایجی که دربارۀ کاتین منتشر می شوند در نهایت از ویکی پدیا استفاده 

مسائل  دربارۀ  حالت  بهترین  در  و  منی شود  محسوب  معتبری  منبع  هیچ وجه  به  که  می کنند 

بودجه های  بیشتر.  نه  می دهد  قرار  ما  اختیار  در  موضوع  زمینۀ  دربارۀ  اطالعاتی  حساس، 

عظیمی که در کار تولید محتوا برای جنگ سرد و اکنون رسانه های ناتویی هستند، بی شک 

ویکی پدیا را، به عنوان یک منبع مهم و دم دستِی مراجعه عالقه مندان به موضوعات مختلف، 

نادیده منی گیرند و به محتویات حساس آن باید همیشه با تردید و به عنوان یک اطالع اولیه 

نگاه کرد نه این که آن را سکۀ نقد گرفت. هیچ محقق جدی ویکی پدیا را به عنوان منبع اختیار 

منی کند مگر آن که در بیان مطالب نقل شده از آن اتفاق نظر وجود داشته باشد. 

اکنون با استفاده از دو مقاله و کتابی که توسط گروور فور، محقق آمریکایی تاریخ شوروی، 

تدوین شده است، به مرور ماجرای کشتار کاتین می پردازیم.

ماجرای کشتار کاتین1

1. این مطلب به طور عمده بر اساس دو مقاله و نیز کتاب گروور فور، پروفسور دانشگاه دولتی مونت کلر آمریکا، 
تنظیم شده است. این نوشته ها عبارت اند از: قتل عام کاتین: بررسی مجدد در پرتو شواهد تازه )منتشره در مجلۀ 
Cultural Logic: Marist Theory & Practice، سال ۲4 )۲0۲0(، صص ۳۷-4۹(، آیا نادرستی روایت »رمسی« 
قتل عام کاتین ثابت شده است؟ )منتشره در Socialism & Democracy، سال ۲۷، شمارۀ ۲، صص ۹۶-1۲۹( و 

.)Erythros Press and Media, LLC 2018( ،راز قتل عام کاتین: شواهد، راه حل
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هزاران  که  کردند  ادعا  گوبلز،  تبلیغاتی  دستگاه  نازی،  آملان  مقامات  آوریل 1۹4۳  در 

جسد از افسران و اسرای جنگی لهستان، که مأموران شوروی آنها را در سال 1۹40 کشته اند، 

در جنگل کاتین نزدیک امسولنسک )واقع در غرب روسیه(، که در این حلظه )آوریل1۹4۳( 

حتت اشغال آملان بود، کشف کرده اند.1 دو ماه قبل، در فوریه 1۹4۳، احتاد شوروی پیروزی 

بزرگی بر لشکریان نازی در استالینگراد۲ به دست آورده بود. دیگر برای همه آشکار بود که 

اگر اتفاقی موجب به هم خوردن وحدت متفقین نشود، آملان الجرم جنگ را خواهد باخت. 

دستگاه تبلیغاتی نازی ها به رهبری ژوزف گوبلز، کارزار عظیمی درباره این کشف ادعایی به 

راه انداختند که واضح بود هدف آن ارائۀ بهانه  و محرکی برای ایجاد شکاف میان متحدان 

غربی و احتاد شوروی است. احتاد شوروی به شدت اتهام آملان ها را رد کرد و به خاطر همکاری 

دولِت در تبعیِد به شدت ضدکمونیست و ضدروِس لهستان مستقر در لندن با آملان ها در این 

زمینه، روابط دیپلماتیک خود را با آن گسست.

در سپتامبر 1۹4۳ ارتش سرخ آملان ها را از این ناحیه بیرون کرد و در 1۹44 کمیسیون 

بوردنکو۳ی شوروی ضمن نبش قبرها و بررسی اجساد و بقایای آنها گزارشی منتشر کرد که 

آملان ها را مسئول کشتار گستردۀ لهستانی ها اعالم می کرد. 

این  در  را  آملان  احتاد شوروی،  غربِی  آن، متحدان  از  چند سال پس  و  جنگ  جریان  در 

واقعه گناهکار می دانستند. دادگاه نورنبرگ نیز در رابطه با کاتین انگشت اتهام را به مست 

نیروهای هیتلر گرفت. اما با آغاز جنگ سرد )از 1۹4۷ یعنی آغاز دکترین ترومن تا فروپاشی 

شوروی( وضع عوض شد و غرب به این طعمه چنگ انداخت. در سال 1۹۵۲ کنگرۀ آمریکا 

کمیسیون َمدن4 را تشکیل داد که شوروی ها را متهم شناخت. این وضع، یعنی اتهام غرب و 

ضدکمونیست های لهستانی به شوروی و متقاباًل مقصر دانسنت آملان ها از سوی شوروی، تا 

آخرین سال های وجود احتاد شوروی ادامه داشت.

با روی کار آمدن خروشچف، دروغ پردازی دربارۀ حوادث دوران استالین و خود استالین 

ابعاد شگفت انگیزی گرفت و همراه با آن پرونده  ماجراهای دوران استالین حتی برای محققین 

محرمانه شدند، روالی که تا دوران گورباچف و بعد از آن تا برژنف و بعد تا امروز، یعنی دوران 

پوتین، ادامه یافت. خصومت با استالین فقط از سوی غرب ابراز منی شد، بلکه در درون خود 

1. امسولنسک، در 400 کیلومتری غرب مسکو، در پیشروی نیروهای آملان به مست مسکو در ژوئیۀ 1۹41 به دست 
این نیروها افتاد و در سپتامبر 1۹4۳ توسط نیروهای شوروی آزاد شد.

۲. وزارت امورخارجه آملان. مدارک رمسی در باره کشتار کاتین، برلن، سرویس اطالعات آملان، 1۹4۳.
3. Burdenko  4. Madden
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شوروی نیز حضور داشت که با سخنرانی خروشچف در کنگرۀ بیستم به جایگاه رهبری نیز راه 

یافت و هیچ گاه آن را ترک نکرد.

ادارۀ  رئیس  فالین،  والنتین  شواردنادزه،  ادوارد  خارجه،  وزیر   ،1۹۸۹ مارس   ۲۲ در 

بین املللی حزب و والدیمیر کریوچکوف، رئیس کاگ ب، طی یادداشتی به کمیتۀ مرکزی حزب 

کمونیست احتاد شوروی، به رهبری شوروی اصرار کردند که گناه شوروی، و در واقع استالین، 

را در زمینۀ کشتار کاتین بپذیرد. 

اما اکنون معلوم شده است که آنها هیچ گونه شواهدی مبنی بر گناهکار بودن شوروی در 

از اسناد موجود در »بستۀ سری شماره1«، که گناه  اختیار نداشتند. هیچ گونه شواهدی غیر 

شوروی ها را بی هیچ تردیدی نشان می داد، اسنادی که گورباچف خود مدعی شد تا روزهای 

پایانی حکومت شوروی، یعنی تا مقطعی در سال 1۹۹1، از این اسناد اطالعی نداشته است.

در 1۳ آوریل 1۹۹0، گورباچف رهبر شوروی فهرست اسرای جنگی لهستانی را که در جنگ 

به  بودند  شده  منتقل  استاروبلسک  و  اوستاشکوف  کوزلسک،  اردوگاه  سه  از  جهانی  دوم 

یاروزلسکی رئیس جمهور لهستان داد. اما در هیچ یک از این اسناد چیزی دربارۀ قتل اسرای 

جنگی لهستانی مطرح نشده بود.

در 14 اکتبر 1۹۹۲، دولت روسیه محتویات »بستۀ سری شمارۀ 1« را منتشر کرد، اسنادی 

که مدعی ثبت تصمیمات پولیت بوروی شوروی مبنی بر اعدام زندانیان لهستانی هستند. اگر 

این اسناد اصالت داشتند و جعلی نبودند گناه شوروی در این زمینه بدون تردید اثبات شده  بود. 

از آن زمان، این روایِت »کاِر شوروی ها بود« کاتین، یا »روایت رمسی« تنها روایتی است که در 

گفتمان آکادمیک و عمومی حتمل می شود.

داخلی  امور  برای  خلق  کمیساریای  ساخلوردۀ  عضو  سه   1۹۹۲ و   1۹۹1  ،1۹۹0 سال  در 

)ان ک ود یا وزارت کشور احتاد شوروی( را شناسایی و با آنها مصاحبه کردند. آنها ادعا کردند 

که از اعدام  لهستانی ها در آوریل و مه 1۹40 اطالع داشته اند، اما هیچ یک از این اعدام ها در 

جنگل کاتین، محل نبش قبر از سوی آملانی ها، روی نداده است.

در 1۹۹۲ بوریس یلتسین اسناد مذکور )»بستۀ سری شماره 1«( را به حکومت لهستان 

حتویل داد، اسنادی که از قرار معلوم توسط استالین و دیگر اعضای پولیت بورو امضا شده 

بودند. از آن هنگام، این بسته به »روایت رمسی« یا »روایت جنایت شوروی ها در کاتین« تبدیل 

شده است.

از 1۹۹۲ تا امروز حتوالتی دربارۀ ماجرای کاتین روی داده  و شواهدی در این باره به دست 
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آمده اند که همۀ آنها انگشت اتهام را به مست آملان ها می گیرند نه شوروی ها. این شواهد را در 

ادامه مرور می کنیم.

*****
در سال 1۹۹4 معلوم شد که دکتر فرنک اورسوس1، فردی که از سوی آملان ها به ریاست   *
یک  بود،  شده  منصوب  کاتین  بررسی  برای  قانونی  پزشکی  کارشناسان  بین املللی  تیم 

طرفدار آملان، فاشیست بالتردید و ضدیهود بوده است. همین فرد در مقابل کمیسیون َمدن 

کنگرۀ آمریکا شهادت داده بود. کمیسیون مزبور به تعصب طرفداری او از فاشیسم نازی 

هیچ گونه توجهی نکرده بود.

در دسامبر ۲00۶ ترجمۀ روسی کتاب »شواهد کاتین« نوشتۀ فرانتیسک هاجک۲ منتشر   *
شد که برای اولین بار به زبان چک در 1۹4۶ در پراگ، پیش از آن که کمونیست ها حکومت 

را به کنترل خود درآورند، چاپ شده بود. او یکی از کارشناسانی است که توسط آملان ها 

به کاتین برده شده بودند. او در کتابش شدیدًا گزارش آملان ها را محکوم می کند و مصرانه 

معتقد است که این آملان ها، و نه شوروی ها، بودند که لهستانی ها را کشتند. او این نظر 

خود را در مقابل دادگاه نورمبرگ تأیید کرد. او در مقالۀ  دیگری که در 1۲ مارس 1۹۵۲ در 

پراودا منتشر شد گزارش آملان ها را محکوم کرد.

در  مسکو،  دولتی  دانشگاه  پروفسورهای  از  یکی  ساخارف۳،  والنتین   ۲010 مه   ۲۷ در   *
مقاله اش حتت عنوان »اسناد آملان دربارۀ نبش قبر و شناسایی قربانیان کاتین )1۹4۳(« 

از یک سند آرشیوی نقل قول می کند. این نقل قول از گزارش مورخ 1۹4۳ پارتیزان های 

شوروی در ناحیۀ امسولنسک گرفته شده است که پارتیزان ها در آن به طور گذرا اعالم 

می کنند که آملان ها مشغول جعل شواهدی در کاتین هستند. زمانی که گزارش پارتیزان ها 

نوشته می شد هنوز گزارش آملان ها مطرح نشده بود و هیچ کس منی دانست که کاتین به 

رویداد و مکان مشهوری تبدیل خواهد شد.

در اکتبر ۲010 ویکتور ایلیوخین4، یکی از اعضای دوما، اعالم می کند که اسنادی که به نظر   *
می آید جعلیات اولیۀ اسناد »بستۀ سّری شماره 1« هستند، همراه با مهرهای رمسی  توسط 

یکی از جاعالن آنها به او داده شده بوده است. این مدارک به ناگزیر پردۀ تردید بر اصالت 

»بستۀ سّری شماره 1« می اندازند. افشاگری های ایلیوخین را محققان جریان اصلی نادیده 

1. Ferenc Orsos  2. Frantisek Hajek   3. Valentin Sakharov
4. Victor Iliukhin
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گرفتند. درک این که چرا، ساده است. اگر اسناد »بستۀ سّری شماره 1« را اصیل فرض کنیم، 

ترتیب،  در آن صورت در گناه شوروی در کاتین به سختی می توان شک کرد. به همین 

فرض کنیم، در آن صورت هیچ گونه شواهدی حاکی از مقصر بودن  اگر آنها را ساختگی 

شوروی وجود خنواهد داشت. بنابراین هر گونه تالش صادقانه برای حتقیق دربارۀ کشتار 

کاتین باید آنها را کنار بگذارد و به کمک شواهدی که اصالت آنها محل تردید نباشد طرف 

گناهکار را مشخص کند.

در ۶ ژوئن ۲011، سرگی رومانوف1 اسکنی با کیفیت از 1۲1 سند منتشر کرد که نشان می دهند   *
بسیاری از افرادی که طبق ادعای آملان ها در 1۹40 توسط شوروی ها کشته  شده اند، در 

شده   اعدام  باید  رمسی«  »روایت  طبق  که  هنگامی  یعنی  بهار1۹40،  از  پس  بسیار  واقع 

باشند، زنده بوده اند. بسیاری از این افراد نه لهستانی، بلکه اوکرایینی بوده اند. این نکته 

»روایت  پروپاقرص  حامیان  از  یکی  رومانوف،  چون  فردی  که  است  توجه  جالب  بسیار 

رمسی« کاتین، این اسناد را منتشر کرده است، زیرا آن ها این ادعا را که این افراد »قربانیان 

کاتین« بوده اند رد می کند. 

در ۲00۷-۲011 مقالۀ آلکسی پامیاتنی۲، که او نیز از حامیان پروپاقرص »روایت رمسی«   *
کاتین است، حتت عنوان »از اسناد منتشر نشدۀ کمیسیون بوردنکو«، شواهد دیگری ارائه 

می دهد حاکی از این که ادعاهای ساختگی بودن گزارش کمیسیون بوردنکو و جاگذاری 

مدارک در گور اعدام شدگان از سوی آن، نادرست است. این شواهد سیاهۀ مدارکی هستند 

که محققان کمیسیون بوردنکو در اواخر 1۹4۳ و ژانویۀ 1۹44 از اجساد قربانیان کاتین 

به دست آورده بودند. این اسناد وجود اردوگاه شمارۀ 1، یکی از سه اردوگاهی که طبق 

گزارش شوروی ها، اسیران لهستانی در آنها مشغول کار جاده سازی بودند، تأیید می کند. 

گروور فور نام ناخوانای روی یکی از اسناد را که کمیسیون بوردنکو نتوانسته بود آن را 

بولسالو  فرزند  پرزمیسالو۳،  وی،  که  می شود  معلوم  و  می کند  شناسایی  بدهد  تشخیص 

کوزیتولسکی4، یکی از زندانیان اردوگاه اوستاشکوف۵ بوده است که همراه با زندانیان 

دیگر از این اردوگاه به کالینین۶ منتقل می شود. اما جسد او در کاتین پیدا می شود. این 

حقیقت با »روایت رمسی« تناقض دارد که طبق آن کلیۀ زندانیان لهستانی در شهرها یا 

نزدیک به شهرهایی اعدام شده اند که از اردوگاه های شان به آنها انتقال یافته بودند.

1. Sergei Romanov  2. Aleksei Pamiatnykh 3. Przemyslaw
4. Boleslaw Kozietulski 5. Ostashkov  6. Kalinin
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در ۲۵ مه ۲011 اعالم شد که نشان پلیس لهستانی، ژوزف کولیگووسکی1، در محلی واقع   *
در وولودیمیر-وولینسکی۲در اوکراین، در محل یک گور دسته جمعی که به وسیلۀ آملان ها 

1.  Josef Kuligowski 2.  Volodymyr-Volynskiy  3. Kozelsk
4. Staobelsk  5. Piatykhatky

فرض محوری »روایت رمسی« کاتین این است که زندانیان لهستانی را در بهار 1۹40 از اردوگاه های زندانیان جنگ 
- کوزلسک۳، اوستاشکوف و استاروبلسک4 -به ادارۀکمیساریای خلق در امور داخلی )ان ک ود( نزدیک ترین 
و  مدنو  کاتین،  در  ترتیب  به  و  کرده  اعدام  آن جا  در  منتقل،  خارکیف-  و  )ته ور(  کالینین  امسولنسک،  شهر- 
پیاتیخاتکی۵ دفن کرده اند. کشف نشان های زندانیان اردوگاه اوستاشکوف، یعنی کولیگووسکی و مالوویسکی، 
در وولودیمیر- وولینسکی واقع در اوکراین، در گور جمعی قربانیان کشتار آملان ها در 1۹41، قویًا نشان دهندۀ کذب 
بودن این فرضیه است. وولودیمیر- وولینسکی نزدیک به ١٢٠٠ کیلومتر با کوزلسک،١4٠٠ کیلومتر از استاروبلسک 
و ١١٥٠ کیلومتر از اوستاشکوف فاصله دارد )این نقشه از ویکی پدیا و منابع طرفدار »روایت رمسی« گرفته شده 

است(. )در نقشۀ فوق، وولودیمیر-وولینسکی تقریبًا در نزدیکی شهر لوتسک قرار دارد.(
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کشتار شده بودند، به دست آمده است. کولیگووسکی از زندانیان اردوگاه اوستاشکوف 

بود. او در 1۳ آوریل 1۹40 همراه با دیگر اسرای لهستانی به کالینین منتقل شد. پالک 

یادبود کولیگووسکی در بنای یادبود مدنو1 در نزدیکی ته ور۲ )سابقًا کالینین( نصب شده 

و نامش توسط دولت لهستان در »کتاب گورستان مدنو« منتشر شده است. اما نشان- و 

از قرار معلوم پیکرش- در وولودیمیر-وولینسکی در اوکراین، دست کم در 1۲00 کیلومتری 

کالینین )ته ور( و در گوری دسته جمعی از قربانیان نازی ها دفن شده است. 

در ۵ سپتامبر ۲011 اعالم شد که نشان لودویگ مالوویسکی۳، پلیس لهستانی، نیز که   *
از زندانیان اوستاشکوف بود در محل وولودیمیر-وولینسکی کشف شده است. او نیز در 

آوریل 1۹40 به کالینین منتقل شده بود. پالک یادبود او نیز نظیر ژوزف کولیگووسکی در 

محل یادبود ِمدنو نصب و نام او نیز نظیر ژوزف کولیگووسکی در »کتاب گورستان ِمدنو« 

درج شده است.

بهار 1۹40  در  را  لهستانی  زندانیان  که  است  این  کاتین  رمسی«  »روایت  محوری  فرض   

به  استاروبلسک۵-  و  اوستاشکوف  کوزلسک4،  جنگ-  زندانیان  اردوگاه های  از 

ادارۀکمیساریای خلق در امور داخلی )ان ک ود( نزدیک ترین شهر- امسولنسک، کالینین 
)ته ور( و خارکیف- منتقل، در آن جا اعدام کرده و به ترتیب در کاتین، مدنو و پیاتیخاتکی۶ 

و  کولیگووسکی  یعنی  اوستاشکوف،  اردوگاه  زندانیان  نشان های  کشف  کرده اند.  دفن 

در  آملان ها  کشتار  قربانیان  جمعی  گور  در  وولینسکی،  وولودیمیر-  در  مالوویسکی، 

1۹41، قویًا نشان دهندۀ کذب بودن این فرضیه است. از این رو، این کشفیات قویًا »روایت 

رمسی« »کار روس ها بوِد« کاتین را به چالش می گیرند. هیچ گونه روایت دیگری دربارۀ 

قتل عام های کاتین وجود ندارد که مدعی گناهکار بودن شوروی ها باشد. 

وولودیمیر-وولینسکی  در  جمعی  گورهای  در  اکتشافات  گزارش   ۲01۲ اکتبر-نوامبر  در   *
منتشر شد.  در این گزارش که توسط دکتر دومینیکا سیمینسکا۷، باستان شناس لهستانی، 

تهیه شده است، فقط از پیدا شدن نشان کولیگووسکی در این محل خبر می دهد و دربارۀ 

کشف نشان مالوویسکی در این مکان، که رسانه های لهستانی دربارۀ آن خبر داده بودند، 

سخنی منی گوید.

1. Mednoe  2. Tver    3. Ludwig Malowiejski
4. Kozelsk  5. Starobelsk  6. Piatykhatky
7. Dominika Sieminska
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گزارش همچنین اعالم می کند که بیش از ۹۶درصد پوکه های فشنگ به دست آمده در این 

گور جمعی ساخت آملان و به تاریخ تولید 1۹41 بوده اند. او همچنین با اطمینان تأکید می کند که 

تاریخ این قتل  عام ها نباید زودتر از سال 1۹41 باشد. پیدا شدن این نشان و نشان مالوویسکی 

در گور کشتار جمعی آملان ها شاهدی است بر این که این دو نظامی لهستانی دست کم تا ژوئن 

افتاد،  آملان ها  دست  به  دارد  قرار  آن  در  کاتین  که  منطقه ای  یعنی  امسولنسک  که   ،1۹41

زنده و در اوکراین بوده اند. آنها، همان طور که فهرست های انتقال شوروی ها نشان می دهد 

از اوستاشکوف به کالینین منتقل شده اند، اما در آن جا به قتل نرسیده اند. این سند »روایت 

رمسی« را رد می کند.

در دسامبر ۲01۲ مقالۀ دکتر ایوان کاچانووسکی1 حتت عنوان »روایت معکوس کاتین در 

اوکراین: قتل عام های نازی ها به قتل عام های شوروی ها تبدیل شده است« منتشر شد. او که 

یک مورخ اوکراینی تبار در دانشگاه اوتاوای کاناداست نشان می دهد که ادعای لهستانی-

شده اند،  کشته   شوروی  دست  به  وولودیمیر-وولینسکی  قربانیان  این که  بر  مبنی  اوکراینی 

سرپوشی بر این حقیقت است که این نازی ها و متحدان ناسیونالیست اوکراینی آنها بودند که 

قتل ها را مرتکب شدند.

هشدار،  ضمن  اوکراینی،  باستان شناس  زالتوهورسکی۲،  اولکسی   ۲01۳ فوریه  در۲0 

می آید  پدید  لهستانی  باستان شناس  توسط  آملان ها  خواندن  قاتل  از  که  را  سیاسی  مشکل 

بیان می کند:  اظهارات نسنجیدۀ باستان شناسان لهستانی دربارۀ این که بقایای کشف شده در 

زمین های قلعۀ کازیمیر ولیکی۳در وولودیمیر- وولینسکی به چه کسانی تعلق دارد می تواند بر 

ماهیت جنایاتی که می دانیم توسط کمیساریای خلق در امور داخلی شوروی )ان ک ود( علیه 
نیروهای لهستانی اجنام گرفته است سایۀ شک بیندازد. 

تنها »جنایاتی که می دانیم توسط کمیساریای خلق در امور داخلی شوروی علیه نیروهای 

لهستانی اجنام گرفته است«، »روایت رمسی« قتل عام کاتین است. زالتوهورسکی می پذیرد 

که یافته های به دست آمده در وولودیمیر-وولینسکی »روایت رمسی« را رد می کنند و معتقد 

است که گزارش لهستانی دربارۀ این اکتشافات نباید آن چه را که واقعًا در آن جا پیدا شد برمال 

می کرد. گزارش باستان شناسی اوکراینی دربارۀ حفریات وولودیمیر-وولینسکی نه از کشف 

از  بیش  که  می شود  متذکر  را  حقیقت  این  نه  و  می آورد  میان  به  سخن  کولیگووسکی  نشان 

۹۶درصد پوکه های فشنگ به دست آمده آملانی بودند و تاریخ تولید آنها 1۹41 بود. هر دو 

1.  Ivan Katchanovski 2. Oleksei Zlatohorskyy 3.  Kazimir Velikii
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یافته در گزارش لهستانی ذکر شده اند.

در۲01۳ مقالۀ والنتین ساخاروف حتت عنوان »رازهای کاتین« منتشر می شود. ساخاروف 

در این مقاله ثابت می کند که برخی اسنادی که آملان ها در گزارش خود مدعی شده اند آنها را 

از اجساد کاتین به دست آورده اند به بعد از بهار 1۹40 مربوط می شوند. ساخاروف همچنین 

نشان می دهد که آملان ها فهرست اسرای لهستانی را که از کوزلسک به امسولنسک منتقل 

شده بودند در اختیار داشتند. گروور فور در کتابش نشان داده  است که آملان ها از آن فهرست 

استفاده کرده و به غلط دست کم برخی اسامی را روی برخی اجساد گذاشته اند.

لهستان در سپتامبر ۲01۳- ژانویه- فوریۀ ۲01۵ گزارش نوامبر ۲01۲ درباره اکتشافات 

امور  در  خلق  کمیساریای  این  که  می شود  مدعی  و  می گیرد  پس  را  وولینسکی  وولودیمیر- 

داخلی شوروی )ان ک ود( بود که قربانیان را کشتار کرده است.

در سپتامبر ۲01۳ دکتر سیمینسکا به تدریج برخی قتل ها را به گردن ان ک ود می اندازد. 

اما همچنان به »شناسایی برخی افراد که در فهرست مدنو قرار دارند« اشاره و تکرار می کند که 

»اغلب پوکه ها همچنین تولید آملان بودند«.

در 1۳ اکتبر ۲01۳ دکتر سیمینسکا دیگر از پوکه های آملانی به تاریخ تولید 1۹41 ذکری 

منی کند و دیگر از کولیگووسکی و مالوویسکی، به ظاهر قربانیان کاتین، که نشان های شان در 

وولودیمیر-وولینسکی پیدا شد، سخن به میان منی آورد.

با وجود این، او فاش می کند که دو نشان دیگر از پلیس های لهستانی در اکتشافات پیدا 

شده اند. اما هویت این دو پلیس را ذکر منی کند. این امر این شک را مطرح می کند که این افراد 

نیز ممکن است در فهرست »کاتین« بوده باشند- در غیر این صورت چرا نام آنها ذکر منی شود؟ 

این خبر نیز شواهد دیگری است مبنی بر این که شوروی ها اسرای لهستانی را نکشته اند.

در ژانویه-فوریۀ ۲01۵، دکتر سیمینسکا فقط ان ک ود را متهم می کند.

در اوت ۲01۵، الکساندر گوریانف1 از »جمعیت یادبود قربانیان جنگ« مسکو به انتشار 

»مردانی که در کاتین کشته شدند« می پردازد. گوریانف بر این باور است که شوروی ها قاتالن 

کاتین بودند، اما می پذیرد که هیچ گونه شواهدی برای اثبات این امر، غیر از »بستۀ سری شمارۀ 

1« وجود ندارد. او می گوید:  ... اگر ما خود را فقط به منابع شوروی که فهرست آنها ارائه شدند 

محدود کنیم، از یک دیدگاه رمسی ناممکن است که به هیچ گونه پیوندی میان قرار مورخ ۵ 

مارس 1۹40 پولیت بورو دربارۀ اعدام اسرای جنگی لهستانی و فهرست های محکومیت مرگ 

1. Aleksandr Gurianov
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ان ک ود دست پیدا کنیم. )۷-۶۶( نیاز به اثبات زنده نبودن افراد پس از بهار 1۹40 و عمومیت 

سرنوشت کلیۀ کسانی که در نتیجۀ نبش قبرها شناسایی شدند یا نشدند، برای آن که بتوانیم 

فهرست  محکومین به مرگ ان ک و د را فهرست  افرادی بدانیم که برای اعدام اعزام شدند- این 

ضعیف ترین حلقۀ پیوند در زجنیرۀ شواهد قانونی رمسی ماست. )۶۷(

ما در واقع برای بسیاری از زندانیان لهستانی که در فهرست های شوروی ها برای انتقال 

در  نیز  و  اعدام ها«(  به  »محکوم  فهرست   گوریانف،  ادعای  طبق  نه  )و  دیگر  اردوگاه های  به 

گزارش آملان ها قرار داشتند، نشانه هایی در اختیار داریم که ثابت می کنند آنها »پس از بهار 

1۹40« زنده بوده اند. گوریانف به طور ساده این شواهد را نادیده می گیرد- و باید هم نادیده 

بگیرد، زیرا نادیده گرفنت آنها برای وفادار ماندن به »روایت رمسی« الزم است.

گوریانف تأیید می کند که مجبور است فرض کند که کلیۀ اجسادی که توسط آملان ها نبش 

قبر شدند و در فهرست های گزارش مورخ 1۹4۳ آنها قرار گرفتند زندانیان اردوگاه کوزلسک 

بوده اند. ما از این پیش  فرض حرکت می کنیم که کلیۀ بقایای اجسادی که در 1۹4۳ در جنگل 

کاتین نبش قبر شدند، از جمله آنهایی که در فهرست »سایر« درج شده بودند، بقایای اسرای 

جنگی اردوگاه کوزلسک هستند که در اسناد ان ک ود ذکر شده اند. )۷۷(

اگر گوریانف به حتقیقی عینی و بی طرفانه دربارۀ کاتین عالقه مند بود، منی بایست به 

چنین فرضی متوسل شود. او این فرض را اساس بررسی خود قرار می دهد زیرا این فرض برای 

توسل به »روایت رمسی« اهمیت اساسی دارد که طبق آن، کلیۀ اسرای لهستانی در نزدیک 

شهرهایی اعدام شده اند که از اردوگاه های اسرای جنگی به آنها انتقال یافته بودند. 

گوریانف فهرست هایی از اسامی موجود در گزارش آملان ها نقل می کند که منی تواند آنها را 

زندانی کوزلسک بداند. با توجه به فرضی که او اساس حتقیق خود را بر آن استوار کرده است، 

عجیب نیست که او به سراغ کنترل فهرست زندانیان دو اردوگاه دیگر اسرای جنگی لهستانی، 

یعنی اوستاشکوف و استاروبلسک، منی رود. کشف اجساد زندانیان این دو اردوگاه در کاتین 

»روایت رمسی« را بی اعتبار می کند و مؤید گزارش شوروی هاست که طبق آن زندانیان اعدام 

نشدند، بلکه برای جاده سازی به اردوگاه های کار اعزام شدند.

در زمستان ۲01۵ نامۀ مورخ ۲۸ ژانویۀ 1۹4۳ کاتلین هریمن1 به خواهرش مری و به پامال 

چرچیل۲، همسر راندولف۳، پسر وینستون چرچیل، منتشر شد. کاتلین هریمن در ژانویۀ 1۹44 

به همراه پدرش، آوریل هریمن، سفیرکبیر آمریکا در احتاد شوروی، از کاتین بازدید کرده بود. او 

در کاتین محققان شوروی را دیده بود که مشغول جست وجو در برخی اجساد بودند. او نوشت: 
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در همان حال که نگاه می کردم، آنها نامه ای به تاریخ تابستان 41 پیدا کردند که سند بی نهایت 

خوبی است. او این مطلب را در گزارش رمسی خود پس از بازدید از کاتین نیز گنجاند و تاریخ 

دقیق روی نامه را نیز نوشت: ۲0 ژوئن 1۹41. این شهادت مؤید کشف پامیاتنیخ4 است که کلیۀ 

اسامی اسرای جنگی لهستانی که در گزارش بوردنکو ذکر شده اند، به استثنای استانیسالو 

کوزینسکی۵، در عین حال در اسناد به دست آمده توسط محققان شوروی نیز دیده می شوند.

پامیاتنیخ می نویسد: باید متذکر شد که ۲1 نام در سیاهۀ پیش گفته ذکر شده اند. عالوه بر 

این، یک نام خانوادگی لهستانی دیگر، که در سیاهه ذکر نشده است، در گزارش منتشرشدۀ 

کمیسیون بوردنکو آمده است )استانیسالو کوزینسکی(.

این نکتۀ مهمی است. اگر مستندات ارائه شده توسط محققان بوردنکو شامل مدارکی 

اجساد  میان  در  مدرک  این  که  می کرد  مطرح  را  احتمال  این  امر  این  می بود،  کوزینسکی  از 

آن هاست »کشف  کاتلین هریمن مشغول مشاهدۀ  که  تا بعدًا هنگامی  »جاسازی« شده است 

شود«. این امر به نوبۀ خود بر اصالت و درستی این سند و، با تعمیم آن، بر دیگر اسنادی که 

توسط محققان کمیسیون بوردنکو ارائه شده بودند سایۀ تردید می انداخت. به لطف اسنادی 

که توسط پامیاتنیخ منتشر شدند، به لطف نامۀ  کاتلین هریمن و به لطف سند کوزیتولسکی، که 

پیش تر دربارۀ آن صحبت کردیم، می توانیم با اطمینان بگوییم که این مدارک توسط شوروی ها 

جاسازی نشده بوده اند.

نتیجه گیری: این آملان ها بودند که زندانیان لهستانی را کشتار کردند

تنها شواهدی که شوروی ها را گناهکار می داند، عبارت اند از: )الف( اسناد موجود در 

»بستۀ سّری شمارۀ 1« که اصالت آنها را اسناد جعلی ادعایی که ویکتور ایلیوخین در ۲010 

ارائه داده است، زیر سؤال می برند؛ )ب( شهادت ساکنین ناحیۀ کاتین که در گزارش آملان ها 

منتشر شده و مؤید روایت آملان هاست؛ )پ( شهادت کارکنان بازنشستۀ کمیساریای خلق در 

امور داخلی شوروی نزد مقامات شوروی در 1۹۹0 در تأیید »روایت رمسی« گورباچف.

اما،پیش نویس اسناد جعلی ارائه شده توسط ایلیوخین درستی »بستۀ سّری شمارۀ 1« را  یر 

سؤال می برند. شهادت ساکنین ناحیۀ کاتین منتشره در گزارش آملان ها با شهادت دیگر ساکنین 

ناحیۀ کاتین که در گزارش بوردنکوی شوروی ها آمده است، تناقض دارد؛ شهادت کارکنان سابق 

1. Kathleen Harriman  2. Pamela Churchill  3. Randolph
4. Pamiatnykh   5. Stanislaw Kuczynski
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کمیساریای خلق در امور داخلی احتاد شوروی در سال 1۹۹0 نیز با شهادت ساکنین محل منتشره 

در گزارش بوردنکو تناقض دارد. عالوه بر این، شهادت کارکنان پر از تناقض است، عالئم ترس و 

سرهم کردن و حتریف در آن مشاهده می شود و اصاًل نامی از کاتین منی برد. شهادت های عینی به 

ترس آلوده اند و شهادت شاهدان عینی یکی از کم اعتبارترین انواع شواهد است.

بنابراین هر گونه بررسی عینی راز قتل عام کاتین باید شواهد )الف( تا )پ( را کنار بگذارد 

و کار را بر اساس شواهدی به پیش ببرد که نتوان آنها را جعل کرد. من به این شواهد »تردیدناپذیر« 

می گویم. کلیۀ شواهد »تردید ناپذیر«- شواهدی که منی  توانند جعل شده باشند- از این نتیجه گیری 

پشتیبانی می کنند که آملان ها- نه شوروی ها- عامل قتل عام اسرای لهستانی بوده اند که به 

قتل عام کاتین مشهور است. این حتقیق لزومًا به این نتیجه می رسد که »بستۀ سّری شمارۀ1« در 

واقع جعلیات است، زیرا با شواهدی که می دانیم واقعی هستند در تناقض است.

یکی از اسناد واقع در »بستۀ سّری شمارۀ1« یک کپی و نسخۀ دوم آن یک سند جعلی است 

که در دوران نیکیتا خروشچف تهیه شده است. نام الکساندر شپلین در جایی نوشته شده است 

که می بایست نام الورنتی بریا باشد و تاریخ آن از 1۹40 به 1۹۵۹ تغییر یافته است. مهرهای روی 

این سند مربوط به دوران خروشچف هستند. نام استالین در پای آن تایپ شده است.

خود  این که  مگر  باشد  کرده  اقدام  مهمی  سند  چنین  جعل  به  کسی  که  است  نامحتمل 

خروشچف دستور آن را داده باشد. اما به دالیل معینی خروشچف تصمیم می گیرد وارد این 

قضیه نشود و استالین را در ماجرای کاتین متهم نکند. شاید به این دلیل که با این کار او خود 

را به عنوان عضوی از پولیت بورو در مارس 1۹40 درگیر قضیه می کند.

ما می دانیم که شلپین، رئیس کاگ ب خروشچف در فاصلۀ ۲۵ دسامبر 1۹۵۸ تا 1۳ نوامبر 

1۹۶1 با این اسناد متقاعد شده بود که شوروی ها مقصر بوده اند. والری ای. خارازوف، دوست 

شلپین، گفته بود که شلپین به او گفته بود که شوروی ها لهستانی ها را کشته اند. واضح است 

که دیگر کارکنان کاگ ب این حرف را به شلپین گفته اند و او آن را باور کرده است. احتمااًل به 

حتی	امروز	نیز	که	حقایق	روشن	و	این	دروغ	بزرگ	برمال	شده	و	دادگاه	اروپا	نیز	اتحاد	شوروی	
را	از	اتهام	کشتار	تبرئه	کرده	و	چهرۀ	فاشیسم	هیتلری	را	سیاه	تر	نشان	داده	است،	جست	وجو	
در	گوگل	به	شما	می	گوید:	قتل	عام	کاتین	کشتار	تقریباً	۲۲.۰۰۰	نیروی	نظامی	و	روشنفکر	
لهستانی	زندانی	جنگ	است	که	در	آوریل	و	مه	۱9۴۰	توسط	اتحاد	شوروی	صورت	گرفت!
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دیگر مقامات ارشد شوروی نیز همین را گفته اند.

بنابراین، هنگامی که در مارس 1۹۸۹، شواردنادزه، فالین و کریوچکوف به گورباچف 

توصیه می کنند که بپذیرد که شوروی ها در ماجرای قتل عام کاتین مقصر بوده اند، ممکن است 

این نظر را باور داشته اند. اما آنها هیچ شواهد مستندی در این زمینه در اختیار نداشتند. 

دادگاه اروپا: احتاد شوروی مقصر نیست

»آش آن قدر شور شده بود که خان هم فهمید«. در 1۸ ژوئن ۲01۲ دادگاه اروپا با صدور 

حکمی »اسناد« ارائه شده در دورۀ گورباچف و یلتسین دایر بر مجرمیت استالین و دولت احتاد 

شوروی در تیرباران ده ها هزار افسر و اسیر جنگی لهستانی در کاتین را جعلی اعالم کرد. در 

پی این حکم، دمیتری مدودف، خنست وزیر روسیه، در نشستی با همفکران خود در »حزب 

روسیۀ واحد«، »افشای مستمر جنایات دولت شوروی را جزء وظایف روزانۀ دولت دانست«! و 

رسانه های باندهای مافیایی روسیه، »پژواک مسکو« و »روزنامه جدید« در سکوت فرو رفتند. 

گوگل، ویکی پدیا، بریتانیکا: حقیقت کجاست؟

اما این پایان ماجرا نیست. تا کسانی در جهان هستند که از این ماجرا و ماجراهای مشابه 

بی خبر باشند، این دروغ ها همچنان کارساز خواهند بود. کافی است توجه کنید که درست در 

به  کاتین  ماجرای  اوکراین،  در  جنگ  جریان  در  غربی،  رسانه های  دنیای  گل آلود  آب  همین 

وسعت از منابعی مشکوک در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر می شود. 

همچنین به رغم روشن شدن حقیقت و پذیرش آن حتی از سوی دادگاه اروپا، هر کس که به 

موضوع عالقه مند باشد و در آرشیو در دسترس جهانی، یعنی گوگل، به دنبال موضوع بگردد، 

زیر عنوان »قتل عام کاتین« برای او صفحه ای باز می شود که در باالی آن نوشته است:

)ویکی	پدیای	انگلیسی(
قتل عام کاتین مجموعه ای از اعدام های گروهی تقریبًا ۲۲.000 نیروی نظامی و روشنفکر 

لهستانی زندانی جنگ است که در آوریل و مه 1۹40 توسط احتاد شوروی، به ویژه کمیساریای 

خلق برای امور داخلی یا پلیس مخفی شوروی )ان ک ود( صورت گرفت. 

دومین منبعی که »گوگل« به فرد عالقه مند معرفی می کند، دایره املعارف بریتانیکاست 

که در آن درباره »کشتار کاتین« می خوانیم:

)بریتانیکا(
اعدام گروهِی افسران لهستانی توسط احتاد شوروی در جریان جنگ دوم جهانی. کشف 
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این قتل عام موجب قطع روابط دیپلماتیک میان احتاد شوروی و دولت در تبعید لهستان 
مستقر در لندن شد. 

و اگر در گوگل فارسی به دنبال »کشتار کاتین« بگردیم، چنین می خوانیم:

جهانی  دوران جنگ  در  جنگی لهستانی  ۲۲هزار اسیر  دسته جمعی حدود  به کشتار 

دوران  می شود. در  شوروی گفته  جماهیر  داخلی احتاد  امور  در  خلق  دوم توسط کمیساریای 

به  مثبت استالین و  نظر  با  شوروی  داخلی،  امور  در  خلق  کمیساریای  دوم  جهانی  جنگ 

دستور الورنتی بریا رئیس کمیساریای خلق در امور داخلی )ن ک و د( احتاد شوروی، هزاران 

نفر از اسرای جنگی لهستانی شامل افسران، نیروهای امنیتی و انتظامی و دگراندیشان را 

اعدام کرد.

دولت شوروی کمسیون حتقیقی به راه انداخت و روزنامه پراودا )حقیقت( سه روز پس از 

انتشار اخبار مربوط به قتل عام؛ در 1۶ آوریل سال 1۹4۳ از خیمه شب بازی دشمن دم زد و 

نوشت: خون صدها هزار قربانی به گردن قاتالن نازی است و قاتالن به زودی به سزای جنایات 

زیادی  نورنبرگ تالش  دوم، دادگاه  جهانی  جنگ  یافنت  پایان  با  رسید.  خواهند  خودشان 

برای متهم کردن آملان درباره این کشتار صورت داد. در دادگاه نورنبرگ نیز، )در رابطه با 

کاتین(، انگشت اتهام به سوی نیروهای هیتلر رفت؛ ولی سراجنام سال ها بعد نتیجه حتقیق 

بین املللی، شوروی را مقصر شناخت.

جالب است که هیچ کدام این منابع از این که این ادعا را برای اولین بار نازی ها و دستگاه 
تبلیغاتی گوبلز مطرح کردند سخنی به میان منی آورند، چه برسد به این که اعتراف کنند این 

جنایت توسط نازی ها صورت گرفته است.

دشمنان	حکومت	شوروی	در	داخل	حزب	همچون	گورباچف	و	یلتسین	با	ارائۀ	اسنادی	
جعلی	به	گناهکار	بودن	استالین	در	این	کشتار	»اعتراف«	و	به	تشدید	تبلیغات	

ضدشوروی	کمک	کردند.
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ونزوئال علیرغم »فشارهای حداکثری« کمر راست می کند!

ادواردو گالیانو: متدن ساختۀ طالی سیاه

اصالحات ارضی ریشه ای در ونزوئال

کمون ها در مبارزه با حتریم ها و بحران اقتصادی

چرا آمریکا برخی حتریم ها علیه ونزوئال را کاهش می دهد؟

نگاهی به رویکرد ونزوئال در باسواد کردن مردم

تصویب قانون »مناطق ویژه اقتصادی« برای جلب سرمایه گذاری خارجی!

روابط ایران و ونزوئال، مبارزه علیه سلطه طلبی امپریالیسم آمریکا

در ونزوئال چه می گذرد؟
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می توانند ما را از دالر محروم کنند، می توانند ما را از جتارت بین املللی و تأمین مالی مجدد 
در سیستم بانکی غرب محروم منایند، مورد آزار و اذیت قرار دهند و حساب هایمان را خالی 
کنند، اما منی توانند ما را متوقف کنند، ما هرگز باز خنواهیم ایستاد و آنچه در اینجا پدیدار 
می شود، برای جهانیان ثابت می کند که جهانی دیگر نیز ممکن است. دنیایی که در آن، از 
اخاذی توسط دالر با پشتیبانی صندوق بین املللی پول خبری نیست. در ونزوئال با مقاومت، 
یک مقاومت بسیار سخت، ثابت خواهیم کرد که دنیای دیگری نیز امکان پذیر است. ما پیش 

می رویم، خواهید دید....1
زیرا  نیست.  گزاف  و  الف  امروز  تا  دسِت کم  اسفند 1400،  در  مادورو  نیکالس  گفته  این 

به گام  گام  اجرای  با  معینی  شباهت های  بورژوائی که  سیاست های  برخی  اختاذ  وجود  با 

نئولیبرالیسم دارد و خطراتی که بالقوه از این طریق می تواند متوجه انقالب بولیواری بشود، 

همچنان می توان به آرمان نهفته در این جمالت که ریشه در عزم ملی و به ویژه اراده زحمتکشان 

امریکا و  امپریالیسم  زورگویانه  بربرمنشانه و  تهاجم های  برابر  در  مقاومت  برای  ونزوئالئی 

متحدان و مزدوران آن دارد، امیدوار بود. مقاومتی آگاهانه و حتسین برانگیز )که هنوز ادامه 

ونزوئال علیرغم »فشارهای حداکثری«
کمر راست می کند!

طلیعه حسنی
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دارد( در یک جنگ ترکیبی متام عیار با هدف سرنگونی دولت ونزوئال و به زانو درآوردن ملت 

آن در برابر توسعه طلبی ها و غارتگری های امپریالیستی به ویژه امپریالیسم آمریکا. جنگی 

که در بیش از دو دهه گذشته، انواع حتریم های حداکثری، فلج کننده، تنبیهی، بازدارنده و ... 

همه در تناقض آشکار با متامی قوانین و معاهدات بین املللی و منشور سازمان ملل متحد، 

مهم ترین و تعیین کننده ترین بخش های آن بوده است. اما تا امروز نه دولت ونزوئال سرنگون شده 

است و نه مردم آن تسلیم و مبارزه ای سخت همچنان ادامه دارد.

دولت   ،1۹۹۸ سال  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  چاوز،  هوگو  پیروزی  زمان  از 

ایالت متحده حلظه ای از تالش برای سرنگونی دولت بولیواری آرام نگرفته است. در طول 

این سال ها، کارزارهای کثیِف رسانه اِی سراپا جعل و دروغ علیه دولت دمکراتیک منتخب 

مردم؛ وظیفه اقناع افکار عمومی جهت پذیرش هر عمل آشکارا خشونت بار، مداخله جویانه و 

غیرقانونی علیه ملت ونزوئال و حق تعیین سرنوشت آن را بر عهده داشته اند. انواع حتریم های 

مالی و جتاری؛ حداقل دو کودتای ناموفق علیه چاوز و مادورو۲؛ ترور بیولوژیک هوگو چاوز که 

به مرگ تدریجی او اجنامید؛ اعتصاب کارفرمایان شرکت نفت در سال های ۲00۲ تا ۲00۳ که در 

رسانه های زجنیره ای به عنوان »اعتصاب کارگران نفت« معرفی شد؛ خرابکاری در شبکه برق 

که مادورو آن را »کودتای برقی«۳ نامید؛ انفجار در خطوط لوله های نفت و گاز4؛ اعزام باندهای 

و قتل های فجیع  به آتش کشیدن دفاتر و ساختمان های دولتی  و  به داخل کشور  تروریست 

در خیابان های پایتخت؛ مصادره اموال و دارایی های ونزوئال در دیگر کشورها و بانک های 

بین املللی ؛ دزدی دریایی و مصادره محموله کشتی ها و نفت کش ها؛ کارزار گستردۀ بی اعتبار 

جلوه دادن نتایج انتخابات سراسری در این کشور و تالش برای حتمیل جوانکی خودفروخته 

به عنوان رئیس جمهور و... مجموعه پروژه های رنگارنگ بهم پیوسته ای هستند که با طراحی 

و تأمین مالی توسط سازمان »سیا«، »آژانس توسعه بین املللی ایاالت متحده« و »بنیاد ملی 

دموکراسی« حتت پوشش سازمان های غیردولتی )ان.جی.او( در این کشور به اجرا درآمده اند. 

تنها در سال مالی ۲0۲1، دولت آمریکا ۲00میلیون دالر برای حمایت از انتقال قدرت در ونزوئال 

از کنگره تقاضا کرد.

از مرگ چاوز، چنان سرعت و شدتی به خود گرفتند که به گفته مارتا  این حمالت بعد 

هارنکر، تنها در سه سال اول با متام حمالت چهارده ساله دوران ریاست جمهوری چاوز قابل 
مقایسه بود.۵

در آگوست ۲01۷ حتت رهبری کانادا تعدادی از دولت های دست راستی متحد آمریکا در 



ص 140، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

درونزوئالچهمیگذرد؟

منطقه، در لیما پایتخت پرو با هدف آشکار سرنگونی دولت ونزوئال، »گروه لیما« را تشکیل 

دادند. ادعای این گروه، که مطابق منشور سازمان ملل غیرقانونی و فاقد هرگونه مشروعیت 

است، »کمک به احیای دمکراسی« در کشوری بود که با اجنام ۲۶ انتخابات در کمتر از بیست 

سال، با انواع مشکالت در نتیجه مداخالت و اقدامات فلج کننده امپریالیستی مواجه بود مگر 

کمبود دمکراسی!

مقاومت دولت و مردم ونزوئال در برابر این تهاجم مهلک و ویرانگر، و عدم حتقق اهداف 

ایاالت متحده و همد ستان جهانی آن، موجب تشدید  برانگیخنت بیشتر خشم  با  مورد نظر، 

دلیل  به   1۳۹۳  /۲014 سال  از  ونزوئال  شد.  اقتصادی  کامل  محاصره  یک  حد  تا  حتریم ها 

حتریم ها و کاهش هم زمان قیمت نفت )که این هم حتت هدایت ایاالت متحده با هدف تشدید 

بحران اقتصادی در ونزوئال، ایران و روسیه اجنام شد(، با از دست دادن ۹۹درصد درآمد نفتی 

کنگره  حتقیقاتی  »سرویس  شد.  مواجه  کشور  تاریخ  اقتصادی  بحران  بی سابقه ترین  با  خود 

خود  ویژه  گزارش  در   ،۲0۲1 آوریل  در  آمریکا«۶ 

از  »یکی  را  آن  ونزوئال،  اقتصادی  بحران  درباره 

زمان  از  جهان  در  اقتصادی  بحران های  بدترین 

این  اقتصاد  که  کرد  ارزیابی  دوم«  جهانی  جنگ 

کشور را از ۲014 تا ۲0۲0 بیش از ۷۵درصد کوچک 

کرد. همین گزارش با توجه به وابستگی ونزوئال به 

واردات برای اکثر کاالهای مصرفی، با اشاره به 

کاهش تقریبًا ۹۵درصدی واردات از سال ۲01۳، اذعان کرد: »این کشور با کمبود مواد غذایی و 

دارویی حیاتی مواجه است.«

روز  یک  طی  می گوید:  دوران  این  در  حتریم ها  اقتصادی  تأثیر  درباره  مادورو  نیکالس 

حتریم  طریق  از  کرد:  نزول  سال  در  دالر  ۶00میلیون  به  سال  در  دالر  ۵4میلیارد  از  ما  درآمد 

از  نفتی و همچنین بسنت حساب های بانکی؛ با مسدود کردن حساب های بانکی ما، بیش 

۳0میلیارد دالر از دارائی خارج از کشور ما را ربودند که هنوز آن را پس نداده اند: با دزدی و 

غصب شرکت هایمان مانند شرکت سیتگو در آمریکا و شرکت منومرو در کلمبیا. وحشیانه بود! 
همانطور که گفتم چون یک مبباران امتی علیه کشور ما.1

در نتیجه ناتوانی مالی دولت ونزوئال جهت خرید قطعات یدکی برای صنایع، دارو و مواد 

غذایی، بیش از ۲/۵میلیون ونزوئالیی از نظر غذایی در شرایط به شدت ناامنی قرار گرفتند. 

حمالت	امپریالیستی	علیه	ونزوئال	بعد	از	
به	 شدتی	 و	 سرعت	 چنان	 چاوز،	 مرگ	
خود	گرفت	که	به	گفته	مارتا	هارنکر،	تنها	
در	سه	سال	اول	با	تمام	حمالت	چهارده	
ساله	دوران	ریاست	جمهوری	چاوز	قابل	

مقایسه	بود.
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جنگ ترکیبی بی رحمانه علیه این کشور، موجب سقوط ارزش پول ملی و رشد جنومی تورم 

40هزار  حدود  حداقل  مرگ  و   )1۳۹۷(  ۲01۸ سال  در  1۳0هزاردرصدی  باورنکردنی  نرخ  تا 

ونزوئالیی تنها در یک سال به خاطر کمبود غذا و دارو شد. گزارش دیگری پیرامون هزینه های 
انسانی حتریم های ایاالت متحده در سال ۲0۲0، بر مرگ حداقل 100هزار ونزوئالیی تأکید دارد.۷

رهبران آمریکا آگاهانه چنین سیاست های جنایتکارانه ای را به اجرا گذاشته  اند. یکی از 

آنها در سال ۲01۹، با تأیید ادامه تأثیر حتریم ها علیه ونزوئال و نیز مردم عادی گفته بود، این به 

نوعی شبیه »دارت ویدر« شخصیت ختیلی جنگ ستارگان است که گلوی کسی را به سختی 
می فشارد، یعنی همان کاری که ما از نظر اقتصادی با این رژیم می کنیم.۸

عنوان  به   1۹ کووید  بیماری  شیوع  از  استفاده  با  تکان دهنده،  شکلی  به  آمریکا  دولت 

فرصتی مغتنم جهت از پا درآوردن دولت ونزوئال، همچنان از ارسال غذا و دارو به این کشور 

در آن موقعیت اضطراری و عاجل ممانعت کرد. گاردین در سوم مارس ۲0۲0، از قول ویلیام 

»در  نوشت:  متحده،  ایاالت  کل  دادستان  بار، 

واقع پاندمی به موقع بود... مردم در ونزوئال در 

رجن هستند، و به یک دولت کارآمد نیاز دارند تا 

پاسخگوی مردم باشد.« همین مقاله از قول پیتر  

هارل، مقام ارشد سابق حتریم ها در وزارت امور 

خارجه نیز نوشت، دولت ایاالت متحده امیدوار 

است در ایران و ونزوئال با افزودن بر بار حتریم ها 

و اقدامات دیگر بتواند با استفاده از این ویروس، 

مخالفت بیشتر مردم با دولت های فعلی و شاید هم تغییر رژیم را برانگیزد و از آن به عنوان 
آخرین لگد به کسی که در حال افتادن است بهره گیرد!۹

اما آمریکا به این هدف خود دست نیافت و ونزوئال به ُیمِن ادامه سیاست های مردمی و 

مسئوالنه رهبری آن در زمینه بهداشت عمومی و به کار بسنت برخی ابتکارات با مشارکت 

گسترده مردم، یکی از عالی ترین کارنامه ها در مقابله با کرونا در سطح جهان را ارائه داد.

اقتصادی  و  انسانی  پیامدهای  موجب  خصمانه،  اقدامات  از  حجم  این  هرچند  امروز، 

سنگین و کاهش سرعت روند اصالحات اجتماعی و اقتصادی در این کشور شده است، اما 

به دلیل دستاوردهای گسترده انقالب بولیواری در بهبود زندگی محروم ترین اقشار جمعیت 

و جلب پشتیبانی آگاهانه آنها از این برنامه ها، امپریالیسم جهانی، به ویژه ایاالت متحده در 

یکی	از	رهبران	آمریکا،		در	سال	۲۰۱9،	
با	تأیید	ادامه	تأثیر	تحریم	ها	علیه	ونزوئال	
و	نیز	مردم	عادی	گفته	بود،	این	به	نوعی	
تخیلی	 شخصیت	 ویدر«	 »دارت	 شبیه	
جنگ	ستارگان	است	که	گلوی	کسی	را	به	
سختی	می	فشارد،	یعنی	همان	کاری	که	
ما	از	نظر	اقتصادی	با	این	رژیم	می	کنیم.
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توقف یا معکوس کردن روند حتوالت انقالب بولیواری به موفقیت مورد نظر خود دست نیافته 

است. و این، همان نکته ای است که گزارش سرویس حتقیقات کنگره آمریکا نیز بر آن معترف 

است: »شکست در برکناری مادورو از قدرت، محدودیت های ایاالت متحده و دیگر تالش های 

بین املللی برای ایجاد تغییرات سیاسی در ونزوئال را نشان داد. سیاست های یکجانبه ایاالت 

متحده، مانند حتریم های نفتی، مسلمًا بحران انسانی در این کشور را بدتر کرد و باعث ایجاد 

اختالف در ائتالف بین املللی شد که زمانی از گوایدو حمایت می کرد. به عبارت دیگر، با وجود 

حتریم های غیرانسانی ایاالت متحده و متحدانش، انقالب بولیواری به دلیل حمایت مردمی 
از آن دوام آورده است.«۶

تأمین  سوادآموزی،  برای  را  کشور  درآمد  عمده  خود،  رهبری  سال های  در  چاوز  هوگو 

بهداشت عمومی و رایگان، و تضمین غذا و مسکِن فقیرترین اقشار کشور به کار گرفت. از سال 

۲00۳ »مأموریت مرکال« حق دسترسی به مواد غذایی با نرخ یارانه ای برای همه مردم را تضمین 

کرد. این مأموریت که تا به امروز علیرغم تأثیرات نابودکننده حتریم ها ادامه دارد، همواره یکی 

از اهداف توطئه های شوم امپریالیستی بوده است. محو کامل بیسوادی در کمتر از دو سال و 

در قدم بعدی برنامه ارتقای سواد همگانی به اجرا گذاشته شد10. جهت استقرار نظام بهداشت 

شد.  ایجاد  کشور  سراسر  در  سرپایی  درمانگاه  14هزار  محله محور،  رایگاِن  دولتی  درماِن  و 

حمایت فیدل کاسترو و نظام آموزشی و بهداشتی کوبا، نقش مهم و تعیین کننده ای در حتقق هر 

دو این برنامه ها داشتند.

ساخت خانه های ارزان قیمت با استانداردهای بهداشتی برای بی پناه ترین افراد جامعه با 

کمک ایران و چین در این سال ها همچنان در جریان بوده است.

سهیم کردن آگاهانه مردم در پیشبرد برنامه های دولت برای بهبود معیشت و شرایط زندگی 

خود آنها با ایجاد کمون در محالت، به ویژه در مناطق دورافتاده، اقدام دوراندیشانه ای بود 

که هوگو چاوز پایه گذار و پشتیبان جدی آن بود. در نتیجه این اقدام، مردم برای اولین بار 

خودگردانی جمعی امور مربوط به زندگی خود را جتربه کردند.

دولت مادورو طی این سال ها زیر سخت ترین فشارها کوشیده است تا با حفظ میراث چاوز 

در عرصه داخلی و خارجی از استقالل و متامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت کشور خود دفاع 

مناید.

گذاشنت  کنار  به  ونزوئال  دولت  کردن  وادار  حداکثری«،  »فشارهای  اهداف  از  یکی 

پروژه های اجتماعی بولیواری و در پیش گرفنت برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین املللی 
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پول بوده است. آنها خواهان حذف کنترل قیمت ها، خصوصی سازی بانک ها و دیگر دارایی ها 

و مؤسسات تولیدی دولتی، و پذیرش کامل برنامه های اقتصادی مورد نظر بانک جهانی و 

صندوق بین املللی پول بوده اند. دولت مادورو حتت فشارهای کمرشکن برشمرده در باال، که 

تضعیف تکیه گاه مردمی آن از جمله مقاصد شوم آنها بود، به ویژه برای تأمین حداقل مواد 

آزادسازی  در  جمله  از  اقتصادی  امور  در  راست روانه  سیاست های  برخی  اختاذ  به  غذایی، 

تشکیل  قانون  تصویب  به  می توان  آن  موارد  آخرین  از  داد.  تن  مقررات زدایی  ها  و  قیمت ها 
مناطق ویژه اقتصادی در هفته های اخیر اشاره کرد.11

فشار  و  جبر  سر  از  که  مادورو،  دولت  سوی  از  راست روانه  سیاست های  برخی  اختاذ 

عظیمی است که حتریم ها بر زندگی مردم ونزوئال وارد کرده اند، انتقاد بعضی از نیروهای چپ 

در داخل و خارج از کشور را موجب شده اند. آنها نگران نهادینه شدن و تداوم چنین اقدامات 

راست روانه ای در انقالب بولیواری هستند. اما کسانی هم چون مارتا هارنکر با وجود انتقاد 

از این اقدامات، به پایداری انقالب به دلیل نفوذ 

مردمی آن خوش بین هستند. وی، پیش از مرگش، 

با  سیاست ها،  این  گرفنت  پیش  در  آغاز  همان  در 

انتقاد از آنها از جمله هواداری از واردات گسترده 

تردید،  »بدون  بود:  معتقد  مادورو  دولت  توسط 

بذری که چاوز در ونزوئال پراکند، مهر و نشان خود 

را بر زندگی بسیاری از مردم عادی نهاد و سبب 

بلوغ فکری آنها شد. من اعتقاد دارم متام مردمی که به آنها فرصت خواندن، فکر کردن، سهیم 

شدن، ساخنت، و تصمیم گرفنت داده شد، متام کسانی که حرمت نفس  و غنای روحی شان به 

عنوان انسان به طور فوق العاده ای رشد کرد، از روندی که چنین حتولی را امکان پذیر ساخت، 

دفاع خواهند کرد.«

از  هرگز  دولت  دشوار،  سال های  این  متام  در  که  است  گفته  مادورو  نیکالس  نیز،  اخیرًا 

برنامه آموزش و بهداشت رایگان عقب نشینی نکرده و کوشیده است تا دسترسی به حداقل 

مواد غذایی و ساخنت مسکن برای اقشار محروم را با وجود کاستی ها ادامه دهد.1 

مقاومت مردم، به ویژه طبقات زحمتکش و محروم، و تداوم برخی از دستاوردهای دوران 

چاوز با متام دشواری ها، در کنار اندک افزایش صادرات نفت در نتیجه بحران اوکراین، و افزایش 

قیمت آن از یک سو و تقویت روابط جتاری و اقتصادی با کشورهایی چون هند، ایران، روسیه و 

سال	های	 این	 تمام	 در	 ونزوئال	 دولت	
و	 آموزش	 برنامه	 از	 هرگز	 دشوار،	
و	 نکرده	 عقب	نشینی	 رایگان	 بهداشت	
حداقل	 به	 دسترسی	 تا	 است	 کوشیده	
مواد	غذایی	و	ساختن	مسکن	برای	اقشار	
محروم	را	با	وجود	کاستی	ها	ادامه	دهد.
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چین و اجنام تبادالت کاالیی با آنها، نه تنها موجب توقف روند تعمیق بحران اقتصادی شده، 

بلکه با کاهش چشمگیر نرخ تورم، رشد اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه داشته است. بنا بر 

نتایج ارزیابی بانک سرمایه گذاری سوئیس، »کردیت سوئیس«، نرخ تورم این کشور در فروردین 

گذشته با توجه به رشد اقتصادی ۲0درصدی، به پایین ترین حد خود در یک دهه اخیر رسیده است 

و از نرخ تورم ماهانه با ارقام جنومی به نرخ های دو رقمی کاهش یافته است. کردیت سوئیس با 

این استدالل که حجم اقتصاد ونزوئال در سال ۲0۲0 به پایین ترین حد خود رسیده بود، تأکید می کند 

که این عدد »اشتباه تایپی نیست« و اضافه می کند »اگر ارزیابی ما دقیق باشد، این می تواند 

باالترین رشد در این سال ها باشد«. همچنین در پیش بینی کردیت سوئیس رشد تولید ناخالص 
داخلی سال ۲0۲۳ این کشور از ۳ به ۸ درصد افزایش یافته است.11

عالوه بر برخی خبرها پیرامون بهبود نسبی اوضاع اقتصادی، نکته دیگری که حتی به 

اختصار هم که شده باید به آن توجه داشت، جایگاهی است که امروز ونزوئال در تعامالت جهانی 

با هدف ایجاد جهان چند قطبی نصیب خود کرده است. گذشته از احتاد سه گانه نفتی ایران، 

روسیه و ونزوئال که نقش مهمی در مقابله با حتریم های نفتی در جهان دارد، توافق شده است تا 

این کشور میزبان مانور مشترک نظامی ده کشور به رهبری چین، روسیه و ایران در آب های خود 

باشد. پرداخنت به این جایگاه مهم در حل بغرجنی های جهانی برای کشوری که بیش از دو دهه زیر 

مرگبارترین تهاجم های امپریالیسم جهانی بوده است، نیاز به فرصتی دیگر دارد.

سالگرد  فوریه ۲0۲۲، ۳0مین  در 4  ونزوئال  مردم  که  شد  یادآور  گفتگو  همان  در  مادورو 

شورش نظامی بولیواری فرمانده چاوز علیه صندوق بین املللی پول، علیه امپریالیسم، علیه 

الیگارشی، علیه نئولیبرالیسم و نهاد های مالی را جشن می گیرند. او گفت: »پروژه بولیواری، 

اولین پروژه ضد نئولیبرالی بود که با رأی مردم در۶ دسامبر 1۹۹۸ به قدرت رسید. ما به تازگی 
۲۳مین سالگرد اولین پیروزی ضد نئولیبرالی یک نیروی انقالبی را جشن گرفتیم.«1

اما، این یادآوری های مهم و افتخارآفرین پیرامون اساس انقالب بولیواری و اهمیت آن 

در منطقه، و نیز مقاومت قهرمانانه زحمتکشان و محرومین این کشور در حفظ دستاوردهای 

انقالب، در تناقضی آشکار با اجرای گام به گام سیاست های امپریالیستی نئولیبرالی در این 

کشور قرار دارد، روندی که در صورت تداوم آینده این کشور را با پیامدهای ویرانگری مواجه 

خواهد ساخت که در کشورهای دیگر از جمله در ایران شاهد آن هستیم. راه مبارزه با امپریالیسم 

برای کشورهای حتت ستم، همچنان راهی پر پیچ و خم و دشوار است و در بسیاری از پیچ های 

تند این راه، خطر احنراف و عدول از اهداف مردمی انقالب وجود دارد. تنها پیوند عمیق میان 
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دولت و توده های مردم است که می تواند در این حلظات سرنوشت ساز مانع از افتادن دوبارۀ 

کشور به دام امپریالیسم گردد و این شرط جز با متوقف کردن برنامه های اقتصادی مورد نظر 

بیشتر  هرچه  منسجم  و  سازمان یافته  مشارکت  بسترهای  کردن  فراهم  و  جهانی  امپریالیسم 

زحمتکشان و به حاشیه رانده شدگان جامعه برای رفع دشواری ها و کمبودها از طریق اقدامات 

عملی و قاطعانه در جهت منافع و رفع نیازهای آنها محقق منی شود.

1. گفت و گوی نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال با آگناسیو رامونه. لوموند دیپلماتیک، فوریه ۲0۲۲.
۲. جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا در دوره دونالد ترامپ، روز ۲1 تیرماه )1۲ جوالی( 
در مصاحبه با سی ان ان، هنگام بحث درباره حمله طرفداران ترامپ به کنگره در ۶ ژانویه ۲0۲0، به دست داشنت در 
برنامه ریزی و اجرای کودتا علیه کشورهای دیگر، اعتراف کرد. وی از جزئیات این کودتاها صحبتی نکرد، اما از 
ونزوئال نام برد، و اشاره اش به حمایتی بود که در ۲01۹ دولت آمریکا از خوان گوآیدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئال کرد، تا 

نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری این کشور را سرنگون کند، اقدامی که با شکست مواجه شد.
https://www.radiofarda.com/a/former-senior-u-s-official-john-bolton-admits-to-planning-
attempted-foreign-coups/31940864.html

۳. در شهریور 1۳۹۲، قطع برق در شبکه سراسری انتقال برق موجب فرو رفنت 1۹ ایالت از ۲۳ ایالت آن از جمله 
کاراکاس در خاموشی شد. نیکالس مادورو، با انتساب این خرابکاری به مخالفان دست راستی برانداز، آن را 

»کودتای برقی« علیه دولت خواند.
4. آخرین منونه از این دست خرابکاری ها: در ۲۷ تیر 1401، دولت ونزوئال از یک خرابکاری دیگر در مرکز گاز شرکت 

ملی نفت این کشور که منجر به یک انفجار وآتش سوزی بزرگ شد، خبر داد. )تله سور انگلیسی، 1۸ جوالی ۲0۲۲(
https://www.telesurenglish.net/news/New-Terrorist-Attack-Against-Venezuelan-Gas-System

۵. گفت وگو با مارتا هارنکر، »دانش و امید«، شماره ۶، تیر 1400.
۶. گزارش رمسی سرویس حتقیقاتی کنگره ایاالت متحده:

Between the Lines: Congressional Report Finds US Sanctions to Blame for Venezuela Crisis. 
Roger D. Harris, May 04th, 2021.

۷، ۸ و ۹. »تشکیل ائتالف جهانی علیه یک جانبه گرایی و حتریم ها، اقدامی نویدبخش برای جهانیان و پاسخ به 
یک ضرورت تاریخی«، مریم سینایی، »دانش و امید«، شماره ۵، اردیبهشت 1400.

10. به مقاله مستقلی که جتربه آموزشی ونزوئال را مورد بررسی قرار داده در همین شماره توجه بفرمایید.
11. به گزارشی درباره تصویب قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی، در همین شماره مراجعه منایید.

1۲. گزارش » کردیت سوئیس«:
Venezuela: Inflation Lowest in Decade as Credit Suisse Forecasts 20 Percent Growth, Ricardo 
Vaz, Venezuelanalysis.com, April 9, 2022.

راه	مبارزه	با	امپریالیسم	برای	کشورهای	تحت	ستم،	همچنان	راهی	پر	پیچ	و	خم	و	دشوار	
است	و	در	بسیاری	از	پیچ	های	تند	این	راه،	خطر	انحراف	و	عدول	از	اهداف	مردمی	انقالب	
وجود	دارد.	تنها	پیوند	عمیق	میان	دولت	و	توده	های	مردم	است	که	می	تواند	مانع	از	افتادن	

دوبارۀ	کشور	به	دام	امپریالیسم	گردد.

فهرست
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ونزوئال یکی از غنی ترین و در عین حال از جمله فقیرترین و پر خشونت ترین کشورهای 

این سیاره است. من تاجری را ]آجنا[ می شناسم که دوازده اتومبیل دارد، از جمله یک کرایسلر 

امپریال که تنها در اختیار خدمتکارانش برای رفنت به بازار و خرید تره بار است. سیصدهزار 

اتومبیل در کاراکاس، این شهر شگفت آور، می چرخند. آنها از میان بزرگراه های تو در تو، در 

میان آمسان خراش ها و پل ها و تونل ها می گذرند. من در این شهر آشپزخانه هایی دیده ام که 

شبیه دفتر یک وزیر است. 

سرزمین تباهی ثروت

نیم قرن است که تلمبه های نفت بی وقفه باال و پائین می روند. نوک های پرنده آسای آنها 

در  اروپا  بازسازی  دوبرابرهزینۀ  به  آن  مجموع  اکنون  که  می کنند  استخراج  افسانه ای  سودی 

برنامۀ مارشال رسیده است. از زمان فوران سیل آسای نفت از خنستین چاه تا کنون بودجۀ ملی 

صد ها برابر شده است. اما اکثریت مردم در همان فقر دوران تولید قهوه و کاکائو به سر می برند. 

تضاد های اجتماعی، تضاد های محلی بسیارند: اقلیتی ممتاز ساکن کاراکاس اند، که گویی 

کرانه های دریاچۀ  آن شهر های نفت خیز  نقطۀ مقابل  در  می برند.  تگزاس بسر  ایالت  در قلب 

ماراکایبو۲ قرار دارند که همۀ ثروت کشور را تولید می کنند، اما برای خود تنها بی نوایی را به 

خانه می برند.

کاراکاس  در  دارد؟  تفریط وجود  و  افراط  از  این گنجایش  با  آیا شهری دیگری در جهان 

دستگاه های پر  زرق و برق و گران قیمت برای ایجاد لذت، سرعت و یا نور و صدا فراوان یافت 

می شود. ما همچون مورچه هایی ترسیده با دیدن این دستگاه ها، شگفت زده از خود می پرسیم: 

متدن ساختۀ طالی سیاه
ونزوئالی 1971 )1350 هجری خورشیدی(

بخشی از کتاب »ما می گوییم نه«1 نوشتۀ ادواردو گالیانو

برگردان فارسی: مازیار نیکجو



ص 147، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

درونزوئالچهمیگذرد؟

»خدایا، آیا هرکدام از این ها بیشتر از من می ارزند؟« خانه های طبقات متوسط و برخوردار 

مانند ویترین فروشگاه های مبلمان منزل است، صحنه های متظاهرانه از پالستیک و صدای 

استریو فونیک، بی دخالت دست. کاراکاس آدامس می جود، و فرآورده های مصنوعی وغذای 

کنسروی را ترجیح می دهد. کاراکاس منی تواند به خواب رود چون منی تواند ولع سیری ناپذیرش 

برای خریدن، مصرف کردن، داشنت، خرج کردن و به کف آوردن همه چیز را فرونشاند. در کاراکاس 

آزاد  ماهی  استریت«۳،  »کارنابی  شرکت  ساخت  پوستی  سرخ  انگشتری های  حلقه  می توانید 

تازه از دریای بالتیک، جگر غاز )پاته( از استراسبورگ ]فرانسه[، مربا های ایرلندی، خرمای 

کالیفرنیا، شاه بلوط و حلزون فرانسوی، پنیر از هلند، شاه ماهی اسکاتلندی، روغن از پرتقال، 

کره از استرالیایی، و عطر های شانل را پیدا کنید؛ دستمال های خوشبو از جنس حریر4 با مارک 

پیرکاردن، دیور، ژیوانشی، و یا ایوسن لوران، همگی در برابر چشمان شماست. و اگر بوتیکی 

همۀ این ها را نداشته باشد، از چشم ها می افتد. رام ونزوئالیی تعریفی است، اما ارج و قربی 

ندارد: مردم مخلوط اسکاچ )ویسکی اسکاتلندی( با آب را می نوشند. شاید باور نکنید که 

ونزوئال این ویسکی را در کیسه های پالستیکی از آنسوی دریا وارد می کند. متامی جمعیت 

آملان یا انگلستان را می توان در پهنۀ گسترده و دست خنوردۀ این کشور کم جمعیت جای داد. با 

این حال ونزوئال کاهو و ذرت را از ایاالت متحده وارد می کند، و لوبیا را از مکزیک می خرد. 

کشاورزان ونزوئالیی تهدید کرده اند که با تراکتور هایشان به پایتخت هجوم خواهند آورد: ده 

سال است آنها نتوانسته اند قیمت اکثر اقالم محصوالت خود را افزایش دهند، در صورتی که 

قیمت ماشین آالت و کود برای آنها پنج برابر شده است.

در مهاجرتی سیل آسا، کشاورزان دهات را به مقصد کارا کاس ترک می کنند. خارجیان 

هم از چهار سوی عالم به امید دستیابی به ثروت در نیم کرۀ غربی به سوی کاراکاس می آیند. 

آنها از شهر استفاده می کنند، اما عالقه ای به آن ندارند. در مدت سی سال، جمعیت شهر هفت 

برابر شده است. در آغاز جنگ جهانی دوم، کاراکاس تنها تا آبکند آناکو۵ در چند قدمی مرکز 

شهر قدیم گسترش یافته بود؛ و از آجنا به بعد تا چشم کار می کرد مزارع نیشکر بود و قهوه. اما 

یک شبه آمساخنراش ها تا لب دره از دل کشتزارها سربرآوردند. ِپِرز هیمنه نز۶ دیکتاتور از درون 

کاله شعبده بازی نفت، طوالنی ترین شبکۀ بزرگراه ها در آمریکای التین را بیرون آورد. شهر، 

شاخک های آسفالتی بی شمارش را همه جا گسترده و شهر های کوچک را بی اعتنا و با سرعتی 

سرسام آور در خود فرو  برد. هنوز از روز هایی که مردم در برخی محالت کاراکاس، سالنه سالنه 

راه می رفتند و افسار خر هایشان را به تیرک می بستند، چندان نگذشته است. کاراکاس با 
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خیابان های تعریض شده و گورستان های اتومبیلش، رشد جادویی کرده است. شهر در حاکمیت 

مرسدس بنز ها و موستانگ هاست. چنین است اقتصاد اسراف و تبذیر: هزینه ای که در کشور 

صرف خرید اتومبیل می شود، یک دهم درآمد ملی را می بلعد. شاعر آزرده آکیلس نازوآ۷ به 

نومیدی  و  وحشت  محاصرۀ  در  طرف  هر  از  ماشین ها  پهناور  گاراژ  »این  می گوید:  اعتراض 

است.« ترانه ای که ورد زبان کاراکاسی هاست، مدام خدا را می خوانند: »ای عیسی مسیح، 

 ای عیسی مسیح، مرا دریاب«. جوانان شورشی از گروهی به نام »نیروی جوان«، در نامه ای 

سرگشاده خطاب به بنیان گذار وطن نوشته اند: »ای بولیوار، به داد ما برس که به فنا رفته ایم!«

فراموش شده و تندخو

در متدن مصرفی، همه چیز برای مصرف همگان نیست. در حالی که برق اتومبیل های 

آخرین مدل در خیابان های طالیی کاراکاس چشم ها را خیره می کنند، بیش از نیم میلیون نفر از 

درون زاغه هایی که با حلبی و ضایعات ساخته شده شاهد عیاشی و ریخت و پاش بقیه هستند. 

حلبی آباد ها بر دامنۀ پرشیب تپه ها یا سرازیری تند دره ها بنا شده اند. می توان آنها را زیر پل ها و 

یا در حاشیۀ شهر نیز یافت. دولت اعالم کرده است که زاغه های ال چارنکا۸ را با بولدوزر محو  

خواهد کرد تا از پنجره های هتل هیلتون چهار ستارۀ کاراکاس دیده نشوند.

نواحی عظیم فقیرنشین کاراکاس را »باریوس«۹ و مناطق اعیان نشین را »شهر نوساز« 

می نامند. بلندی های فقیرنشین را »تپه ماهور« و ارتفاعات اعیان نشین را »بام های شهر« 

»آخر  »صمغ آباد«،  دارند:  ناخوشایندی  نام های  فقیرنشین  حاشیه ای  محلۀ های  می خوانند. 

»مسساری«،  »زرد آب«،  گواراتارو«،  »درخت  آباد«، 

»شهر  محلۀ های  اما  ملجا«.  »آخرین  سیاه«،  »گربه 

»کوه های  شده:  نصیب شان  ظریفی  نام های  نوساز«، 

»باشگاه  هموار«،  »ییالق  »دلنواز«،  دل انگیز«، 

»مزارع  شرقی«،  »چمن زار های  »مارکیز«،  ییالقی«، 

دلپذیر«. بعد از آنکه بی سرو پا ها به خیابان هایی هجوم 

شده  محصور  نوساز«  »شهر  توسط  زمانی  که  آوردند 

بود، ثرومتندان متمکن به مست شرقی گریختند. تعداد 

خودی های  شمار  و  بیشتر  بیشترو  هرروز  محرومین 

برجای مانده کم تر و کم تر می شود. هجوم عظیمی شکل 
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می گیرد: توده های تنگدست همه چون بهمنی سرازیر می شوند. در ونزوئال از 1۳۵هزار جوانی 

که هر سالۀ به سن اشتغال می رسند، تنها ۵0هزار نفر کاری به دست می آورند. به پیش بینی 

کارشناسان در پایان این قرن سه چهارم شهر کاراکاس از زاغه ها پوشیده خواهد شد. 

اکثریت جمعیت کشور جوانان هستند. سن نیمی از مردم ونزوئال کمتر ازهجده سال است؛ 

از کودکان و نوجوانان هیچ آموزشی منی بینند. در محالت زاغه نشین که زاد  از نیمی  بیش 

و ولد بیشتر است، سهم جمعیت جوان حتی فراتر می رود. بعد از ظهر های یکشنبه، هنگام 

غروب آفتاب، نفس ها در سینۀ زاغه نشینان حبس می شود: چون سم های اسبان در میدان اسب 

سواری ال رینکونادا10 به پرواز در می آیند، مسابقات در رادیو و تلویزیون پخش می شوند. بساط 

شرط بندی معروف به »شش و بش« به مرتبۀ آیینی ملی ارتقا یافته است. مردم از درماندگی، 

به امید »رهایی از قعر جامعه«، شرط بندی می کنند. همه شرکت می کنند، اما آنهایی که واقعًا 

از اعماق جنات می یابند از انگشتان دست جتاوز منی کنند. زاغه نشینان زمخت هستند، مگر 

چیز دیگری جز خشم برای شان باقی مانده است؟

همۀ کاراکاس در خشونت بسر می برد. خود شهر مبدل به نهادی سرکوبگر شده است: باید 

از اقلیت در برابر شورش و هجمۀ اکثریت محافظت شود. قانون جزایی، حمل سالح را ممنوع 

کرده است. اما به ختمین سیصدهزار نفر هفت تیر یا تپانچه دارند. دعوا ها دیگر تنها به مشت 

و لگد ختم منی شوند.

زاغه نشینان علیه دیکتاتوری پرز هیمه نز به پا  خاستند. آنها به شورش های علنی خود 

ادامه می دهند. هر محلۀ حاشیه نشین بازار فروش اسلحه شد: در دوران رمولو بتانکورت11، 

و  تارو«  ال  گوا  »ال  محالت  در  برود.  دائمی  گلوله  و  سنگ  باران  زیر  منی کرد  جرأت  پلیس 

»۲۳ژانویه« هنوز می توان آثار گلوله های مسلسل نیرو های انتظامی را بر دیوار ها دید. مردم 

در فاصلۀ سال های 1۹۶1 تا 1۹۶۳، شبانه روز جنگیدند. امروزه شکست چپ را می توان در 

سکوت کینه توزانۀ زاغه ها به چشم دید. وقتی خشم راه برون رفت جمعی منی یابد، خود را در 

درگیری های فردی نشان می دهد. همسایه ها یکدیگر را می کشند. بزهکاری همه گیر شده است. 

زاغه نشینان بیش از دوازده سال پیش پرز هیمنه نز را سرنگون کردند؛ اما اکنون او را ستایش 

وضع  از  فرار  برای  فقرا  ندارند.  سیاست مداران  و  سیاست  به  اعتقادی  دیگر  مردم  می کنند. 

موجود و ناامید از وجود بدیلی برای آینده، به گذشته پناه می برند.

معجون غریبی از فرهنگ های نفت و فقر. جوانان فقیر در زاغه نشین ها با آهنگ های 

پاپ می رقصند و تی شرت هایی با نقش و نگار نامتعارف به تن دارند. زاغه ها همه آننت های 



ص 150، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

درونزوئالچهمیگذرد؟

تبلیغات  مبباران  زیر  خود  اینچی  یک  و  بیست  تلویزیون های  صفحات  از  دارند،  تلویزیون 

هستند. چهره های خندان، عشق به مادر و عشق به سوسیس اسکارمی یر1۲، را می فروشند: 

»شادی یعنی اهدای گلی به مادر، شادی یعنی داشنت یک میلیون سوسیس، که بیست تای 

الیاف  از  بلو جین  شلوار های  کاراکاس  در  سالنز1۳  شرکت  بفروشی«.  را  بقیه  و  بخوری  را  آن 

ساخته شده از نفت تولید می کند. این شرکت با استفاده از صحنه های فیلم های آخر الزمانی 

هالیودی، محصوالت خود را در میان هزاران هزار جوانی تبلیغ می کند که جامعه به بیکاری و 

بزهکاری محکوم شان کرده است. »عصیانگر« تلویزیون می گوید: »با خرید ِلویی جین، عصیان 

کنید«. دستی چون تبر فرود می آید و گردن دشمنی را دو شقه می کند. دوربین بر روی مچ قاتل 

زوم می شود: »تیسوت، ساعت مردان واقعی.«

خیال1۴ و واقعیت نفت

دریاچه ماراکاییبو جنگلی از چاه های نفت است. تلمبه های نفت همچون پرندگان سیاه 

مهاجم نوک خود را به ته چاه نفت فرو می برند. تلمبه ها تنها در برج های فلزی که دریاچه را 

سوراخ سوراخ کرده اند، محبوس نیستند. آنها را می توان در حیاط خانه ها یا در خیابان های 

شهر هم دید، که مایعی سیاه و ثروتی افسانه ای مثل آنچه در پیرامون دریاچه فواره می زند، 

شرکت های  نیاز  مورد  کارگر  تأمین  برای  گذشته  نیم قرن  طول  در  می جهد.  بیرون  دل شان  از 

نفتی شل یا استاندارد اویل و بنا به دخلواه این شرکت ها، شهر های نفتی در کرانه های این 

دریاچه به دنیا آمده و از دنیا رفته اند. کارگران نفت ]ماشین های[ موستانگ پر زرق برق خود 

را می رانند. اما تعداد آنها پیوسته کمتر می شود. در مدت کمتر از ده سال تعداد کارمندان و 

کارگران شرکت های نفت در سراسر ونزوئال، از چهل هزار به بیست هزار نفر کاهش یافته است. 

یعنی کل بزرگ ترین منبع ثروت آمریکای التین با بیست هزار نفر اداره می شود.

وابستگی نو استعماری نه تنها در تضاد های اجتماعی منایان می شود، و نه فقط سرنوشت 

کشوری را در  دست بیگانگان قرار می دهد، بلکه ساختار بین املللی غارت کشور را باز تولید 

از  آنها ده میلیارد دالر سود خالص  ترازنامه های رمسی شرکت های نفتی،  به گواهی  می کند. 

ونزوئال به جیب زده اند، و این سوای سودهای پنهان و ناشی از تقلب آنهاست. کاراکاس نیز به 

سهم خود از بقیۀ کشور، و به خصوص دریاچۀ ماراکاییبو، بهره کشی می کند. زندگی پر جتمل تازه 

به دوران رسید گان پایتخت، از اینجا تأمین می شود. فخرفروشی همیشه در فقر ریشه دارد.

از کابیماس1۵ تولید ثروت نکرده است. اما این شهر حتی  هیچ شهری در ونزوئال بیش 
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ازشبکۀ فاضالب محروم است و دو سه جادۀ آسفالته بیشتر ندارد. کابیماس اکنون باتالق 

بزرگی شده پر از بچه های پابرهنه با شکم های برآمده. راکفلر بعد از آنکه بیش از نیم قرن، 

شیرۀ جان این شهر را کشید، آن را رها کرده و حتی دستور داد ساختمان های شرکت را ویران 

باقی مانده اند.  بر سر چاه های خالی  کنند. فقط اسکلت دکل های فلزی و سیمانی است که 

سرنوشت کابیماس مشابه داستان شهرهای نفتی دیگر است و پیشگویی آیندۀ بد  ُیمن شهر های 

نگون بخت و تیره روزی است که با نفت می درخشند و زاده می شوند تا مبیرند. میلیون ها دالر 

سودی که در آنها تولید می شود به دوردست ها رفته و یا در میان آرواره های همیشه گشودۀ 

کاراکاس بلعیده می شود.

دولت مرکزی مستقر در کاراکاس، ترانه های خشمناکی را که در مراسم جشن سال نو در 

مارا کاییبو، در استان زولیا، به ناگاه رایج شد را ممنوع اعالم کرد. ترانه ها نیایشی است به 

درگاه ال چینیتا1۶ باکرۀ نگهبان شهر:

پسچنیناستکهاینمردتوانا،
مدامتورامیخواندمادرم،والتماستمیکند،

بهخاطرخدایاریمده.
بیاوسرزمینزولیایمارا

ازچنگدولتوبورژوازیرهاییده.

1. We Say No   2. Lake Maracaibo  3. Carnaby Steert
4. Foulards  5. Anauco  6. Perez Jimenez
7. Aquiles Nazoa  8. La Charneca  9. Barrios
10 La Rinconada Downs 11. Romulo Betancourt

Oscar Meyer .1۲: مارک جتارتی نوعی سوسیس ساخت آمریکا
13.Celanese

14. در منت اصلی Chimera آمده است که نام جانوری افسانه ای است با سر شیر و بدن بز و دم مار. 
15.Cabimas  16.Virgin La Chinita

فهرست
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ما	توانستیم	۶/۵میلیون	هکتار	از	زمین	های	التیفوندیا	را	احیا	کرده	و	آنها	را	در	خدمت	ملت	قرار	دهیم.	
این	اصالحات	ارضی	چشمگیری	بود.	با	توجه	به	اینکه	در	ونزوئال	۳۰میلیون	هکتار	زمین	کشاورزی	

وجود	دارد،	کاری	که	در	آن	سال	ها	انجام	شد،	دستاورد	اندکی	نیست.

خوان کارلوس لویو، دارای مست های مختلفی در دولت چاوز از جمله وزرات کشاورزی 

در ٢٠١٠ تا ٢٠١٣ بود. امروز او استاد و محقق اقتصاد سیاسی در در دانشگاه بولیواری کاراکاس 

زمین  وسیع  قطعات  یعنی  ونزوئال،  در  التیفوندیا  تاریخچۀ  از  مصاحبه،  این  در  لویو  است. 

کشاورزی متعلق به زمینداران بزرگ با کشت کم بازده، و اصالحات ارضی ریشه ای چاوز که 

در اوج قدرت جنبش بولیواری اجرا شد، سخن می گوید.

اصالحات ارضی ریشه ای در ونزوئال
گفتگویی با خوان کارلوس لویو

سیرا پاسکووال مارکینا، فوریه 2022، ونزوئالآنالیسس1

برگردان: فرشید واحدیان

یک توضیح ضروری برای خواننده فارسی زبان
التیفوندیا	Latifundia )جمع	التیفودیوم	Latifundium(:	به	معنای	زمین	های	بزرگ	کشاورزی	یا	
مراتع	بزرگ	پرورش	دام	است.	این	اصطالح	اول	بار	در	دوران	روم	باستان	معمول	شد.	اشراف	رومی	
با	فتح	سرزمین	های	قبایل	ساکن	ایتالیا،	صاحب	قطعات	بزرگی	از	زمین	ها	و	مراتع	آنها	شدند.	آنها	در	
این	مزارع	با	استفاده	از	نیروی	کار	بردگان،	به	دامداری	و	یا	کشت	محصوالتی	چون	زیتون،	غالت	و	
انگور	پرداختند....	با	تصرف	زمین	های	ساکنین	آمریکای	التین	توسط	استعمارگران	اروپایی،	این	شیوۀ	
مالکیت	زمین	و	بهره	برداری،	با	استفاده	از	بردگان	آفریقایی	و	سرخ	پوستان	محلی	دوباره	متداول	شد	
که	تا	به	امروز	در	بعضی	از	کشور	های	آمریکای	التین	و	مرکزی	ادامه	دارد.	عقب	ماندگی	فنی	و	اقتصادی	
التیفوندیای	کشاورزی،	اغلب	به	دلیل	وجود	منبع	کار	بسیار	ارزان	کاپاسینو	ها	)روستاییان	بی	چیز(	است.	
اکثریت	مالکان	این	گونه	اراضی	هیچ	گونه	عالقه	ای	به	کاربرد	پیشرفت	های	فنی	و	استفاده	از	روش	های	
نوین	کشاورزی	از	خود	نشان	نمی	دهند،	و	به	همین	دلیل	میزان	بهره	وری	این	نظام	زمین	داری	بسیار	

نازل	است.	)مترجم(
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تاریخ اصالحات ارضی 

پیدایش  مبدا  اغلب  زمین،  برای  ونزوئالیی ها  مستمر  مبارزۀ  پیرامون  بحث  در 
غالب  شکل  التیفوندیا  کشاورزی  شیوۀ  حقیقت  در  می ماند.  ناگفته  التیفوندیا  
مالکیت زمین، قبل از انقالب بولیواری بوده است. ممکن است که برای ما از تاریخ 

آن سخن بگویید؟
بگذارید نقطۀ شروع بحث را سلطۀ استعمار اسپانیا و تاریخ طغیان ها و قیام هایی بگذاریم 

که بعد از سلب مالکیت اولیه به وقوع پیوست. وقتی اسپانیایی ها این ناحیه را اشغال کردند، 

امپراتور زمین های پهناوری را به کسانی بخشید که به زبان امروزی می توان آنها را بورژوازی 

کشاورزی نامید. کسانی که در قبال خدمت به دربار، زمین پاداش می گرفتند، که این درواقع 

به معنای اخراج و آواره کردن ساکنان این زمین ها بود. با مراجعه به تاریخ می بینیم که ساختار 

التیفوندیا که توسط استعمارگران بنا شد، حتی تا همین اواخر یعنی تا قرن بیست و یکم نیز 

برجای مانده است.

قانون  بولیوار(  سیمون  لقب  )رهاکننده،  لیبرتادور  که  است  آوری  یاد  به  الزم  البته 

دارایی های متعلق به ارتش را وضع کرد. این قانون با تغییر نظم اجتماعی، به آنها که در جنگ 

استقالل شرکت داشتند، زمین اعطا کرد. اما با مرگ سیمون بولیوار، نه تنها قانون دارایی های 
متعلق به ارتش تغییر کرد، بلکه اغلب زمین هایی که به طور قانونی تقسیم شده بود، دوباره به 

دست زمین داران سابق افتاد.

ونزوئال درقرن نوزدهم شاهد قیام های بسیاری بود. مهم ترین آنها جنگ فدرال )١٨6٣-

١٨47( به رهبری ژنرال ازکوئیل زامورو۲ بود که شعار »کشاورز آزاد  ـ زمین آزاد« را برای ما به 

میراث گذاشت. به گواه بررسی های اجنام شده توسط نستور َتبالنتی گاریدو۳ پژوهشگر تاریخ، 

حداقل 44 قیام دهقانی بین 1۸۳0 تا 1۹۳0 رخ داد و این سال ها را »سال های استمرار قهر و 

خشونت« نام نهاده است.

حقیقت  در  یافت.  ادامه  نیز  بیستم  قرن  سال های  در  التیفوندیا  ساختار  وجود،  این  با 

خوان وینسنته گومز4 حاکم خودکامۀ کشور در اوایل قرن بیستم )1۹۳۵-1۹0۸(، خود یکی 

مدرن  دولت  شکل گیری  و  نفت  استخراج  شروع  با  که  هرچند  بود.  زمین داران  بزرگ ترین  از 

ونزوئال در دهه 1۹۲0، طبیعت منازعه بر سر اصالحات ارضی تغییر یافت، اما همچنان نظام 

زمین داری بدون تغییر باقی ماند. مطابق سرشماری سال 1۹۳۷، ۳000 مالک از میان ۶۹هزار 

مالکی که نام شان در دولت ثبت شده بود، صاحب ۹0درصد زمین ها، و از میان آنها 41۲ نفر 
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مالک قریب ۸میلیون هکتار از زمین های کشاورزی بودند. تنها 1۳ نفر صاحب بیش از ۵/۲ 

میلیون هکتار بودند. 

اولین تالش برای حل معضل زمین در قرن بیستم، در سال ١96١، توسط قانون اصالحات 

ارضی رومولو بتانکورت۵ )رئیس جمهور ونزوئال در سال های ١94٨-١94٥ و ١964-١9٥9( 

صورت گرفت. اما این قانون محتوای یک اصالحات ارضی واقعی را نداشت. او در دوران 

تبعید اول خود، شاهد عینی توان انقالبی مبارزه برای زمین در آمریکای مرکزی و جنوبی بود، 

و به همین دلیل به دنبال اجرای یک اصالحات ارضی به دقت مهار شده و حتت کنترلی بود که 

به دست سردمداران محلی اجنام گیرد. در نتیجه این تالش بی مثر ماند، و در دهۀ ١9٨٠حتی 

مجلس سنای جمهوری اعالم کرد که اقدامات بنتانکورت برای اجرای اصالحات ارضی به 

شکست اجنامیده است.

در  نداد.  تغییر  را  التیفوندیا  مالکیت  ساختار  اصالحات  این  بود؟  چه  شکست  دلیل 

)روستائیان  کامپاسینوها  میان  را  دولتی  نامرغوب  زمین های  از  قطعاتی  شرایط،  بهترین 

بی زمین( تقسیم کرد. زمین های وسیع مالکان عمده دست خنورده باقی ماند.

 زمانی که انقالب بولیواری ١99٨ فرا رسید، هنوز در ونزوئال، مالکیت زمین ساختار 

کهنۀ التیفوندیا را داشت، ساختاری که در طول قرن بیستم در بسیاری از کشورهای آمریکای 

التین از بین رفته بود.

التیفوندیا های ونزوئال چه مشخصات عمده ای دارند؟
مشخصۀ التیفوندیا، مالکیت زمین های پهناوری با محصول قلیل است. مثاًل در ایالت 

آپوره در جنوب کشور، مالکان از زمین برای پرورش مشتی دام استفاده می کنند که از نظر 

بهره وری بسیار ناکارآمد است. به عالوه این شیوه، موجب آوارگی کامپاسینوها می شود.

یک عکس ماهواره ای از ایالت آپوره به خوبی نشان می دهد که کامپاسینوها در محل هایی 

که کشاورزی دشوار است، و یا کنارۀ رودخانه ها ساکن شده اند. در این مناطق معمواًل هنگام 

باال آمدن سطح آب رودخانه در زمستان، محصوالت را سیل می برد.

در مجموع، ساختار اقتصادی التیفوندیا نه تنها از نظر اجتماعی و اقتصادی ناعادالنه، 

بلکه برای کشور هم کم فایده یا به کلی بی فایده بود.

شما اشاره کردید که در طول قرن بیستم، تنها اصالحات ارضی مهم ونزوئال، در 
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سال 1961 بود، که بسیار محدود اجرا شد و واقعًا ساختار مالکیت در روستاها را 
تغییر نداد. اما چرا اصالحات ارضی رادیکال تری، مشابه آنچه در بخش بزرگی از 

قاره به اجنام رسید، به اجرا در نیامد؟
با تبدیل ونزوئال به کشور تولیدکنندۀ نفت، مبارزه برسر زمین اهمیت ثانویه پیدا کرد. 

هدف اصلی مبارزه میان طبقات، دستیابی به بخش بزرگ تری از رانت نفت شد. به عالوه، 

سازماندهی جدید اقتصادی جامعه که در اثر بهره برداری از نفت به وجود آمد، باعث مهاجرت 

عظیم روستاییان به شهرها شد. مردم روز به روز بیشتر به شهر ها آمدند و بیشتر در نواحی 

شمالی که خدمات شهری بیشتر متمرکز بود، ساکن شدند. می توان گفت که این پویش روستا ها 

از رانت نفت درگرفت، سهمی که بجای  را ختریب کرد. کشمکش اصلی بر سر گرفنت سهمی 

تأمین هزینۀ خدمات اساسی کمک به انباشت ثروت می کرد.

با این حال، در دهه آخر قرن بیستم، مبارزات قابل توجهی برای تقسیم زمین شکل 
در  بر جای گذاشت. می توانید  بولیواری  انقالب  پیشانی  بر  را  که مهر خود  گرفت 

مورد آنها برای ما بگویید؟
بله، در واقع دو مورد توجه چپ نو در حال ظهور دهه 9٠ را به خود جلب کرد. اولین مورد 

لوس کانیزوس پالوُکوه مائو در یاراُکوی۶ بود که کامپاسینوها زمین بزرگی را اشغال کردند و 

از حمایت کامل جنبش های چپ دانشگاهی برخوردار شدند. واقعۀ بسیار مهم دیگر درگیری 

گروه های مختلف روستاییان در مرکز کشور با شرکت چندملیتی ایرلندی ِا سمارفیت کاپا۷ بود 

که زمین های کشاورزی وسیعی را در اختیار داشت. آنتونیا مونوز۸ کنشگر اجتماعی جوان و 

داگالس ِبراوو۹ )رهبرچریک های دهه 6٠( در این مبارزه روستائیان شرکت داشتند.

دوران  در  واقع  در  نگرفت.  صورت  دولت  سوی  از  حمایتی  گونه  هیچ  مبارزات  این  در 

جمهوری چهارم10 )١9٥٨-١999(، دولت متام مبارزات روستاییان برای زمین را سرکوب کرد.

ریشه«  سه  »درخت  ایدۀ  که  بود  ا سمارفیت  و  مائو  پالوکوه  مبارزات  با  هم زمان  تقریبًا 

در اندیشه چاوز شکل گرفت. در اواسط دهه ٨٠، او را به عنوان مجازات برای فعالیت های 

خرابکارانه در نیروهای مسلح، به دشت های ایالت آپوره تبعید کرده بودند، و او مدتی را در 

ِالورزا11 گذراند. او در آجنا با ظلمی که به روستائیان می رفت و نابرابری و فقر ناشی از آن آشنا 

شد. ایدۀ درخت سه ریشه به چارچوب ایدئولوژیک انقالب تبدیل شد. ریشۀ اول این درخت 

سیمون بولیوار، رهبر استقالل ونزوئال بود، ریشۀ دیگر آن آموزگاِر چاوز، سیمون رودریگز، و 
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ریشۀ سوم آن ژنرال ِازکیل زامورا، رهبر مردمی مبارزه علیه الیگارشی و مالکان التیفوندیا در 

قرن نوزدهم بود.

زمین های  مالکیت  به  مربوط  موضوعات  مورد  در   ،1999 سال  اساسی  قانون 
کشاورزی، گرایشی نسبتا مترقی داشت. اگر ممکن است خطوط اصلی این قانون 

در مورد تقسیم زمین در کشور را تشریح کنید؟
سرخپوست  روستائیان  مطالبات  اکثر  که  است  غنی  بسیار  سندی   ١999 اساسی  قانون 

)پوبلوها( و جنبش توده ای پشتیبان چاوز را شامل می شد. این سند شامل فشردۀ نظراتی برای 

سازماندهی مجدد جامعه ونزوئالست که سال ها در حال شکل گیری بود. در بحث پیرامون مسألۀ 

زمین، نکات اصلی در موادی هستند که التیفوندیا را خالف منافع ملت اعالم می کنند. قانون 

اساسی هم چنین دولت را موظف می کند تا برای براندازی این الگوی مالکیت زمین اقدام مناید.

دو سال پس از همه پرسی قانون اساسی، در سال 2001، چاوز قانون زمین را ارائه 
کرد که نقطه عطفی در تاریخ ونزوئال بود. محتوای این قانون چه بود؟

قانون زمین مقرر کرد التیفوندیا  با وسعت  بیش از میانگین منطقه، از میان بروند. زیرا این 

نوع مالکیت خالف منافع ملت است. برای بازیابی زمین های التیفوندیا، دو شرط الزم است. 

ابتدا باید محقق شود که تولید زمین کمتر از ٥٠درصد ظرفیت آن است. ثانیًا، نباید مدرکی دال بر 

منشأ مالکیت خصوصی زمین وجود داشته باشد. در ونزوئال، از زمان استقالل، متام امالک باید 

سند رمسی دولتی داشته باشند. به همین دلیل است که فردی که ادعای مالکیت دارد می بایست 

بتواند منشأ مالکیت خود را ثابت کند. این قانون با این منطق که منحصر به ونزوئال نیست، 

مثال در هرجای جهان، اگر کسی بخواهد خودرویی بفروشد باید سند مالکیت آن را ارائه کند. 

قانون زمین همچنین سکونت روستاییان در ملک را به رمسیت می شناسد. در چنین شرایطی، 

مکانیسم هایی وجود دارد که به کامپاسینوها حق ماندن در زمین را می دهد. اگر بیش از دو سال 

زمین بایری در تصرف آنها بوده و در این زمین کشت کرده باشند، آنها حق دارند به تصرف و کار 

روی آن ادامه دهند. آنها مالک این زمین خنواهند بود، اما حق کشت و انتفاع از آن را دارند.

قانون زمین، حامی ضعیف ترین اقشار، خانوادۀ آنها و به ویژه زنان روستایی در ساختار 

کشاورزی است، به همین دلیل مطابق قانون قباله، نه به »رئیس خانواده« بلکه به کل خانواده 

یا به گروه های اشتراکی اعطا می شود.
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موظف  را  زمین، دولت  براین، قانون  عالوه 

می کند تا ابزار و جتهیزات مورد نیاز کشاورزی را 

در دسترس روستاییان قرار دهد. دولت حتی برای 

چند سال ابزار، بذر و حتی تراکتور آنها را تأمین 

به  و  طوالنی  مبارزه ای  دستاورد  این ها  همه  کرد. 

دلیل تعهد چاوز به عدالت و افزایش سطح تولید 

دستیابی  دلیل  به  تنها  امور  این  حتقق  اما  بود. 

کشور به کنترل منبع اصلی درآمد خود یعنی نفت، 

بورژوازی  خشم  زمین  قانون  شد.  امکان پذیر 

اجنمن  رئیس  مورد  یک  در  مثاًل  برانگیخت.  را 

بتانکور1۳  لوئیس  خوزه  عمده1۲،  دامداران  ملی 

به عنوان اقدامی منادین، منت قانون را در انظار عمومی پاره کرد. ارجتاع در عکس العمل به 

جای  زد.   ۲00۲ کودتای  به  دیگر، دست  رادیکال  قوانین  و   ۲001 سال  در  زمین  قانون  تصویب 

تعجب هم نبود: قانون زمین منافع بخشی از قدرمتندترین اقشار بورژوازی را هدف گرفته بود.

اثر واقعی قانون زمین چه بود؟
اولین مرحله اصالحات ارضی بین سال های ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ اجنام شد. در آن دوره، دولت 

موفق به حل برخی از کشمکش های دیرینه روستائیان به خصوص در ایالت های کوجِدس14، 

آپوره و یاراکوی شد. در آن دوره مزارع منونۀ زامورانو1۵ - که از جمله اقدامات برای توزیع 

زمین و تشکیل تعاونی های کشاورزی بود- تأسیس شد. هسته های توسعۀ کشاورزی درون زا 

)گروه های اشتراکی روستاییان که بودجه مستقیم دولتی دریافت می کردند( نیز تقریبًا هم زمان 

ایجاد شد. 7٠درصد جمعیت ونزوئال تنها در ٣٠درصد از سطح کشور متمرکز شده اند. بنابراین 

در آن زمان، دولت همچنین تالش می کرد تا با هدف تقویت تولیدات کشاورزی، بازگشت به 

روستا را تشویق مناید. در همان اوایل پیروزی انقالب بولیواری، دولت سرشماری روستاها را 

اجنام داد و همچنین نقشه ای از متام التیفوندیای موجود را تهیه کرد.

این اولین مرحلۀ اصالحات ارضی در زمان چاوز بود. بعد از 2005 چه پیش آمد؟
مرحله دوم، یعنی از سال ۲00۵ تا پایان ٢٠٠9 ـ ٢٠١٠، دورانی است که دولت ونزوئال نقش 

را	 بورژوازی	 خشم	 زمین	 قانون	
رئیس	 مورد	 یک	 در	 مثاًل	 برانگیخت.	
خوزه	 عمده،	 دامداران	 ملی	 انجمن	
لوئیس	بتانکور	به	عنوان	اقدامی	نمادین،	
متن	قانون	را	در	انظار	عمومی	پاره	کرد.	
تصویب	 به	 عکس	العمل	 در	 ارتجاع	
قوانین	 و	 	۲۰۰۱ سال	 در	 زمین	 قانون	
رادیکال	دیگر،	دست	به	کودتای	۲۰۰۲	
زمین	 قانون	 نبود:	 هم	 تعجب	 جای	 زد.	
اقشار	 قدرتمندترین	 از	 بخشی	 منافع	

بورژوازی	را	هدف	گرفته	بود.
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کاماًل فعالی در مبارزه با التیفوندیا  بر عهده گرفت. در آن زمان، در نتیجۀ سرشماری کشاورزی، 

ابعاد مشکل زمین های التیفوندیا  کاماًل مشخص شد. نتایج قابل توجه بود: از مجموع ٢44٥ 

پارچه ِملک موجود، 7میلیون هکتار یعنی تقریبًا ۲۵درصد از زمین های کشاورزی کشور در 

مالکیت کمتر از یک درصد جمعیت بود.

مبارزه در راه اجرای قانون زمین علیه مالکین بزرگ با قاطعیت متام از سال ٢٠٠٥ شروع 

شد. در آن سال ها، ابتدا ما دست بر روی مزارع پهناوری مانند ال مارکوه سه نیا1۶ و ال ورگارنیا1۷ 

گذاشتیم، که از نظر منادین بسیار مهم بودند. دخالت دولت در مالکیت التیفوندیا  بارزترین 

سیاست ارضی در آن دوره پنج ساله بود. هم زمان بسیاری از کشمکش های تاریخی، با حمایت 

مستقیم دولت به نفع روستاییان خامته یافت.

جدیدی  کشاورزی  استراتژی  آیا  افتاد؟  اتفاقی  2010-2009چه  سال های  از  بعد 
ارائه شد؟

می توان گفت که بعد از سال ٢٠١٠، دولت قدم هایی فراتر از یک استراتژی جدید برداشت و 

مترکز خود را بر احیای مزارعی با خاک های درجه یک و درجه دو قرار داد. این مزارع تعدادشان 

کم، اما بسیار پربازده هستند. هدف دولت، کوشش برای اجرای طرح ملی سیمون بولیوار به 

منظور افزایش تولید کشاورزی بود. آن سال ها مقارن با مبارزات در دره آراگوآ-کارابوبو و 

سور دل الگو1۸ بود. تصرف زمین در سور دل الگو بسیار مهم بود، زیرا در آن ناحیه روستاییانی 

بودند که در شرایط نیمه بردگی زندگی می کردند. در دره رودخانه توربیو در ایالت های الرا و 

پرتقالی ها1۹ و بسیاری مناطق دیگر، با موقعیت های پیچیده ای از محرومیت های اجتماعی 

مواجه شدیم. گرچه بهترین زمین های کشاورزی کشور در این نواحی قرار داشت، اما از مدت ها 

پیش کشت آنها متوقف شده بود. در همین حال، مردمی که در کلبه های حاشیۀ التیفوندیا  زندگی 

می کردند در فقر  غوطه خورده و زمینی برای کشت نداشتند. به طور خالصه، هدف استراتژیک 

دولت از سال ٢٠١٠ تا زمان مرگ چاوز، مداخله در مالکیت زمین و فعال کردن مجدد کشاورزی 

برای توسعه کشور بود.

بین سال های 2003 تا 2012، چه مقدار زمین بازیابی شد؟
ما توانستیم۶/۵ میلیون هکتار از زمین های التیفوندیا را احیا کرده و آنها را در خدمت 

ملت قرار دهیم. این اصالحات ارضی چشم گیری بود. با توجه به اینکه در ونزوئال ۳0میلیون 
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هکتار زمین کشاورزی وجود دارد، کاری که در آن سال ها اجنام شد، دستاورد اندکی نیست.

وضعیت امروز اصالحات ارضی

بعد از مرگ چاوز، سیاست اصالحات ارضی چگونه دنبال شد؟
به جرأت می توان گفت که شیوۀ انقالبی ازکیل زامورا )رهبر قرن نوزدهمی کامپاسینوها( 

همچنان راهبرد ما در حمایت از روستائیان و بخشی از روایت تاریخی ماست. با این حال، در 

حالی که اهداف مردم در مورد ]مالکین و بهره برداری از[ زمین همیشه ثابت است، شرایط 

تغییر کرده است. پس از مرگ چاوز، فعال ترین دوره مبارزه با التیفوندیا  به پایان رسید. 

وارد دوران پیچیده ای شدیم: محاصره کشور توسط امپریالیسم، عواقب زیان بخشی در 

توانایی این کشور برای خرید کاال از بازار بین املللی داشت. عالوه بر این با توجه به اینکه در 

ونزوئال بیشتر جمعیت در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، نیاز فوری برای یافنت یک الگوی 

کشاورزی کارآمد وجود دارد که قادر باشد احتیاجات کل مردم را برآورده مناید.

سیاست های کشاورزی در حال حاضر هم چنین باید همه کسانی را که هم متایل به تولید 

و  گیرد  اجنام  دقیق  محاسبات  با  باید  کار  این  البته،  در برگیرد.  دارند،  را  آن  ظرفیت  هم  و 

کامپاسینوها نیز باید در سیاست های کشاورزی دولت مطرح باشند.

سیاست کشاورزی فعلی دولت را چگونه تشریح می کنید؟
اواًل، درست است که پس از مرگ چاوز، بازیابی زمین در الوویت دوم قرار گرفت، اما باید 

اضافه کنم که تا سال ٢٠١6 هنوز مبارزاتی علیه التیفوندیا  وجود داشت، و مبارزه به طور کامل 

متوقف نگردید.

عوامل  دلیل  به  کشور  موقعیت  دگرگونی  کرد،  تغییر  به  شروع  چاوز  مرگ  از  پس  آنچه 

خارجی بود. اواًل، دولت در حوالی سال ٢٠١4 با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد. عالوه بر 

این، باید به خاطر داشته باشیم که ایاالت متحده ظرفیت تولید نفت خود را از طریق فرکینگ۲0 

افزایش داد، امری که درآمد همۀ کشورهای وابسته به نفت را حتت تأثیر قرار داد. همچنین 

روند بی ثبات سازی سیاسی، دولت نیکالس مادورو را مجبور کرد تا تالش های خود را بر حفظ 

آرامش در کشور متمرکز کند. تالش ها برای بی ثبات سازی کشور از عملیات گواریمبا۲1 گرفته 

تا معرفی گوایدو به عنوان رهبر خودخواندۀ کشور ادامه یافت. به عالوه اثر مخرب حتریم های 

آمریکا بر اقتصاد کشور  آشکار شد.
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عامل دیگری نیز مؤثر بود. در حالی که مترکز دولت رئیس جمهور مادورو بر حل مشکالت 

بازیگران  این  کردند.  رشد  به  شروع  محلی  جدید  قدرت های  بود،  بزرگ  مقیاس  در  سیاسی 

محلی جدید که تقریبًا به طور خودجوش ظاهر شدند، از دوستان دولت مادورونبودند، وعالقه 

خاصی نیز به اصالحات ارضی چاوز نداشتند.

علت ظهور این نیرو های جدید محلی چه بود؟ 
چاوز موفق شده بود اشکال قدیمی ساختار بورژوازی محلی را مهار کند. در آن زمان، 

»اقدام  حزب  دستگاه  آنها  بود.  کامپاسینوها  استثمار  و  زمین  کنترل  بر  مبتنی  آنها  قدرت 

دموکراتیک« را نیز در کنار خود داشتند که قدرت آنها را تثبیت می کرد.

این است که  قدیمی محلی دوباره سربرآوردند. حقیقت  از مرگ چاوز، قدرت های  پس 

بورژوازی صاحب زمین هرگز کشور را ترک نکرده بود: آنها فقط در سایه ماندند. و بعد از تغییر 

اوضاع این بورژوازی روستایی، آشکارا در روند 

چنین  هم  و  کرده،  شرکت  سیاسی  بی ثبات سازی 

شروع به استقرار مجدد قدرت خود در مناطق کرد.

اینجا مطرح است: در  نیز در  مسألۀ دیگری 

تولید  به  عالقه ای  هرگز  ونزوئال  بورژوازی  واقع 

از  خود  سهم  افزایش  دنبال  به  بیشتر  و  نداشت، 

این  جدید،  موقعیت  این  در  اما  بود.  نفت  رانت 

بازیگران منطقه ای دریافتند که تنها گزینه باقیمانده برای آنها تولید است، یعنی در واقع همان 

چیزی که کشور به آن نیاز داشت.

می توانید دربارۀ این حتوالت بورژوازی روستایی بیشتر توضیح دهید؟
چاوز رانت نفت را به مست پاسخ به نیازهای دیرینه مردم ونزوئال سوق داد )علیرغم این 

واقعیت که بورژوازی هنوز می توانست از طریق مکانیسم های مختلف بخشی از این رانت 

را تصاحب کند(. در واقع وابستگی بورژوازی به رانت نفت، به گذشته باز می گردد. مدت ها 

قبل از به قدرت رسیدن چاوز، رانت نفت صرف واردات مواد غذایی و سایر کاالها می شد. 

بورژوازی ونزوئال برای دهه ها »اقتصاد بندری« را بر تولید واقعی ترجیح می داد. با کاهش 

را در  و بحران صنعت نفت ونزوئال در دهه گذشته، رانت نفت نقش اصلی خود  قیمت نفت 

آنچه	پس	از	مرگ	چاوز	شروع	به	تغییر	
دلیل	 به	 کشور	 موقعیت	 دگرگونی	 کرد،	
بی	ثبات	سازی	 روند	 بود.	 خارجی	 عوامل	
را	 مادورو	 نیکالس	 دولت	 سیاسی،	
مجبور	کرد	تا	تالش	های	خود	را	بر	حفظ	

آرامش	در	کشور	متمرکز	کند.
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اقتصاد ما از دست داد.

به همین دلیل است که اخیرًا تولیدات کشاورزی در مقیاس کالن اهمیت بیشتری پیدا 

کرده است. اولین نشانۀ این موضوع با بروز کمبود مواد غذایی، حدود سال ٢٠١٥ منایان شد. 

در آن زمان شاهد بودیم که کامیون هایی با بار میوه و تره بار به شهرها آمده و این محصوالت 

را مستقیمًا و بدون واسطه به مصرف کننده می فروختند. قابل توجه است که این تولیدکنندگان 

کوچک و متوسط بودند که در بحبوحۀ بحران، غذای مردم شهرهای بزرگ را تأمین می کردند: 

آرد ذرت وجود نداشت، بنابراین مردم اغلب با رژیم غذایی سبزیجات ریشه ای و غده ای )مانند 

سیب زمینی، هویج و چغندر...( سر می کردند.

چرا در سال های اخیر، منازعات بر  سر زمین دوباره ظاهر شده است؟
دائمی  امری  سرمایه داری  جامعه  در  تضاد 

است و مبارزه برسر زمین نه برای چندین دهه بلکه 

برای قرن ها جریان داشته است. امروزه درک من 

از تضاد این است که به محض بروز مشکالت و 

یا بازگشت آن، باید به سرعت عدالت حاکم شود. 

متأسفانه اختالفات زیادی وجود دارد که با زور 

حل می شود. در برخی موارد خشونت مستقیمًا از 

سوی مالک زمین بر کامپاسینوها اعمال می شود. 

در موارد دیگر، مشابه آنچه که در مناطق مرزی 

شبه نظامی  نیروهای  یا  پلیس  از  زمین،  از  کامپاسینوها  اخراج  برای  مالک  می افتد،  اتفاق 

استفاده می کند. همه این ها نتیجۀ ظهور نیروهای جدید منطقه ای است که دقیقًا با انقالب 

نا هم سو هستند. عالوه بر این، نهادهای قانونی در مناطق روستایی بسیار ضعیف هستند – 

آنها به شدت حتت تأثیر بحران قرار گرفته و اغلب فاسد هستند – این شرایط کامپاسینو ها را 

بی دفاع می کند. ما باید این مشکل را به طور دقیق بررسی کنیم.

باید بگویم که فکر منی کنم این بی عدالتی ها ناشی ازاعمال یک سیاست حساب شده یا 

برنامه دولتی باشد. عوامل متعدد داخلی و خارجی مؤثر عبارتند از: سازماندهی مجدد قدرت 

در سطح نواحی، منافع جدید بورژوازی در متلک زمین های مولد، و لزوم مترکز دولت به مقابله 

با تهدید های قریب الوقوع برای بی ثبات سازی کشور.

هرگز	 ونزوئال	 بورژوازی	 واقع	 در	
به	 بیشتر	 و	 نداشت،	 تولید	 به	 عالقه	ای	
از	رانت	نفت	 افزایش	سهم	خود	 دنبال	
این	 جدید،	 موقعیت	 این	 در	 اما	 بود.	
تنها	 که	 دریافتند	 منطقه	ای	 بازیگران	
است،	 تولید	 آنها	 برای	 باقیمانده	 گزینه	
یعنی	در	واقع	همان	چیزی	که	کشور	به	

آن	نیاز	داشت.
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با این حال، پیشرفت هایی صورت گرفته است. اخیرا، طارق ویلیام ساب، دادستان کل، 

دفتر جدیدی به نام دادرسی عمومی روستایی ایجاد کرده است. این نهاد جدید، موظف است 

که اقصا نقاط کشور را در پوشش خود گرفته و مناقشات موجود را سریعًا حل مناید.

آیا درست است که بگوییم ونزوئال از نظر مناقشات ارضی به زمان جمهوری چهارم 
بازگشته است؟

که  نیستم  معتقد  اما  شوند،  حل  باید  که  دارد  وجود  زیادی  واقعی  درگیری های  هنوز 

وضعیت فعلی شبیه وضعیت جمهوری چهارم است. هنوز درگیری های حل نشده در باریناس، 

گواریکو۲۲ و سایر ایالت ها وجود دارند. با این حال، تضادهای عظیمی که انقالب سال ١999 به 

ارث برده بود، دیگر از میان رفته است: بخش قابل توجهی از امالک بزرگ توسط ملت باز پس 

گرفته شده اند و در خدمت مردم قرار گرفته اند.

متفاوت  ماهیتی  با  تضادی  با  ما  امروز 

مواجهیم. در حال حاضر مشکل پیچیده این است 

که چگونه در شرایط حتریم، که پول برای واردات 

بذر و ملزومات کشاورزی به شدت محدود شده، 

به  دهیم.  افزایش  کمی  و  کیفی  طور  به  را  تولید 

عنوان یک ملت، ما باید فرآیند تولید مستقل را، 

نه به عنوان یک خواست ایدئولوژیک، بلکه به عنوان یک ضرورت ملموس، ترغیب کنیم.

این فرآیند باید چند عامل را در نظر گیرد: عامل بورژوازی روستایی که دیگر منی تواند بر 

روی رانت نفت حساب کند، و کامپاسینوها که بخش مهمی از میوه ها و تره باری را که می خوریم، 

تولید می کنند. دولت باید با سیاست های کارآمد از همۀ این عوامل، از جمله کامپاسینوها 

حمایت کند. توصیه های علمی و فنی برای بهبود تولید، به ویژه در مورد بذر و ملزومات ضروری 

است. چالش در حال حاضر این است که روستاییان باید بتوانند کل زجنیره تولید را در اختیار 

خود بگیرند، تا بخش رو به رشد و پایدار تولید، در دستان مستقل کامپاسینو ها باقی مباند. 

در جامعه ای مثل جامعه ما، برای زمانی طوالنی مناقشه بر سر زمین ادامه خواهد داشت. با 

این وجود، گلوگاه واقعی که اکنون تولیدکنندگان با آن روبرو هستند، دسترسی به بذر، ابزار و 

فن آوری است. این ها مسائل حیاتی هستند: تولید مستقل باید فراتر از گفتمان باشد، زیرا که 

اکنون موضوع مرگ و زندگی است.

که	 است	 این	 حاضر	 حال	 در	 چالش	 	
روستاییان	باید	بتوانند	کل	زنجیره	تولید	
را	در	اختیار	خود	بگیرند،	تا	بخش	رو	به	
تولید،	در	دستان	مستقل	 پایدار	 رشد	و	

کامپاسینو	ها	باقی	بماند.
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به چاوز برگردیم، در مبارزۀ مردم برای زمین، میراث بجا مانده از او چیست؟
دیگر،  کشور های  در  شاید  قاصرند.  چاوز  از  سخن  در  کلمات  اشتاینر،  ]جرج[  تعبیر  به 

تفکر ما در مورد چاوز، فردپرستی تلقی شود، و یا ممکن است مردم فکر کنند که ما گرفتار 

شیوه های قدیمی سیاست هستیم. اما اینجا، در کشوری در حاشیه، به جرات می توان گفت که 

یک مرد، هوگو چاوز فریاس، تاریخ ساز شد. چاوز نقطۀ عطفی است میان یک گذشته و آغاز 

یک آینده. هیچ کس دیگری چون چاوز نتوانست ونزوئال را در چشم اندازی وسیع تاریخی اش 

کامپاسینوها  ببیند.  فرودستان  منظر  از  را  تاریخ  و  کند،  درک  را  مردمش  مناید،  مشاهده 

بیشتر از دویست سال جنگیدند، روشنفکران چپ در مورد مشکل التیفوندیا بسیار نوشتند، 

قدیمی،  اشکال  توانست  که  بود  چاوز  اما  پیوستند...  آنها  مبارزه  به  دانشگاه  دانشجویان 

ناعادالنه و ناکارآمد مالکیت زمین را در این کشور بشکند. خاستگاه مردمی او، جتربه اش 

در آپوره، و همدلی اش با آنها که می جنگند، به او این توانایی را  داد که اوضاع را ... البته 

هم گام با مردم، دگرگون مناید. با وفاداری به تاریخ و پیروی از میراث زامورا، چاوز با تدوین 

قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئال، دولت را موظف به حل مشکل التیفوندیا  کرد. او با 

چارچوب قانون زمین، برای ما یک نقشه راه و یک وظیفۀ قانونی مشخص کرد. مشکلی که 

در حواشی جامعه وجود داشت، اکنون در کانون توجه قرار گرفته است.

به همین دلیل است که می گویم چاوز همه چیز است: او تاریخ و آینده است.

https//:venezuelanalysis.com/interviews15440/
https//:venezuelanalysis.com/interviews15446/

1. Venezuelananlysis 2. Ezquil Zamoro  3. Néstor Tablantey Garrido
4. Juán Vicente Gómez 5. Rómulo Betancourt
6. Los Cañizos Paloquemao in Yaracuy
7. Smurfit Kappa  8. Antonia Muñoz  9. Douglas Bravo
10. اشاره به سال های )1۹۹۹-1۹۵۸( است که طی آن رؤسای جمهوری چون بتانکورت )1۹۶۶-1۹۵۹( و .. در 
مسند قدرت بودند. جمهوری چهارم با سقوط رافائل کالدرا )1۹۹۹-1۹۹4(، و به قدرت رسیدن چاوز پایان یافت.
11. Elorza 12. FEDENAGA  13. Jose Luis Betancourt 
14. Cojedes

Fundos Zamoranos .1۵ اراضی زامورانو: اراضی که با فرمان دولت ونزوئال برای بازیابی زمین های بایر، ملی شد 
و در میان روستاییان بی زمین و یا تعاونی های دهقانی برای کشت مواد غذایی تقسیم گردید.

16. La Marqueseña  17. La Vergareña
18. Aragua-Carabobo Valley and Sur del Lago
19. Turbio River Valley [Lara and Portuguesa states]

۲0. استخراج نفت و گاز از طریق شکست گسل های ُرسی با نیروی هیدرولیک.
Guarimbas .۲1: منظور تظاهرات قهرآمیز مخالفان حکومت در ۲014 است.

22. Barinas, Guárico

فهرست

https://venezuelanalysis.com/interviews/15440
https://venezuelanalysis.com/interviews/15446
https://venezuelanalysis.com/tag/guarimbas
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درآمد

یکی از اقدامات مهم و بنیادی هوگو چاوز، رهبر فقید انقالب بولیواری ونزوئال، تالش 

برای به صحنه آوردن مردم جهت ایفای نقش در حل مشکالت و رفع نیازمندی های زندگی 

خود از طریق تشکیل کمون ها بود: کمون محله، کمون روستا، کمون کارخانه. چاوز معتقد 

بود، ایجاد هرچه بیشتر کمون ها حتی در دورافتاده ترین مکان ها، همدردی و همراهی مردم 

به  پیوسنت  خواهان  میل  کمال  با  کشور  محرومان  و  زحمتکشان  داشت.  خواهد  خود  با  را 

غول پیکر،  عنکبوت  یک  تار  مانند  شبکه ای  همچون  چاوز،  گفته  به  که  هستند  تالش هایی 

سرتاسر میهن ما را زیر سایه خود بگیرد تا »آمیب غول پیکر« سرمایه را برای همیشه نابود 

سازد.

قدم های الزم برای حتقق این آرمان، با تصویب قوانینی برای تشکیل کمون ها و وظیفه 

برداشته  سرعت  به  آنها،  ادامه کاری  تضمین  و  پشتیبانی  در  کشور  رهبری  و  دولت  نقش  و 

شد. چاوز شخصًا در گفتگوی های مستقیم با مردم آنها را به ایجاد کمون ها تشویق می کرد و 

کمون ها در مبارزه با حتریم ها و بحران اقتصادی
ترجمه و تألیف: طلیعه حسنی

راه	پیش	روی	ما	کمون	است.	ما	فرزندان	چاوز	هستیم	و	به	رویای	او	برای	ساختن	
سوسیالیسم	وفادار	خواهیم	ماند.	با	میراث	چاوز	در	فکر	و	اندیشه	مان،	به	مبارزه	خود	
ادامه	می	دهیم.	ما	این	کار	را	برای	فرزندان	و	نوه	های	خود	انجام	می	دهیم	تا	در	دنیای	

بهتر	و	مشترکی	که	امروز	در	حال	ساختن	آن	هستیم،	زندگی	نمایند.
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تلویزیون لیست مراکز تولیدی که فعالیت آنها به اشکال مختلف در مخالفت با دولت جدید، 

متوقف شده بودند را اعالم می کرد؛ و کارگران را برای مصادره و راه اندازی مجدد آنها با 

مدیریت جمعی خودشان تشویق می کرد.

چنین تالش هدایت شده از باال و با حمایت رهبری کشور، به مردم ونزوئال امکان داد تا 

به توانایی و قدرت خود در تصمیم گیری و رهبری امور جامعه ای که در آن زندگی می کنند، 

آگاه شوند. دولت چاوز در سال ۲001 برنامه گسترده ای برای حمایت از تعاونی ها و کمون ها 

به اجرا گذاشت و از آجنا که ثبت رمسی آنها هزینه ای نداشت، در زمان بسیار کوتاهی، ده ها 

هزار کمون و تعاونی در کشور به ثبت رسید. همبستگی، تعاون و برابری، که اندیشه بنیادی 

ساختار داخلی این تشکل های مردمی بود، خودبه خود جامعه و محیط اطراف را حتت تأثیر 

خود قرار دادند.

بسیاری از این کمون ها بعد از مرگ چاوز و تشدید فشارهای بین املللی برای سرنگونی 

شدن  تنگ تر  اما  کردند.  فروکش  خود  اولیه  جوشش  از  دیگر  عوامل  و  بولیواری  دولت 

کشور  این  مردم  و  دولت  علیه  متحده  ایاالت  امپریالیسم  توسط  اقتصادی  محاصره  حلقه 

چاوز  آموزه  این  دیگر  بار  مردم،  روزمره  زندگی  شرایط  شدن  وخیم تر  و  اخیر،  سال های  در 

این رو، بسیاری  از  داد.«  را فقط مردم جنات خواهند  اذهان زنده کرده است: »مردم  را در 

سفره شان  از  دشمن  آنچه  برای  خوردن  حسرت  در  نه  را  خود  زندگی  جنات  ونزوئالیی ها  از 

ربوده بود و سر دادن نوحه تسلیم به دشمن، بلکه با باور به آنچه با دستان خود می توانند 

بر سفره شان بگذارند، آستین باال زده اند. آنها با ایمان به قدرت فکر و کار جمعی در حل 

مشکالت، درمان دردها و ساخنت ها، به ایجاد و گسترش کمون ها پرداخته اند. هم اکنون بیش 

از چهارهزار کمون در ونزوئال فعال هستند و بسیاری از آنها به موفقیت های چشمگیری در 

غلبه بر مشکالت دست یافته اند.

در زیر خالصه ای از گزارش تشکیل و جتربه موفقیت آمیز یک منونه از این کمون ها را 

از زبان اعضای کمون باهم مرور می کنیم. آنها واقع بینانه و صادقانه از مشکالت، موانع، 

ابتکارات و نیز پیروزی های خود سخن می گویند.

جتربه کشتکاران شورشی نیشکر در کمون سینکو فورتالزاس1

»الس سینکو فورتاِلزاس دو ال رولسیون بولیواریانا۲« نام کامل یک کمون شگفت انگیز 

در شرق ونزوئال، در شهرستان کوماناکواست که به کشت نیشکر اشتغال دارد. این کمون که 
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عمدتًا توسط زنان رهبری می شود، با یک سابقه درخشان مبارزاتی در سال ۲01۶، هنگام 

تصرف زمینی از مالک آن توسط گروهی از کارگران روزمزد منطقه، تشکیل شد. 

منطقه  این  در  مردم  سرکشی  اما  باشد،  جوانی  نسبتًا  کمون  شاید  فورتاِلزاس  سینکو 

سابقه ای طوالنی دارد. این کمون در دره ای زیبا محل سکونت مردمان کارینا و چایما است 

کردند.  مقاومت  به شدت  منطقه  این  به  اسپانیایی ها  تهاجم  برابر  در  هفده  قرن  اوایل  از  که 

قرن ها بعد، این منطقه پایگاه مهمی برای چریک های ونزوئال با الهام از انقالب کوبا شد. 

تشکیل این کمون از شش ـ هفت سال پیش با مبارزه مردم برای تصرف زمین های »روزاریو 

شروع شد. زمین مقر فعلی این کمون، زمانی متعلق به او بود. زمین های خوب  هاشیندا«۳ 

همگی متعلق به روزاریو بود و دهقانان بی چیز در زمین های صعب العبور در ارتفاعات بدون 

دسترسی به آب کشت می کردند.

یومسلی دومینگئوز:  من در اینجا متولد شدم. وقتی بچه بودم، والدینم زمین نداشتند و 
برای مالکان کار می کردند. ما چیزی نداشتیم، 

و  ثرومتندتر  او  که  می دیدیم  خود  چشمان  با  اما 

و  جسم  متام  از  مادرم  و  پدر  می شود.  ثرومتندتر 

چیز  اما  می گذاشتند  مایه  او  کار  برای  خود  جان 

درخوری در ازای آن دریافت منی کردند. با آغاز 

اصالحات ارضی چاوز، ما شروع به سازماندهی 

می کنند،  کار  زمین  روی  که  کسانی  تا  کردیم 

بی زمین منانند. حدود سال ۲00۷، »دایره ارضی 

ونزوئال« با ایده بازیابی این زمین ها شروع به نظارت بر آنها کرد.

در سال ۲011 یک گروه ده نفری از دهقانان در بخشی از زمین های متروکه ساکن شدند. 

کرد  نابود  را  محصوالت شان  آنها  به  حمله  با  صنعتی(  قند  دولتی  کارخانه  )یک  »شرکت« 

و خشم اهالی را به شدت برانگیخت. در سال ۲01۶، کارخانه قند تالش کرد تا ۸0هکتار از 

زمین های کشت نیشکر را تصاحب کند، اما با مقاومت ساکنان محل روبرو شد. چند ماه بعد 

شروع به کار دسته جمعی روی زمین کردیم. تقریبًا همان زمان »دایره ارضی ونزوئال« گفت که 

زمین بین شهرستان، ایالت و مردم تقسیم خواهد شد. به آنها گفتیم که این بسیار ناعادالنه 

است. تکلیف ۵00 خانواده ای که دهه ها، اگر نگوییم قرن ها روی این زمین کار و مبارزه کرده 

بودند، چه می شد؟

کمال	 با	 و	محرومان	کشور	 زحمتکشان	
تالش	هایی	 به	 پیوستن	 خواهان	 میل	
همچون	 چاوز،	 گفته	 به	 که	 هستند	
عنکبوت	 یک	 تار	 مانند	 شبکه	ای	
غول	پیکر،	سرتاسر	میهن	ما	را	زیر	سایه	
خود	بگیرد	تا	»آمیب	غول	پیکر«	سرمایه	

را	برای	همیشه	نابود	سازد.
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همان موقع اعالم کردیم تا تصاحب زمین کوتاه خنواهیم آمد و موفق هم شدیم. دایره 

ادامه  مبارزه  به  نشناخت.  رمسیت  به  زمین  از  استفاده  برای  را  ما  حق  مشروعیت  ارضی 

دادیم. در نهایت ایده خود را قبوالندیم: زمین متعلق به کسانی است که روی آن کار می کنند. 

کار ما با الهام از خود چاوز، گامی به سوی عدالت تاریخی بود. سراجنام در سال ۲01۸ در 

کاراکاس موفق به دریافت سند زمین به نام کمون شدیم.

کمون سینکو فورتالزاس زمینی حاصلخیز و چشمه ای طبیعی دارد که بیش از ۶0هکتار 

از زمین های اشتراکی را آبیاری می کند، اما ماشین آالت کشاورزی برای برداشت محصول 

می کنیم.  حمل  دوش مان  روی  را  آنها  و  می کنیم  برداشت  داس  با  هنوز  ندارد.  نیشکر 

مکانیزاسیون یکی از اهداف اصلی کمون است.

محصول کمونی

وانسا پرز: ما دو شرکت ثبت شده »دارایی اجتماعی« )نوعی تعاونی-م.( متعلق به کمون 
داریم: پروژه نیشکر و مزرعه تیالپیا. به زودی یک کارخانه اشتراکی فرآوری نیشکر خواهیم 

داشت و در حال برنامه ریزی برای تشکیل تعاونی جتارت و توزیع هستیم. پروژه نیشکر، 

مسئولیت کل فرایند از کاشت تا برداشت را بر عهده دارد. ما به مست خودمختاری در تولید 

حرکت می کنیم: می خواهیم از تولید مواد خام فراتر رفته و به کنترل چرخه کامل تولید و توزیع 

برسیم. ما عالوه بر کشت شکر، شش هکتار از زمین های اشتراکی را به کشت محصوالت 

فصلی مانند ذرت، کدو تنبل، لوبیا سیاه، یوکا و سایر سبزیجات اختصاص داده ایم.

بازار کمونی نیشکر و مبارزه برای عدالت

مرکز شکر در کوماناکوا یک شرکت دولتی تصفیه شکر است. در سال ۲0۲0 قراردادی 

با یک شرکت خصوصی متعلق به خوان رامیرز با نام »تکنو آرگو4« امضا شد، تا این شرکت 

کارخانه قند را اداره کند.

وانسا پرز: شرکت اصلی کمون »احتادیه تولیدی ال اسپرانزا« است. این پروژه شامل تولید 
ساالنه مجموعًا 1۷00تن نیشکر در ۵۷ هکتار است. ال اسپرانزا »شرکت ملی نفت« ما است. 

چون مازاد تولید نیشکر به ما امکان اجنام کارهای دیگری برای خودمان در محل می دهد. 

سال  اما  و....  نیازمندان  برای  دارو  تهیه  عمومی،  برق  جاده ها،  یا  مدرسه  تعمیر  مانند 

گذشته، کمون ما با چالش تازه ای به دلیل کالهبرداری در مرکز قند مواجه شد.
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از متام تولیدکنندگان نیشکر در منطقه کالهبرداری  آندرید: رامیرز در سال ۲0۲1  کارلوس 
کرد: او محصوالت ما را »خرید« اما هرگز پول شان را پرداخت نکرد. بدهی به تولیدکنندگان 

حدود ۳00هزار دالر است.

یومسلی دومینگئوز: کارخانه مرکزی شکر متعلق به تعاونی شکر، یک نهاد دولتی منطقه ای 
به  تنها  پرداخت نشده رامیرز  ... بدهی  اما حاال در دست شرکت خوان رامیرز است.  است 

کمون ما 14هزار دالر است. این به تولید و زندگی ما آسیب زیادی وارد کرده است. البته ما 

بیکار ننشستیم. به استانداری و مجلس ملی رفتیم. در دادستانی کل هم دعوی های خود را 

مطرح کردیم. متأسفانه، هنوز چیزی نشنیده ایم. عواقب کالهبرداری نابودکننده بود و اثری 

موجی داشت. عده ای چون نتوانستند داروهای خود را تهیه کنند ُمردند و عده ای هم منطقه 

را ترک کردند.

یومسلی دومینگئوز: رامیرز یک تبهکار است. اما دولت امسال هم قرارداد او را برای اداره 
از پیشنهادات ما این است که کارخانه مرکزی شکر به  کارخانه قند متدید کرد! چرا؟ یکی 

کمون منتقل شود. چون این ما هستیم که نیشکر را تولید می کنیم، با فرایند آن آشناییم و 

برخی از ما در مرکز کار کرده ایم. در اینجا افرادی هستند که آمادگی الزم برای در دست گرفنت 

و هم حقه باز  ناکارآمد  ثابت شده سرمایه خصوصی هم  را دارند. حال که  مدیریت کارخانه 

 ۲00۵ سال  در  کارخانه  این  کنیم.  باز  مردمی  قدرت  روی  به  را  درها  تا  است  وقتش  است، 

توسط دولت ونزوئال ملی شد.

راه جایگزین: کارخانه شکر کمون

خوزه لوئیس گامبوآ: بعد از کالهبرداری رامیرز، فهمیدیم که باید برای کنترل کامل چرخه 
رها  که  را  و دست ساز قند  تراپیشه، یک کارخانه کوچک  بنابراین  کنیم.  تولید شکر تالش 

شده بود، دوباره فعال کردیم. یک کارخانه بسیار قدیمی که می تواند روزانه ۳0تن نیشکر را 

پردازش کند. راه اندازی آن به دوـ سه هزار دالر سرمایه گذاری نیاز دارد. 

تولیدکنندگان  سایر  و  کمون  توسط  شده  تولید  نیشکر  بتوانیم  می خواهیم  ما  پرز:  وانسا 
کوماناکوا را فرآوری کنیم. کارخانه ما تنها تصفیه کننده نیشکر در این منطقه خنواهد بود.

ما قصد داریم با تولیدکنندگان محلی کار کنیم و با آنها به شکل پایاپای جتارت کنیم. 

هزینه فرآوری نیشکر در اینجا کمتر از بازار خواهد بود و درآمد آن در ابتکارات اجتماعی و 

تولیدی سرمایه گذاری خواهد شد.
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تولید خرد

یک  و  آجرسازی  کوچک  کارخانه  یک  خانوادگی،  تولیدی  واحد  دو  کمون  این  پرز:  وانسا 
مؤسسه  توسط  آن  بودجه  است.  رشد  حال  در  سرعت  به  که  دارد  هم  ماهی  پرورش  مزرعه 

مرتبط با وزارت کمون ها تأمین شده است. ما از پرورش ماهی تیالپیای قرمز چیزهای زیادی 

یاد می گیریم. مهم ترین مشکل، غذای بسیار گران ماهی است.

ویلفردو انریکو: طرح پرورش ماهی را با تقریبًا ۲0دالر اعتبار سه سال پیش شروع کردیم ... 
برای  را  پرورشی  تیالپیای  ماهی  از  بخشی  ما 

)محل  عمومی  غذاخوری  به  و  مدرسه  ناهار 

نیازمندان(  به  غذا  رایگان  وعده های  توزیع 

می فرستیم. این یک بنگاه سرمایه داری خنواهد 

برای  جدید  ابتکار  یک  عنوان  به  آن  به  ما  بود. 

یعنی  می کنیم.  نگاه  کمون  نیازهای  به  پاسخ 

ملی«  نفت  »شرکت  خود،  کمون  هسته  در  اینجا، 

خود را داریم!

حتریم های ایاالت متحده: تاثیر و راه حل های 

مردمی

وانسا پرز: سال ۲01۶ برای ما سال بسیار سختی 
یافت  آرد  و  برجن  کوماناکوا،  در  جا  هیچ  بود. 

منی شد. پس تصمیم گرفتیم ذرت کاریاکو )نوعی 

)نوشیدنی  آتول  و  آرپا  تهیه  برای  را  درون زا( 

غذای  به  کاساوا  و  تنبل  کدو  بکاریم.  ذرت( 

اصلی ما تبدیل شده بودند. ما حتی یاد گرفتیم 

صابون درست کنیم. خوشبختانه، نهادهای دولتی هم در آن سال ها، برنامه تأمین اعتبارات 

و ابزار کشاورزی را به طور کامل کنار نگذاشته بودند و این به ما کمک زیادی کرد. با مازاد 

تولید، توانستیم در کلینیک »بارریو آدنترو۵«، مدرسه و غیره سرمایه گذاری کنیم.

لوئیس گونزالس: از این بحران کودکان و ساملندان بیشترین آسیب را دیدند. وقتی اوضاع 
سخت شد، به یاد حرف چاوز افتادیم: مردم را فقط مردم جنات خواهند داد. حق با او بود!

جنگ	اقتصادی	و	محاصره	ویرانگر	بود،	
هستیم	 متشکل	 ما	 که	 واقعیت	 این	 اما	
عمل	 جمعی	 منطق	 پایه	 بر	 کمون	 و	
کمتر	 آن	سال	ها	 تا	 موجب	شد	 می	کند،	
بر	ما	سخت	بگذرد	.	شروع	به	جستجوی	
راه	حل	های	جمعی	برای	مشکالت	جمعی	
برای	 کردیم،	 فرآوری	 ذرت	 کردیم:	
جبران	کمبود	دارو،	شروع	به	جمع	آوری	
گیاهان	دارویی	کردیم،	و	آب	نیشکر	به	
دسترس	 در	 همیشه	 غذا	 نوعی	 عنوان	
برای	 مکانیزمی	 تحریم	ها	 بود.	 بچه	ها	
است:	 متحده	 ایاالت	 سلطه	 حفظ	
آمریکا	 و	تسلط	دالر	 آنها	 هژمونی	مدل	
سفید	 کاخ	 برای	 که	 است	 چیزی	 تنها	
و	 بشر	 حقوق	 زندگی،	 است.	 مهم	
دموکراسی	هیچ	سنخیتی	با	امپریالیسم	

آمریکا	ندارد.
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اوسوالدو نوگئورا: اینجا ما کامبور مانزانو )نوعی موز کوچک( می کاریم که همراه با آتول، 
آن  همه  خانگی.  ذرت  آرد  تولید  به  کردیم  شروع  است.  منطقه  کودکان  غذایی  رژیم  اساس 

چیزها به ما کمک کرد تا در آن سال های دشوار زنده مبانیم. هنوز هم همه چیز راحت نیست 

... اما در این راه چیزهای زیادی یاد گرفته ایم!

لوئیس گونزالس: جنگ اقتصادی و محاصره ویرانگر بود، اما این واقعیت که ما متشکل 
هستیم و کمون بر پایه منطق جمعی عمل می کند، موجب شد تا آن سال ها کمتر بر ما سخت 

بگذرد . شروع به جستجوی راه حل های جمعی برای مشکالت جمعی کردیم: ذرت فرآوری 

کردیم، برای جبران کمبود دارو، شروع به جمع آوری گیاهان دارویی کردیم، و عصاره نیشکر 

سلطه  حفظ  برای  مکانیزمی  حتریم ها  بود.  بچه ها  دسترس  در  همیشه  غذا  نوعی  عنوان  به 

تنها چیزی است که  آمریکا  و تسلط دالر  به سبک خودشان  ایاالت متحده است: هژمونی 

امپریالیسم  با  سنخیتی  هیچ  دموکراسی  و  بشر  حقوق  زندگی،  است.  مهم  سفید  کاخ  برای 

آمریکا ندارد.

کمبود سوخت

لوئیس گونزالس: کمبود سوخت به اقتصاد محلی آسیب زیادی وارد می کند و مشکلی برای 
همه  محصوالت،  جابجایی  کشاورزی،  نهاده های  و  ماشین آالت  نقل  و  حمل  است.  تولید 

از شهر دور نیست و سه مدرسه  این کمون خیلی  نیاز دارند. خوشبختانه  این ها به سوخت 
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باید  آجنا  مردم  است:  سخت تر  خیلی  کارشان  که  هستند  کمون هایی  هست.  منطقه  این  در 

ساعت ها پیاده روی کنند تا به جلسه برسند و همین طور بچه ها برای رفنت به مدرسه.

وانسا پرز: برای کمک به درآمد، مجلس محلی تصمیم گرفت به طور موقت قطعات کوچک 
زمین را در اختیار خانواده هایی که بخشی از تعاونی نیشکر هستند قرار دهد. بانک بذر هم 

داریم که به تولیدکنندگان خانوادگی کمک می کند. 

لوئیس گونزالس: به طور متوسط هر خانواده ساالنه حدود دویست کیلو ذرت تولید می کند. 
ده درصد از آن را به کمون می دهند که بین غذاخوری عمومی و مدرسه توزیع می شوند.

این ابتکار ابزار مهمی برای کاهش اثرات محاصره اقتصادی بوده است.

غلبه بر تأثیرات محاصره اقتصادی

کاهش  تولید  است:  سختی ها  از  بسیاری  بر  غلبه  برای  کلیدی  ما،  برای  کمون  پرز:  وانسا 
یافت، اما هرگز متوقف نشد و ما کوشیدیم مردم را مطمئن کنیم که همه چیز از کمون دریافت 

خواهند کرد. تعهد ما به حل مشکالت باهم، راه جنات ما بوده است.

لوئیس گونزالس: من فکر می کنم که کمون مهمترین ابزار برای غلبه بر سرمایه داری و خشونت 
بالفصل آن است. محاصره اقتصادی به خودی خود سیاستی خشن است. کمون ها می توانند 

راه حل های واقعی به مردم ارائه دهند. چگونه؟ اگر کسی مریض می شود، دانسته های خود 

اگر  می کنیم.  جمع آوری  را  گیاهان  و  می گذاریم  میان  در  باهم  جایگزین  داروهای  درباره  را 

این راه مشکل را حل نکرد، کمون دارو را می خرد یا همه امکانات را به صورت جمعی برای 

خرید آن روی هم می گذاریم. در واقع، من می خواهم بگویم، کمون نه تنها برای ونزوئال، بلکه 

راه حلی برای همه کارگران جهان است.

مراقبت از جامعه

سرخ  کسی  منی کند  فرقی  ما  برای  دهیم.  اجنام  زیادی  کارهای  می توانیم  هنوز  پرز:  وانسا 
نه.  یا  باشیم  داشته  دوست  را  کسی  که  نیست  مهم  باشد،  ]اپوزیسیون[  آبی  یا  ]چاویستا[ 

هدف ما ایجاد شرایط زندگی بهتر برای همه کسانی است که در کمون زندگی می کنند.

هستند.  ما  کمون  ژنتیک  از  بخشی  ارزش ها  این   همدلی،  و  همبستگی  ساالزار:  روزاری 
غذاخوری عمومی در کمون ها که غذای رایگان به افراد نیازمند ارائه می دهند، در نتیجه 

می کنند،  باز  شهرداری  در  را  غذاخوری ها  این  آنها  شده اند.  عملی  غذا  وزارت  با  توافق 
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می کند.  مراقبت  خود  ساملندان  از  کمون  می کاریم.  حبوبات  آنها  غذای  تامین  برای  هم  ما 

ساملندان چیزهای زیادی درباره زمین به ما یاد داده اند، آنها با ما مبارزه کرده اند و حاال 

وقت استراحت آنهاست. ما از آنها مراقبت می کنیم، پیش دکتر می بریمشان و بسته های غذا 

را به آنها می رسانیم. 

روح چاوز و »ِسحر« کمون

وانسا پرز: راه پیش روی ما کمون است. ما فرزندان چاوز هستیم و به رویای او برای ساخنت 
سوسیالیسم وفادار خواهیم ماند. با میراث چاوز در فکر و اندیشه مان، به مبارزه خود ادامه 

و  بهتر  دنیای  در  تا  دهیم  می  اجنام  خود  نوه های  و  فرزندان  برای  را  کار  این  ما  می دهیم. 

مشترکی که امروز در حال ساخنت آن هستیم، زندگی منایند. تنها راه گسست از بازار، مبادله 

بین کمون هاست. اگر ما شکر تولید می کنیم، املیزال آرد ذرت تولید می کند، و کمون چه گوارا 

قهوه. چرا ما باید آنها را از بازار سرمایه داری بخریم؟

ما برای ساخنت این کمون سخت کار کرده ایم و نه با حرف ، بلکه با عمِل خود مورد توجه 

قرار گرفته ایم. ما در منونه های عملی به آنها می آموزیم؛ به مردم نشان می دهیم که کار باهم نه 

تنها ممکن، بلکه بهتر است و ما را سعادمتند می سازد. ما با مشکالت زیادی مواجه شده ایم 

و اشتباهاتی نیز مرتکب شده ایم. موانعی هم بر سر راه ما ایجاد کرده اند. اما ما فرزندان چاوز 

هستیم و مانند او معتقدیم که کمون مستقیم ترین راه به سوی سوسیالیسم است.

1. گزارش کوتاه شده »کمون سینکو فورتاِلزاس« از دو گزارش مفصل تارمنای »ونزوئال آنالیسس« در ۲۹ آوریل و 
۶ مه ۲0۲۲ در آدرس های زیر استخراج شده است:

https://venezuelanalysis.com/interviews/15518
https://venezuelanalysis.com/interviews/15523
2. Las Cinco Fortalezas de la Revolución Bolivariana 3. Rosario Hacienda
4. TecnoAgro     5. Barrio Adentro

فهرست

ما	برای	ساختن	این	کمون	سخت	کار	کرده	ایم	و	نه	با	حرف	،	بلکه	با	عمِل	خود	مورد	توجه	قرار	

گرفته	ایم.	ما	در	نمونه	های	عملی	به	آنها	می	آموزیم؛	به	مردم	نشان	می	دهیم	که	کار	باهم	نه	تنها	

ممکن،	بلکه	بهتر	است	و	ما	را	سعادتمند	می	سازد.	ما	با	مشکالت	زیادی	مواجه	شده	ایم	و	اشتباهاتی	

نیز	مرتکب	شده	ایم.	موانعی	هم	بر	سر	راه	ما	ایجاد	کرده	اند.	اما	ما	فرزندان	چاوز	هستیم	و	مانند	او	

معتقدیم	که	کمون	مستقیم	ترین	راه	به	سوی	سوسیالیسم	است.
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»بیرگون«	 می	کند.	 لغو	 را	 ونزوئال	 تحریم	های	 از	 کمی	 تعداد	 که	 است	 کرده	 اعالم	 آمریکا	 دولت	
	)Multipolarista(	»پوالریستا	»مولتی	سردبیر	نورتون،	بنیامین	با	ترکیه	چپ	عمده	روزنامه	)BirGün(

درباره	این	وضعیت	مصاحبه	ای	انجام	داد.	نظرات	او	را	در	زیر	می	خوانیم.

1. نظر شما در مورد گزارش رسانه های آمریکایی دراین باره که آمریکا چند حتریم 
ونزوئال را کاهش می دهد چیست؟ فکر می کنید چنین چیزی امکان پذیر است؟

دولت ایاالت متحده اکثریت قریب به اتفاق اقدامات قهری یکجانبه خود علیه ونزوئال 

را، که مطابق قوانین بین املللی غیرقانونی هستند و موجب کشته شدن ده ها هزار مردم عادی 

شده است، لغو منی کند. در عوض، دولت جو بایدن پیشنهاد کاهش چند حتریم خاص، به ویژه در 

رابطه با بخش نفت را داد، آن هم به این دلیل که کاخ سفید واردات انرژی روسیه را ممنوع کرده 

است و می خواهد نفت خامی را که از روسیه وارد می کرد، جبران کند و سعی در تثبیت افزایش 

قیمت انرژی داشته باشد. اما واشنگنت این کار را تنها به دو شرط اجنام می دهد: اول، ونزوئال 

به اپوزیسیون راست گرا امتیازات سیاسی بدهد، و دوم، کاراکاس با اجرای برخی اصالحات، 

اقتصاد خود را تا حدودی آزاد سازد تا برای منونه شرکت های آمریکایی بتوانند ۵ تا 10درصد 

در شرکت های حتت مالکیت دولتی سرمایه گذاری منایند.

فشار  زیر  اساسًا  ونزوئال  است.  آمریکا  دولت  توسط  اقتصادی  باج گیری  نوعی  این 

تهدیدهای بسیار وادار به اجرای اصالحات اقتصادی شده است، زیرا همانطور که گزارشگر 

ویژه سازمان ملل در امور حتریم گزارش داد، دولت ونزوئال ۹۹درصد از درآمد خود را به دلیل 

چرا آمریکا برخی حتریم ها علیه ونزوئال را کاهش می دهد؟

باج خواهی اقتصادی، نفت، روسیه

دولت آمریکا پس از ممنوعیت واردات نفت روسیه، در حال لغو چند )نه حتی 

نزدیک به همه( حتریم ونزوئال است، اما تنها به شرط اجنام اصالحات اقتصادی و 

دادن امتیازاتی به اپوزیسیون دست راستی توسط کاراکاس.

بن نورتون )مولتی پوالریستا، 2۶ ژوئن 2022( / برگردان: آزاده عسگری
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محاصره غیرقانونی ایاالت متحده و سایر اقدامات قهری غرب از دست داده است. مشکالت 

بازمی گردد.  چاویستا  چپ گرای  جنبش  ظهور  از  قبل  مدت ها  به  ونزوئال  اقتصاد  ساختاری 

تقریبًا یک قرن است که بیشترین درآمد کاراکاس به نفت متکی بوده است. دولت ونزوئال برای 

چندین دهه قبل از اینکه هوگو چاوز در سال 1۹۹۹ رئیس جمهور شود، به شدت به صادرات 

هیدروکربن ها وابسته بود.

2. نظر عمومی در ونزوئال چیست؟ چه بحث هایی پیرامون رابطه با آمریکا و آخرین 
اخبار وجود دارد؟

جناح  احزاب  از  برخی  میان  در  حتی  ونزوئال،  در  متحده  ایاالت  غیرقانونی  حتریم های 

راسِت مخالف هم بسیار منفور است. جنگ اقتصادی آمریکا اساسًا میان مخالفانی که از 

شکاف  هستند  حتریم ها  مخالف  که  آنهایی  و  می کنند  حمایت  واشنگنت  کودتای  و  حتریم ها 

انداخته است. نظرسنجی ها از مردم عادی ونزوئال، همواره نشان می دهند که اکثریت قریب 

به اتفاق آنها به شدت با حتریم های آمریکا علیه کشورشان مخالف هستند. حتی نظر سنجی 

مؤسسه ای به نام »Datanálisis« که متعلق به یک چهره ثرومتند دست راستی و ضد چاویست 

با مست گیری آشکار جناحی است، در آگوست ۲0۲1، باالجبار پذیرفت که ۷۶/4درصد از مردم 

ونزوئال حتریم های بخش نفت را منی پذیرند. رقم واقعی احتمااًل حتی باالتر است، زیرا نتایج 

مؤسسات نظرسنجی منصف تر مخالفت گسترده تری با حتریم ها را نشان می دهند. با توجه به 

تهاجم وحشیانه اقتصادی واشنگنت در چند سال گذشته علیه مردم ونزوئال، بسیاری از مردم از 

این خبر که محاصره، حتی به اندازه ای ناچیز، ممکن است کاهش یابد، خوشحال اند.

3. نظر شما در مورد سیاست ایاالت متحده درباره ونزوئال چیست؟ به نظر شما این 
سیاست شکست خورده است؟

محاصره ]اقتصادی[ غیرقانونی ایاالت متحده در ونزوئال موفق به تغییر رژیم در این 

کشور، که هدف شماره یک واشنگنت بود، نشد اما اقتصاد ونزوئال را ویران کرد و موفق شد 

تا دولت چپ گرای چاویست ها را وادار به اجنام پاره ای اقدامات در جهت آزادسازی اقتصاد 

از  استفاده  متحده  ایاالت  امپریالیستی  استراتژی  بود.  واشنگنت  دوم  هدف  این  مناید. 

جنگ ترکیبی برای وادار کردن ونزوئال، نیکاراگوئه، کوبا و سایر کشورهایی است که احزاب 

سوسیالیست در آن قدرت دارند تا به سرمایه ایاالت متحده امتیازات اقتصادی بدهند. این 
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استراتژی به دهه ها قبل برمی گردد. هنگامی که سالوادور آلنده سوسیالیست در سال 1۹۷0 به 

طور دموکراتیک به عنوان رئیس جمهور شیلی انتخاب شد، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور 

ایاالت متحده، به طرز کراهت باری فراخوان داد:  »کاری کنید تا اقتصاد آنها به ناله درآید«.

واشنگنت از حتریم ها و جنگ ترکیبی برای نابودی اقتصاد کشورهایی که توسط احزاب 

سوسیالیست اداره می شوند، استفاده می کند، و سپس سوسیالیسم را مسئول همان هرج و مرج 

ایاالت  که  است  این  قضیه  تفاوت  است.  کرده  ایجاد  عامدانه  خود  که  می نامد  اقتصادی 

متحده موفق شد آلنده را با یک کودتای به شدت خشن سرنگون کند، اما تالش های متعدد در 

کودتاهای خشونت بار جهت سرنگونی نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال موفق نبوده  اند.

۴. افزایش قیمت نفت در تصمیمات آمریکا درباره ونزوئال چقدر اهمیت دارد؟ آیا 
غول های نفتی ایاالت متحده )به ویژه شورون( می توانند به ونزوئال برگردند؟

یکی از دالیل اصلی که دولت بایدن تصمیم گرفت حمالت خود به ونزوئال را مالیم کند 

)اما نه پایان دهد( این است که ایاالت متحده باید در مقابل کاهش واردات نفت از روسیه، 

جایگزینی برای آن بیابد، به ویژه اگر بخواهد قیمت های سرسام آور انرژی را که موجب باالترین 

نرخ تورم در ایاالت متحده در 40 سال گذشته شده است، کاهش دهد.

واشنگنت سعی کرد عربستان سعودی را مجبور به افزایش تولید نفت کند تا این کمبود را 

جبران کند، اما ریاض نپذیرفت. سایر تولیدکنندگان مهم نفت و گاز هم واکنش های مشابهی 

داشتند. اعضای اوپک به سهمیه های خود در تولید پایبند هستند و می گویند به هیچ روی قادر 

به جبران ظرفیت صادرات از دست رفته روسیه نیستند.

دولت بایدن همچنین از توقف سیاست های تهاجمی ضد ایرانی حتمیل شده توسط دونالد 

به  سازمان های  فهرست  در  ایران،  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  دادن  قرار  مانند  ترامپ، 

اصطالح »تروریستی« سرباز می زند. این بدان معناست که واشنگنت عماًل هر گونه امیدی برای 

بازگشت به توافق هسته ای، برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، که ترامپ در سال ۲01۸ به 

طور یکجانبه آن را ملغی کرد، از بین می برد. بنابراین ایاالت متحده منی تواند برای جبران نفت 

خام روسیه به نفت ایران تکیه کند.

به نظر می  آید با توجه به این وضعیت، دولت بایدن حساب کرده که در این حلظه، جنگ 

ترکیبی آن علیه ونزوئال به اندازه جنگ نیابتی آن علیه روسیه مهم نیست. بنابراین، ایاالت 

متحده در حال کاسنت شدت جنگ خود با ونزوئال همزمان با شدت بخشیدن جنگ خود با 



ص 176، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

درونزوئالچهمیگذرد؟

روسیه است.

تفرقه  بر  مبنی  واشنگنت  مخرب  استراتژی  از  و  است  هوشیار  بسیار  ونزوئال  رهبری  اما 

بینداز و حکومت کن، آگاه است. روسیه یکی از مهم ترین متحدان ونزوئال است و کاراکاس برای 

حلظه ای هم قرار نیست آن را رها کند. ونزوئال به سادگی مجبور به مصاحله موقت شد تا تالش 

کند اقتصاد محاصره شده خود را دوباره فعال کند و فضای کمی برای شرکت های آمریکایی 

مانند شورون فراهم کند. اما کاراکاس به هیچ وجه اجازه خنواهد داد تا این شرکت های خارجی 

بر بخش نفت یا سایر شرکت های دولتی که همچنان حتت کنترل دولت هستند، دست درازی 

کامل  خصوصی سازی  با  خارجی،  سرمایه گذاران  به  10درصدی  تا   ۵ مشارکت  اجازه  کنند. 

فاصله زیادی دارد.

5. در داخل ونزوئال چه می گذرد؟ خوان گوایدو در چه حال است؟
حزب حاکم متحد سوسیالیست ونزوئال )PSUV( پایگاه حمایتی محکم و ثابتی را میان 

طبقه کارگر و زحمت کشان ونزوئال حفظ کرده است. این حزب در انتخابات منطقه ای ۲1 نوامبر 

۲0۲1 که حتت نظارت احتادیه اروپا بود، با اکثریت آرا در ۲0 ایالت از ۲۳ ایالت و پایتخت 

کاراکاس، پیروز شد. در همین حال، اپوزیسیون سیاسی ونزوئال کاماًل تکه تکه و بی اعتبار 

شده است. خوان گوایدو حتی حمایت بسیاری از چهره های اپوزیسیون دست راستی را از دست 

داده است. آنها او را ضعیف و بی کفایت می دانند. احزاب اپوزیسیون منی توانند در انتخابات 

پیروز شوند زیرا توسط رهبرانی هدایت می شوند که به دلیل سوءشهرت قادر به ایجاد احتاد و 

برخورداری از حمایت مردمی نیستند. اکثر مردم آنها را به عنوان فاسد و وابسته به یک قدرت 

خارجی )ایاالت متحده( می شناسند.

در سطح بین املللی، استراتژی کودتای ایاالت متحده در به رمسیت شناخنت گوایدو - که 

حتی یک رأی در انتخابات ریاست جمهوری به دست نیاورد - به عنوان »رئیس جمهور موقت« 

کاماًل شکست خورده است. چنانچه متحد سابق خود گوایدو نیز اعتراف کرد، حاال کمتر از 

1۵کشور او را به رمسیت می شناسند.

اگرچه واشنگنت هنوز این توهم را که گوایدو چیزی فراتر از یک همدست سیاسی است، 

حفظ کرده، اما دولت بایدن با فرستادن هیئتی به کاراکاس برای مذاکره به طور ضمنی این 

واقعیت را پذیرفت که نیکالس مادورو رئیس جمهور منتخب واقعی است.

https://multipolarista.com/2022/05/26/us-sanctions-venezuela-oil-russia/

فهرست
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از آجنا که آموزگاران سراسر جهان، بعد از کرونا شروع به بررسی اشکال جایگزین آموزش 

نوآورانه  و  مساوات گرایانه  انقالبی،  آموزشی  نظام  تا  است  آن  وقت  کرده اند،  مدارس  در 

از  یکی  با  که  کشوری  در  بولیواری  سیستم  توامنندی های  دیدن  کنیم.  بررسی  را  بولیواری 

باالترین نرخ های پیشرفت حتصیلی در آمریکای التین، و نظامی واقعًا جامع حتت مدیریت 

دولت ونزوئال به رهبری حزب سوسیالیست متحد ونزوئال، مشکل نیست. برای درک نظام 

آموزشی ونزوئال، الزم است تا هم مبانی آن و هم واقعیت آموزش زیر حتریم های غیرقانونی 

آمریکا بررسی شود.

بنیاد های جایگزین

در دهه های پیش از انتخاب پیروزمند هوگو چاوز، آموزش در ونزوئال از هیچ اولویتی 

را  کارگر  طبقه  و  روستایی  مناطق  در  آموزش  عماًل  دولت ها   ،1۹۲0 دهه  از  نبود.  برخوردار 

برای بهره برداری از نفت کنار گذاشتند. بعد هم با در اولویت قرارگرفنت تغییرات نئولیبرالی 

نگاهی به رویکرد ونزوئال در باسواد کردن مردم
لوگان ویلیامز، اورینوکو تریبیون، 30 ژوئن 2022 / برگردان: دانش و امید

آزادی	سواد	آموختن:	مردم	بومی	وایویو	در	حال	آموختن	خواندن	و	نوشتن	در	جریان	نهضت	
رابینسون	در	کاسوسای،	آلتا	گواژیرا	پاریش،	در	شمالی	ترین	ایالت	زولیا،	در	ونزوئال.
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اقتصاد به کاهش ۳۷درصدی هزینه های دولت در امر آموزش بین سال های 1۹۹0 تا 1۹۹۶ 

شهریه های  ظهور  با   1۹۹0 دهه  نئولیبرالی  گرایش های  رسید.  11۸دالر  سرانه  به  و  اجنامید 

سنگین مدارس، عوامل بازدارنده دسترسی دانش آموزان طبقه کارگر و روستایی به آموزش 

را بیشتر و بیشتر کرد.

اوایل  اواخر قرن بیستم و  این کمبود، دولت  چاوز در دوره های مختلف در  برای جبران 

بود  معتقد  که  بولیوار  سیمون  جنبش  ایدئولوژیک  بنیان گذار  نظر  پایه  بر  بیست و یکم،  قرن 

»پیشرفت مردم در گرو آموزش آنهاست«، آموزش طبقات روستایی و کارگری را در اولویت 

این  به  باور عمیق چاوز  بازتاب  به آموزش در دولت های چاویست،  اولویت دادن  قرار داد. 

اصل بود که ریشه کن ساخنت بی سوادی سالحی کلیدی در مبارزه برای ریشه کن کردن فقر در 

ونزوئال است. عالوه بر انگیزه های ایدئولوژیک چاوز، با توجه به دوران حتصیلی خود او در 

روستا، انگیزه های شخصی وی در این عرصه نیز منایان می شود. چاوز می گفت: »من هرگز 

منی خواستم از خانه خود دور شوم، اما باید می رفتم ... کسانی که از روستا به شهر نرفتند، 

عقب ماندند و درجا زدند.«

علیرغم مشکالت مادی و بین املللی که دولت انقالبی بولیواری پس از کودتای نافرجام و 

اعتصاب کارفرمایان شرکت نفت در سال ۲00۲ با آن مواجه شد، در سال ۲00۳، دولت بولیواری 

1۲مأموریت برای مبارزه با فقر و ریشه کن کردن آن را در سراسر ونزوئال به اجرا گذاشت. اولین 

مورد از این مأموریت ها، به افتخار سیمون رودریگز )با نام مستعار ساموئل رابینسون در 

نام  رابینسون1«  بولیوار، »مأموریت  تبعید -م.(، معلم و دوست صمیمی سیمون  سال های 

گرفت. رودریگز، که دوران حتصیلی خود او حتت استعمار اسپانیا متأثر از ایده حفظ مستعمره 

به کمک ساکنان بی سواد خود آن بود، بر این باور بود که برنامه آموزشی باید چنان باشد تا از به 

بردگی کشیده شدن مردم به دست یک قدرت خارجی ممانعت مناید.

کلیدی  عاملی  را  بی سوادی  که  چاوز  دولت  ارزیابی  پایه  بر  رابینسون1،  مأموریت 

جان سختی فقر می دانست، معطوف به محو بی سوادی بود. دولت ونزوئال به منظور مقابله با 

بی سوادی، از صدها کارشناس سوادآموزی کوبایی دعوت کرد تا برنامه ای را طراحی و به اجرا 

بگذارند. این برنامه می بایست خواندن و نوشنت و ریاضیات متناسب با آن را به شهروندان 

آموزش دهند. تا سال ۲004، بیش از ۳میلیون شهروند در آن شرکت کردند و یونسکو در اواخر 

سال ۲00۵ اعالم کرد که ونزوئال به واسطه مأموریت رابینسون1، دیگر بی سواد ندارد. پس از 

تکمیل موفقیت آمیز مأموریت اول رابینسون، چاوز و آریستوبیلو ایتوریز، وزیر آموزش او، 
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ماموریت دوم رابینسون را به اجرا گذاشتند. این مأموریت به دنبال آموزش همه دروس الزم تا 

کالس ششم نظام آموزشی بریتانیا به شهروندان در یک بازه زمانی دو ساله بود.

بیشتر ماموریت رابینسون دوم توسط داوطلبان ونزوئالیی و با کمک منابع ارائه شده 

توسط دولت مانند کتابخانه های شخصی، تلویزیون و ویدئو در خانه ها اجنام می شد. موفقیت 

این برنامه ها توسط گروه حقوق بشر »پرویا« Provea تأیید شد: »هر دو مأموریت با تعهدات 

دولت برای تضمین حق آموزش و در این چهارچوب، مبارزه با بی سوادی مطابقت دارند. این 

پروژه انگیزه و مشارکت مردمی را در سراسر جامعه بیدار ساخته است، درست مانند همانی که 

در کوبای سال 1۹۶1 پس از کارزار سوادآموزی قابل مشاهده بود.«

آموزش و پرورش در دوران انقالب

عالوه بر اجرای برنامه های سوادآموزی انقالبی در سراسر کشور، دولت بولیواری به دنبال 

اصالحات پایه ای در نظام مدارس از طریق به اجرا گذاشنت پروژه مدارس بولیواری بود. این 

در  جدید  مدارس  ایجاد  و  شهرها  داخل  در  موجود  مدارس  در  اصالحات  اجنام  پی  در  پروژه 

محالتی بود که مدت ها توسط دولت های نئولیبرال قبلی مورد بی اعتنایی قرار گرفته بودند. 

این پروژه حول شش آرمان کلیدی شکل گرفت که از آن زمان تا امروز زیربنای آموزش بولیواری 

را تشکیل داده اند. هدف غایی این آرمان ها تبدیل کودکان به افرادی مشارکت جو، منتقد و با 

روحیه زندگی جمعی و آشنایی با هویت ملی و عشق به میهن می باشد.

این مدارس مشارکتی و دموکراتیک هستند و همه اعضای محله در تصمیم گیری و اجرای 

فعالیت های مدرسه خود مشارکت دارند. آنها در خدمت جامعه هستند. آنها با ترویج عدالت 

اجتماعی در پی تضمین تکمیل آموزش همه کودکان هستند. آنها الگوهای نوسازی مستمر 

فرهنگی  تولیدات  و  علوم  گفت و گوی  برای  فضایی  به  مدرسه  تبدیل  هدف  با  آموزشی  نظام 

هستند. آنها با محرومیت حتصیلی مبارزه می کنند.

این شش آرمان کلیدی جهت حصول اطمینان از هماهنگی آموزش با دنیای کار و ایجاد 

به  مدارس  در  انقالب  این  گرفته اند.  شکل  بولیواری  نوین  جامعه  یک  برای  نوین«  »انسان 

معنای گذار از نظام آموزشی به روش »از بر کردن مطالب و جزئیاتی است که نه پاسخگوی 

بر  متکی  نظامی  به  می مانند«  باقی  نوجوانان  ذهن  در  نه  و  هستند  زندگی  واقعی  مسایل 

»همگرایی و تساوی با این اندیشه که علم وسیله ای برای درک مسایل جامعه است و هرگز خود 

به تنهایی هدف نیست«، استوار است.
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این اصالحات بنیادی در آموزش و پرورش و تربیت به نوبه خود، به جای دنبال کردن روزانه 

دروس بر پایه یک برنامه انضباطی خشک، بر پایه آموزش کاربردی علوم شکل گرفته اند. 

چنین نظامی به جای تدریس جزمی تاریخ، جغرافیا، زیست شناسی، شیمی و فیزیک، آموزش 

این علوم و علوم انسانی را در پیوند باهم مد نظر دارد. این تغییرات بازتاب چرخش انقالبی 

از روش های آموزشی غربی به نفع سیستمی است که آشکارا برای پاسخگویی به نیازهای 

ونزوئالی معاصر طراحی شده است.

سوسیالیست ها،  مترقی،  افراد  بریتانیایی،  آموزگاران  که  است  منطقی  بنابراین 

احتادیه های کارگری و گروه های مشابه، از جتربۀ سیستم آموزشی بولیواری به دلیل نقش آن 

در شکست دادن بی سوادی و مقابله با فقر میان همه مردم ونزوئال، درس بگیرند. 

ما باید به حمایت از مردم ونزوئال و مخالفت با حتریم های ظاملانه و غیرقانونی اعمال شده 

توسط دولت ایاالت متحده که باعث مرگ هزاران ونزوئالیی شده است، با بسیج کارزارهای 

همبستگی با ونزوئال و حمایت از آنها ادامه دهیم و همچنین احتادیه های کارگری خود را تشویق 

کنیم تا از ابتکارات ترقی خواهان در منطقه حمایت منایند.

https://orinocotribune.com/studying-the-venezuelan-approach-to-learning/

دولت		چاوز	در	دوره	های	مختلف	در	اواخر	قرن	بیستم	و	اوایل	قرن	بیست	و	یکم،	بر	پایه	
نظر	بنیان	گذار	ایدئولوژیک	جنبش	سیمون	بولیوار	که	معتقد	بود	»پیشرفت	مردم	در	گرو	
آموزش	آنهاست«،	آموزش	طبقات	روستایی	و	کارگری	را	در	اولویت	قرار	داد.	اولویت	دادن	به	
آموزش	در	دولت	های	چاویست،	بازتاب	باور	عمیق	چاوز	به	این	اصل	بود	که	ریشه	کن	ساختن	
بی	سوادی	سالحی	کلیدی	در	مبارزه	برای	ریشه	کن	کردن	فقر	در	ونزوئال	است.	عالوه	بر	
انگیزه	های	 او	در	روستا،	 به	دوران	تحصیلی	خود	 با	توجه	 ایدئولوژیک	چاوز،	 انگیزه	های	
شخصی	وی	در	این	عرصه	نیز	نمایان	می	شود.	چاوز	می	گفت:	»من	هرگز	نمی	خواستم	از	
خانه	خود	دور	شوم،	اما	باید	می	رفتم	...	کسانی	که	از	روستا	به	شهر	نرفتند،	عقب	ماندند	و	

درجا	زدند.«

فهرست
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اولیور	ریورز،	معاون	حزب	سوسیالیست	متحد	ونزوئال	معتقد	است،	که	سیاست	اقتصادی	را	نباید	به	
عنوان	»قدم	نهایی«	به	سوسیالیسم	بلکه	به	عنوان	»استراتژی	مقاومت«	نگاه	کرد.

حوزه  کشور  این  در   )SEZ( اقتصادی«  ویژه  »مناطق  ایجاد  قانون  ونزوئال  ملی  مجلس 

جذب  برای  مادورو  دولت  تالش  آخرین  ماده ای،   ۳۵ الیحٔه  این  کرد.  تصویب  را  کارائیب 

هدف  همچنان  کشور  این  زیرا  است،  اقتصادی  احیای  منظور  به  خارجی  سرمایه گذاری 

حتریم های گسترده ایاالت متحده است. پس از دو جلسٔه پارملان، قانون جدید توسط اکثریت 

قانونگذاراِن طرفدار حزب سوسیالیست متحد )PSUV( و همچنین منایندگان جناح راست 

مخالف دولت تصویب شد.

به  که  بود  قانونگذاری  تنها   ،)PCV( ونزوئال  کمونیست  حزب  معاون  فیگوئرا،  اسکار 

قانون مناطق ویژه اقتصادی رأی نداد. فیگوئرا معتقد است، این پروژه با ایجاد مناطق حتت 

کنترل سرمایٔه فراملی، »تهدیدی« برای حاکمیت ونزوئال است. در منت تصویب شده، هدف این 

قانون، قانومنند کردن »ایجاد، سازماندهی، عملکرد ومدیریت« مناطق ویژه اعالم شده است.

استثنایی  ومقررات  قوانین  حتت  جغرافیایی  مناطق  عنوان  به  اقتصادی  ویژه  مناطق 

تعریف می شوند. آنها می توانند به مست یک فعالیت اقتصادی معین، از صنعت گرفته تا 

مجلس ونزوئال قانون »مناطق ویژه اقتصادی« را 
برای جلب سرمایه گذاری خارجی تصویب کرد

ریکاردو واس، ونزوئال آنالیسس، دوم جوالی 2022 / برگردان: دانش و امید
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گردشگری، ودر عین حال اولویت دادن به واردات، صادرات یا توسعه تکنولوژیک حرکت 

کنند. این سند قانونی تصریح می کند که سرمایه گذاران خصوصی در این مناطق اقتصادی، 

مشوق هایی مانند تضمین های قانونی، مجموعه ای از معافیت های مالیاتی یا معافیت  از 

مقررات اداری دریافت خواهند کرد.

مناطق ویژه اقتصادی با فرمان ریاست جمهوری ایجاد خواهند شد. قانون جدید تصویب 

شده نیز با تشکیل یک سرپرستی، پاسخگوی قوه مجریه کشور خواهد بود. این سرپرستی، 

مسئول نظارت بر فعالیت SEZ و پیشنهاد موارد جدید، به شرط رعایت معیارهای خاصی 

مسئول  که  مولد  سرمایه گذاری  بین املللی  مرکز  دوشادوش   SEZ سرپرستی  بود.  خواهد 

جستجوی سرمایه گذاران و تهیه برنامه های سرمایه گذاری است، کار خواهد کرد.

هشت منطقه ویژه اقتصادی موجود که در سال ۲014 حتت قوانین متفاوتی ایجاد شدند، 

موفق به گسترش فعالیت خود نشده اند. دولت مادورو متعهد شده است تا این موارد را دوباره 

ارزیابی کند، و این در حالی است که تعدادی از فرمانداران و شهرداران در حوزه قضایی خود 

برای مناطق ویژه، البی کرده اند.

این پروژه بحث های شدیدی را در صفوف چاویست ها به راه انداخته است. منتقدان ابراز 

نگرانی کرده اند که این طرح با قانون اساسی در تضاد است و در عین حال به مواردی اشاره 

می کنند که آزمایش های مشابه به »کارگاه های زیرزمینی بدون حاکمیت قانون« تبدیل شده اند. 

ویژه  مناطق  که  گفت  آنالیسس  ونزوئال  به  متحد،  سوسیالیست  حزب  معاون  ریواس،  الیور 

اقتصادی نباید به عنوان »گام نهایی« به سوی سوسیالیسم تلقی شوند، بلکه باید به عنوان 

یک »استراتژی مقاومت« در برابر تهاجم اقتصادی ایاالت متحده در نظر گرفته شود.

چین  مانند  منونه هایی  به  باید  ما  استراتژی ها،  دگماتیک  رد  جای  به  داد:  توضیح  او 

و ویتنام، چالش ها، محدودیت ها وابزارهای متعادل کننده آنها در زمانی که بازارهای خود 

توانست  چین  افزود،  او  کنیم.  نگاه  می کردند،  باز  خارجی  سرمایه های  روی  به  حدی  تا  را 

برای تقویت سیاست های عمومی، در مناطق ویژه سرمایه گذاری کند. ریواس، که در گذشته 

از سازمان دهندگان جنبش دانشجویی بود، تأکید کرد که »نقش دولت ونزوئال کنترل و مدیریت 

با  مبارزه  برای  می تواند  که  است  درآمدی  به  سرمایه   اولیه  مزایای  تبدیل  و  ویژه  مناطق 

نابرابری استفاده شود«.

ونزوئال در یک بحران اقتصادی چند ساله گرفتار شده است که با کاهش شدید قیمت 

است.  کرده  وخیم تر  فزاینده ای  شکل  به  را  آن  واشنگنت  حتریم های  برنامٔه  و  شد  آغاز  نفت 
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جمله  از  جنوبی  آمریکای  کشور  این  اقتصاد  از  بخش  چندین  آمریکا  خزانه داری  وزارت 

بانک  گزارش  اساس  بر  است.  داده  قرار  هدف  را  نفت  صنعت  ویژه  وبه  بانکداری  معدن، 

مرکزی این کشور، تولید ناخالص داخلی ونزوئال از سال ۲014 بیش از ۷۵درصد کاهش یافته 

ایاالت  زورگویانٔه  اقدامات  دنبال  به  کاراکاس،  درآمد  اصلی  منبع  خام،  نفت  تولید  است. 

متحده علیه شرکت دولتی نفت ونزوئال به پایین ترین حد در تاریخ خود رسید، تا اینکه در 

سال گذشته توانست به طور متوسط بهبود یابد.

در  لیبرالی  نسخه های  به  فزاینده  آوردن  روی  با  گذشته،  سال  چهار  در  مادورو  دولت 

پی باز گرداندن ثروت اقتصادی کشور بوده است. این اقدامات شامل لغو کنترل قیمت ها 

به  دولتی  دارایی های  وانتقال  کار  نیروی  مقررات زدایی  مالیاتی،  معافیت های  ارز،  و 

از  10درصد  تا   ۵ دارند  قصد  که  کرده اند  اعالم  اخیرًا  مقامات،  است.  خصوصی  بخش 

از جمله بزرگ ترین بانک دولتی وشرکت ملی مخابرات را  سهام شرکت های بزرگ دولتی 

را حتت  افسارگسیخته  تورم  موفق شد  اقتصادی،  برنامه  کنند.  بازارهای سهام عرضه  در 

کنترل درآورد، در حالی که افزایش تولید نفت و قیمت های بازار، عامل کلیدی برای افزایش 

4درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲0۲1 بود. این میزان، اولین رشد اقتصادی 

سال  در  را  رقمی  دو  رشد  متعدد،  پیش بینی های  می باشد.  گذشته  سال  هفت  در  شده  ثبت 

۲0۲۲ پیش بینی می کنند، هرچند، اقدامات قهرآمیز ایاالت متحده همچنان تداوم روند بهبود 

اوضاع را تهدید می کند.

علی رغم انگیزه ها و ابزارهای گسترده ای مانند قانون مناطق ویژه اقتصادی و قانون 

مناقشه  برانگیز ضد محاصره اقتصادی، شرکت های خارجی تا حد زیادی از آمدن به ونزوئال 

واشنگنت  کرده اند.  اجتناب  گرفنت،  قرار  متحده  ایاالت  حتریم های  هدف  از  ترس  دلیل  به 

از تالش هایش برای اعمال فشار اقتصادی براین کشور و برکناری دولت  به عنوان بخشی 

مادورو، شرکت های بین املللی را به خاطر معامله با ونزوئال تهدید کرده است. هم زمان، این 

چرخش لیبرالی از طرف گروه های چپ در داخل وخارج از جریان چاویستی مورد انتقاد قرار 

گرفته است. آنها با وجود اذعان به وضعیت دشوار اقتصادی کشور، بر این باورند که کسب 

و کارهای قدرمتند از این موقعیت برای معکوس کردن سیاست های کلیدی دولت های هوگو 

چاوز استفاده می کنند. رئیس جمهور سابق بر خرد کردن مکانیسم های سرمایه داری و تقویت 

نقش دولت در اقتصاد اصرار داشت.

فهرست
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هوگو چاوز رهبر انقالبی ونزوئال، سال ها پیش با اظهارنظری پیشگویانه، جهان قرن 
بیست ویکم را نه جهانی یک قطبی، و نه دو قطبی، بلکه جهانی چند قطبی تصویر کرده بود.1 

متاسفانه عفریت سرطان مجال دیدن صحت این پیشگویی را به او نداد.
آن اعتنایی کرد،  به  و  را شنید  این پیش بینی هوشمندانه  آن سال ها کمتر کسی  اگر، در 

اما امروز دیگر اعتراف های زجنیره ای حتلیل گران و رهبران جهان امپریالیستی، از مکرون 

فرانسه تا هنری کسینجر، از ماریو دراگی ایتالیا تا تونی بلر همدست جورج  بوش در مبباران ها 

و کشتارها برای برقراری نظام تک قطبی، بر سر هر بازاری است: »دوران هژمونی سیاسی و 

اقتصادی غرب به پایان خود نزدیک شده و جهان به مست چندقطبی شدن پیش می رود... 

]آری ما[ در حال نزدیک شدن به پایان هژمونی غرب در عرصه سیاست و اقتصاد هستیم و 
جهان، حداقل دو قطبی یا احتمااًل چند قطبی خواهد شد.«۲

ایران و ونزوئال در این حتوالت شتابنده توازن قوا در صحنه بین املللی به نفع اکثریت 

ملت های حتت ستم امپریالیستی، با هزاران کیلومتر فاصله از دو سوی این سیاره، در کنار هم 

سهم درخوری بر عهده دارند و حتکیم و تقویت رابطه استراتژیک آنها، منادی از تولد جهان 

چندقطبی است. ایران و ونزوئال در کنار روسیه، چین، سوریه، بولیوی، فلسطین و چند کشور 

روابط ایران و ونزوئال، بخشی از مبارزه سیاسی 

دولت ها علیه سلطه طلبی امپریالیسم آمریکا

طلیعۀ حسنی- فرشید واحدیان



ص 185، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

درونزوئالچهمیگذرد؟

آفریقایی از مؤسسین ائتالفی هستند که در سال 1۳۹۷ حول احترام به اصول سازمان ملل 

متحد تشکیل شد و دو سال بعد، در اسفند 1۳۹۹ با امضای بیانیه ای علیه یک جانبه گرایی 

و حتریم ها در جهان، تشکیل ائتالف گسترده تری در چارچوب سازمان ملل متحد، حتت نام 

»گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد« را اعالم کردند.

اما، مبارزه برای رهایی از نظام زورگویانه و بربرمنش تک قطبی امپریالیستی، مبارزه ای 

دشوار و طوالنی است، که تنها با رهایی خود از سلطۀ سیاسی امپریالیسم به پایان منی رسد، 

بلکه یگانه ضامن و اساس بازگشت ناپذیری آن در دستیابی به استقالل اقتصادی و رهایی 

از چنبره ای است که کشورهای امپریالیستی غرب بر اقتصاد جهان گسترده اند. امروز همه 

کشورها، هم زمان برای رشد نیروهای تولیدی خود به سرمایه و فن آوری نوین، نیاز حیاتی 

دارند و در پاسخگویی به این نیازهاست که اغلب، امپریالیسمی که از در سلطه سیاسی بیرون 

رانده شده، از پنجرۀ سلطۀ اقتصادی وارد می شود و با استفاده از ابزارهای اقتصادی به مرور 

حاکمیت سیاسی خود را نیز دوباره احیا می کند.

سیاست های اقتصادی نئولیبرال

یکی از ویرانگرترین این ابزارها سیاست های اقتصادی نئولیبرال است که به عنوان شروط 

وام های نهادهای مالی چون صندوق بین املللی پول و بانک جهانی بر کشورهای دریافت کننده 

حتمیل می شوند و به درستی »تله وام« نام گرفته اند. سیاست هایی که حذف کنترل دولتی بر 

اموال  تصاحب  برای  غارتگران  دست  بازگذاشنت  کار؛  نیروی  زیان  به  مقررات زدایی  بازار؛ 

عمومی و ثروت های طبیعی و نابودی منابع کلیدی تولیدی حتت عنوان کوچک کردن دولت و 

بذل و بخشش آنها به افراد خاص حتت نام خصوصی سازی ها؛ و کاهش بودجه نظام آموزش، 

بهداشت و سالمت و مسکن اکثریت مردم، از بارزترین شاخصه های آنها هستند.

پیامدهای هولناک اجرای این سیاست ها در زندگی و معیشت اکثریت مردم در بسیاری 

از کشورهای جهان، به اثبات رسیده و کشور ما ایران، یکی از دردناک ترین و فاجعه بارترین 

سلطه طلبی  ضد  مست گیری  علیرغم  ایران  حاکمیت  متأسفانه  اما،  است.  آن  منونه های 

امپریالیسم آمریکا در سیاست خارجی و تقویت پیوندهای جهانی خود در این راستا، در عرصه 

اقتصادی به شکلی فزاینده و بی اعتنا به مسایل حاد اجتماعی و افزایش فقر و فالکت مردم، 

سیاست هایی را ادامه می دهد که از نهادهای بین املللی اقتصادی قدرت های امپریالیستی 

جهان به آنها دیکته شده است.
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با  اخیر  سال های  در  نیز،  ونزوئال  دولت 

مردم  و  دولت  علیه  اقتصادی  محاصره  تشدید 

این کشور توسط امپریالیسم آمریکا و متحدینش 

آنها،  با  هم راستا  قدرمتند  داخلی  عوامل  و 

را  نئولیبرال  حتمیلی  سیاست های  این  از  برخی 

ابعاد  و  گستردگی  البته،  است.  گذاشته  اجرا  به 

اجرای این سیاست ها در ونزوئال هنوز با ایران که 

متجاوز از سی سال پیش دست به این تغییرات 

حداقل  و  دارد  فاصله  بسیار  است،  زده  ویرانگر 

مسکن  و  بهداشت  آموزش،  عرصه های  کنون  تا 

نافذ  کشور  در  کمون ها  و  تعاونی ها  با  رابطه  در  چاوز  زمان  قوانین  هنوز  و  برنگرفته  در  را 

هستند. اما، نباید این اصل مهم را از نظر دور داشت که عامل اصلی نارضایتی مردم و بروز 

ناآرامی ها و بی ثباتی و ناامنی در کشورها که می توانند بستر دخالت خارجی و سوءاستفاده 

اقتصادی  سیاست های  همین  ادامه  باشد،  داشته  خطرناکی  عواقب  و  سازد  فراهم  را  آنها 

امپریالیسم فرموده است.

ابزارها برای تسلط اقتصادی بر جهان و اجرای حتریم ها

سیستم  بین املللی،  جتارت  حوزۀ  سه  در  اقتصادی  سلطه  حتمیل  برای  دیگر  ابزار های 

بانکی و نقل و انتقاالت ارزی و پولی در جهان، و راه های آبی و مسیرهای جتارت دریایی به 
کار گرفته می شوند. آشنایی دقیق با این ابزارها و چگونگی کارکرد آنها جهت به اجرا گذاشنت 

حتریم ها و محاصره اقتصادی کشورها، نیاز به فرصتی دیگر دارد، اما در مرور روابط ایران و 

ونزوئال توضیح مختصری درباره آنها ضروری است.

یکی از مهم ترین اشکال برای تضمین تسلط بر جتارت بین املللی، حاکمیت دالر آمریکا به 

عنوان یگانه ارز مورد توافق اکثریت قریب به اتفاق کشورها در مبادالت جتاری در جهان است، 

حتی بی آنکه ایاالت متحده یکی از طرفین معامله باشد. برای مثال انتقاالت ارزی معامله ای 

میان دو کشور تایلند )در آسیا( و نامیبیا )درآفریقا(، در مناسبات فعلی روابط مالی جهان، 

باید با دالر آمریکا و به واسطه بانک های آمریکایی اجنام شود. استفاده از دالر به عنوان ارز 

رایج در معامالت جهانی، حاکمیت قاطع دولت آمریکا بر جتارت بین امللل به عنوان صاحب 

سمت	گیری	 علیرغم	 ایران	 حاکمیت	
در	 آمریکا	 امپریالیسم	 سلطه	طلبی	 ضد	
پیوندهای	 تقویت	 و	 خارجی	 سیاست	
عرصه	 در	 راستا،	 این	 در	 خود	 جهانی	
بی	اعتنا	 و	 فزاینده	 شکلی	 به	 اقتصادی	
افزایش	 و	 اجتماعی	 حاد	 مسایل	 به	
را	 سیاست	هایی	 مردم،	 فالکت	 و	 فقر	
ادامه	می	دهد	که	از	نهادهای	بین	المللی	
اقتصادی	قدرت	های	امپریالیستی	جهان	

به	آنها	دیکته	شده	است.
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این ارز و وال استریت و نهادهای مالی حتت پوشش آن را به عنوان واسطه های این معامالت 

تضمین می کند. وجود چنین حاکمیتی بر جتارت بین امللل، امکان مسدود کردن و تصاحب 

دارایی های مالی و ارزی کشورهای هدف را برای آمریکا و متحدین آن فراهم می سازد.

حلقه دیگر چنبره اقتصادی امپریالیستی، تسلط بر سیستم بانکی با استفاده از ابزاری 

ابداع شد  اروپایی  ابتدا توسط کشورهای سرمایه داری  است. سوئیفت، که  نام سوئیفت  به 

و به مرور ایاالت متحده جایگاه برتر نظارتی خود را بر آن برقرار کرد، وظیفه کنترل و پایش 

تراکنش های مالی میان بانک ها و مؤسسات مالی کشورها را بر عهده دارد و اجنام نقل و انتقاِل 

بین بانکِی خارج از سوئیفت را تقریبًا غیرممکن می سازد.

تسلط بر راه های آبی و مسیرهای جتارت دریایی به اتکای قدرت نظامی، یکی دیگر از 
اهرم های اعمال اراده و فشار کشورهای امپریالیستی بر جهان است. آنها تقریبًا کنترل کاملی بر 

مسیرهای آبی جهان در دریاهای آزاد دارند و می توانند کشتی های جتاری هر کشوری را، به هر 

بهانه ای که بخواهند، متوقف و مانند دزدان دریایی محتویات آنها را مصادره کنند.

ایاالت متحده در مقام رهبر نظام امپریالیستی جهان، این ابزارها به اضافه حتریم ها و 

محاصرۀ اقتصادی علیه جهان جنوب را، با اجماع و یا بدون اجماع متحدین خود، »قانون« 

نامیده است، و برای »خاطیان« از این مثاًل قوانین، که همگی در مغایرت آشکار با قوانین و 

موازین توافق شده بین املللی در منشور سازمان ملل متحد هستند، تنبیه های کمرشکنی نیز 

وضع کرده است. اما خوشبختانه امروز جهانیان شاهد روند رو به رشدی هستند که هدف آن 

پایان دادن به این قلدری آشکار است. در مقابله با این ابزارها که گلوی اقتصادی کشورهای 

جهان را می فشارد، نهادهای جدید اقتصادی مانند بریکس، احتادیه اوراسیا، شانگهای و ... 

به طور فزاینده ای در حال تأثیرگذاری بر مناسبات 

بین املللی هستند. این نهادها با ایجاد مجراهای 

مستقل مالی و بانک هایی خارج از ید قدرت های 

در  ملی  ارزهای  از  استفاده  و  امپریالیستی، 

روز  هر  یا مبادالت کاالیی،  فی مابین،  معامالت 

از  و  می کنند  جلب  خود  به  را  بیشتری  کشورهای 

ایفای نقش مخرب و بازدارنده دالر در مناسبات 

ونزوئال  و  ایران  می آورند.  عمل  به  ممانعت  خود 

نیز، که هر دو حتت شدیدترین حتریم ها قرار دارند، 

تحت	 دو	 هر	 که	 ونزوئال،	 و	 ایران	
شدیدترین	تحریم	ها	قرار	دارند،	چه	در	
مبادالت	اقتصادی	باهم	و	چه	در	رابطه	با	
کشورهای	عضو	پیمان	های	نامبرده	و	نیز	
با	کشورهای	دیگر،	سدهای	تحریمی	را	
با	استفاده	از	اتحادهای	جدید	بین	المللی	
پای	 پیش	 از	 دیگر	 توافقی	 اشکال	 و	

برمی	دارند.
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)البته تا پیش از جنگ اوکراین. امروز روسیه مشمول بیشترین حتریم های آمریکا و متحدین 

آن است( چه در مبادالت اقتصادی باهم و چه در رابطه با کشورهای عضو پیمان های نامبرده 

و نیز با کشورهای دیگر، سدهای حتریمی را با استفاده از همین احتادهای جدید بین املللی 

و اشکال توافقی دیگر از پیش پای برمی دارند. اساسًا رابطه این دو کشور، گذشته از آن که 

همواره در بزنگاه هایی به کمک یکدیگر شتافته اند، از این منظر نیز حائز اهمیت خاصی است.

سابقه رابطه ایران و ونزوئال و نارضایتی آمریکا نسبت به آن

نکته  یک  به  توجه  ونزوئال،  و  ایران  کشور  دو  همکاری  عرصه های  با  آشنایی  از  پیش 

ضروری است: ایاالت متحده به عنوان رهبر امپریالیسم جهانی خود را پلیس جهان می داند، 

و  غارتگرانه  اهداف  حتقق  سوسیالیستی،  اردوگاه  ختریب  از  بعد  اخیر  سه دهه  در  ویژه  به  و 

توسعه طلبانه اش را با اعمال همان مثاًل قوانین پیش گفته امکانپذیر ساخته است. از این رو 

دخالت در امور داخلی کشورها و تعیین تکلیف برای همه اعضای سازمان ملل را حق مسلم 

خود می داند و بقیه باید بنده وار از امر و نهی های آن مثاًل برای حتریم و محاصره اقتصادی 

کشورهای دیگر تبعیت منایند. از این منظر و برای مثال، روابط ایران و ونزوئال، دو کشوری 

که مورد »تنبیه «های این پلیس خودخوانده جهان قرار دارند، همواره زیر ذره بین آمریکا بوده 

و برای ممانعت از آن یا حداقل ختریب چنین روابطی تالش کرده است. در این رابطه نگاهی 

می کنیم به بخش هایی از سخنرانی »رابرت ام. مورگنتاو«۳ در ۸ سپتامبر ۲00۹ )پاییز 1۳۸۸(، 

در اندیشکده گلوبال فایننشیال اینتگریتی بروکینز.

حتت  خود  سخنان  در  است،  نیویورک  در  بین امللل  حقوق  مشاوره  دفتر  دارای  که  وی 

روابط  ساله  پنجاه  قدمت  به  اشاره  با  بحران«،  یک  شروع  ونزوئال:  و  ایران  »رابطه  عنوان 

عادی دیپلماتیک ایران و ونزوئال تا همان اواخر، و تغییر چشمگیر آن بعد از انتخابات ریاست 

جمهوری ایران در سال 1۳۸4/۲00۵، تصریح می کند که امروز: »آنها مشارکت عمیقی را رقم 

زده اند که ریشه در زبان و سیاست مشترک ضد آمریکایی دارد.«

یعنی همان چیزی که امروز هم بعد از 1۳ سال از این سخنرانی، یکی از مهم ترین عوامل 

رابطه این دو کشور است.

مورگنتاو در توضیح نشانه های تغییر چشمگیر در روابط آنها گفت: »در اوایل سال ۲00۶، 

نشانه های علنی این احتاد ظاهر شد. در این سال بود که ونزوئال با پیوسنت به کوبا و سوریه، از 

معدود کشورهایی بود که به قطعنامه آژانس انرژی امتی سازمان ملل ... برای محدود کردن 
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برنامه هسته ای  ایران، رأی منفی داد. در سال 1۳۸۶، در جریان سفر رمسی چاوز به تهران، دو 

کشور »محور وحدت« خود علیه ایاالت متحده را اعالم کردند.« در عرصه دیپلماسی، در سفر 

احمدی نژاد، به آمریکای التین، »چاوز شخصًا به آغاز روابط بین ایران با نیکاراگوئه، بولیوی 

و اکوادور کمک کرد... و با باز کردن کانال های ارتباطی، ایرانیان را در ائتالف های منطقه ای 

خود وارد کرد. در سال های اخیر چندین یادداشت تفاهم بین دو کشور در زمینه »توسعه فناوری 

مشترک«، »همکاری نظامی«، »بانکداری و مالی«، »همکاری در اکتشاف و پاالیش نفت و 

گاز«، »اکتشاف مواد معدنی« و »حتقیقات کشاورزی« به امضا رسیده است.«

زیرمجموعه  کاراکاس،  در   )BID( بین املللی«  توسعه  »بانک  مورگنتاو،  گزارش  بر  بنا 

مستقل »بانک توسعه صادرات ایران« )EDBI( در ژانویه ۲00۸، افتتاح شد، و »دفتر کنترل 

یا  »ارائه  بهانه  به  اکتبر ۲00۸،  در   )OFAC( آمریکا  خزانه داری  وزارت  خارجی«  دارایی های 

تالش برای ارائه خدمات مالی به وزارت دفاع ایران و جلستیک نیروهای مسلح«، دو نهاد 

نظامی مجری پیشبرد به زعم وی »جاه طلبی های هسته ای ایران«، حتریم های اقتصادی علیه 

این دو بانک ایرانی را به اجرا گذاشت.

بود،  آورده  کف بر دهان  غضب  شدت  از  گویی  که  خود،  طوالنی  سخنرانی  در  مورگنتاو 

کوشید تا مخاطبین خود را نسبت به »خطر« رابطه ایران و ونزوئال، به ویژه »تهدیدات هسته ای و 

موشک های دوربرد ایران و نفوذ خزنده ایران در نیمکره غربی« متقاعد سازد: »جهان دیگر نباید 

تصور کند که چاوز هنگام سخنرانی بلوف می زند؛... این مهم است که عموم مردم و مقامات 

دولتی مسئول به ویژه از حضور رو به رشد ایران در آمریکای التین آگاه باشند؛ ... الزم است 

همسایگان ونزوئال را ترغیب کنیم تا به پیامدهای شوم حضور ایران در منطقه بیاندیشند؛ ... 

ایاالت متحده و جامعه بین امللل باید هرچه بیشتر راه هایی را برای نظارت و حتریم سیستم 

بانکی ونزوئال در نظر بگیرند؛... ماهیت رابطه ایران با ونزوئال باعث ایجاد یک ایران خطرناک تر 
می شود؛... ونزوئال با کمک ایران به یک نیروی بی ثبات کننده در آمریکای التین تبدیل خواهد 

شد؛... دو تا از خطرناک ترین رژیم های جهان، که خود را »محور وحدت« نامیده اند، باهم در 

حیاط خلوت ما برای توسعه فناوری هسته ای و موشکی عمل خواهند کرد.«
در واقع جان کالم درباره »خطرناک« بودن روابط ایران و ونزوئال، در همین رفت  و آمد در 

»حیاط خلوت« »اربابان« است که می تواند موی دماغ غارتگران بین املللی به رهبری ایاالت 

متحده در چپاول ثروت این کشورها شود. امروز با مطالعه این سخنرانی، و کیفیت رابطه این 

دو کشور می توان اذعان داشت که نگرانی مورگنتاو درباره پیامدهای گسترش و تعمیق این 



ص 190، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

درونزوئالچهمیگذرد؟

ونزوئال سال هاست  و  ایران  و  نبوده است  ایاالت متحده بی راه  برای موقعیت جهانی  رابطه 

با این درک مشترک که دفاع از استقالل و حق تعیین سرنوشت کشورشان در گرو ایستادگی 

مشترک در مقابل زورگویی های نظام سلطه جهانی به رهبری آمریکاست به دنبال حتکیم و 

ترغیب روابط خود هستند.

همکاری در زمینۀ صنایع نفت و مشتقات آن

در سال 1۳۸۸، زمانی که ایاالت متحده آمریکا، راه های واردات بنزین به ایران را بست 

و اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داد، این دولت چاوز بود که با فرستادن چندین محموله بنزین 

به کمک ایران آمد. در سال 1۳۹۹، که ایاالت متحده با شروع پاندمی، حتریم های بیشتری 

بر ونزوئال حتمیل کرد و عماًل این کشور را در محاصره اقتصادی قرار داد، کمبود شدید بنزین 

و گازوییل و مواد رقیق کننده نفت سنگین موجب متوقف شدن فعالیت پاالیشگاه ها، سقوط 

فاحش درآمد این کشور و تشدید مشکالت زندگی مردم عادی شد. حال نوبت ایران بود که به 

کمک دوست و متحد خود بشتابد و محموله های متعدد بنزین را به ونزوئال روانه کند. نیکالس 

مادورو، بعد از رسیدن اولین محموله نفتی ایران به ونزوئال نوشت: »ممنون ایران! تنها برادری 

مردمان آزاد است که ما را جنات می دهد.«
»مرکز مطالعات استراتژیک و بین امللل«CSIS 4، درباره این اقداِم به زعِم خود »سرکشانه« 

ایران در چهارم ماه ژوئن ۲0۲0 )خرداد 1۳۹۹( نوشت: »ایران با ارسال این نفتکش ها کارزار 

فشار حداکثری ایاالت متحده برای سرنگونی رژیم مادورو و بازگرداندن دموکراسی به ونزوئال 

را به چالش کشید«، و به نوعی به ایران هشداد داد که باید در انتظار پاسخ مناسبی برای این 

ونزوئال  به  اکثرشان  آمریکا،  توسط  تانکر  سه  یا  دو  مصادره  وجود  با  هرچند  باشد.  سرکشی 

نفتکش	ایرانی	که	به	ونزوئال	رفتنفتکش	ایرانی	که	به	ونزوئال	رفت
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رسیدند و اخیرا نیز دیگر خبری از مصادرۀ کشتی ها در میان نیست.1

فروش تانکرهای نفت به ونزوئال از دیگر موارد همکاری اقتصادی بین دو کشور است. 
هم زمان با حضور اخیر نیکالس مادورو در تهران، ایران رمسًا دومین نفتکش از چهار نفتکش 

»افرامکس« سفارشی ونزوئال را حتویل داد. این نفتکش ها که توسط یک شرکت دولتی ایران 

ساخته می شوند، ۲۵0متر طول دارند و می توانند تا ۸00هزار بشکه نفت را حمل کنند.

ارسال سوخت و میعانات گازی برای رقیق کردن نفت سنگین ونزوئال جهت تسهیل صدور 

حتریم های  با  مقابله  در  متقابل  همکاری های  چارچوب  در  ایران  طرف  از  دیگری  اقدام  آن، 

ایاالت متحده علیه هر دو کشور است. میعانات گازی ایران موجب افزایش استخراج نفت 

از سه پایگاه نفتی از بزرگ ترین ایستگاه های نفت ونزوئال شده اند. پیش از این، بسیاری از 

چاه های نفتی این کشور به دلیل نبود معیانات گازی و رقیق کننده ها غیرفعال شده بودند. این 

مبادالِت جنات بخش به دنبال امضای قرارداد صادرات میعانات گازی ایران به ونزوئال بعد از 

آغاز به کار دولت سیزدهم در ماه های گذشته اجرایی شده اند. قراردادی که خبرگزاری رویترز از 

آن به عنوان »قرارداد بزرگ نفتی ایران و ونزوئال« یاد کرد.

موقعیت  بررسی  برای  خود  نفتی  متخصصین  اعزام  با   ،۲0۲0 سال  از  همچنین  ایران 

کمبود  دهه ها  نتیجه  در  که  آنها  از  تعدادی  اساسی  تعمیرات  و  ونزوئال  پاالیشگاه های 

سرمایه گذاری و حتریم ها آسیب دیده بودند، کمک کرده است.

نفت  ملی  شرکت  مدیرۀ  هیئت  عضو  و  کارگران  احتادیه  اعضای  از  یکی  رانگل۶  ویز 

ونزوئال در رابطه با نقش ایران در حل این مشکالت می گوید، ونزوئالی قبل از چاوز مستعمرۀ 

آمریکا بود، و پاالیشگاه های ما، مانند اکثر کشورهای صادرکنندۀ نفت، همگی با فن آوری 

آمریکایی ساخته شده اند. حتریم های آمریکا، ونزوئال را از دریافت هرگونه قطعات یدکی برای 

پاالیشگاه ها محروم کرد. تا زمانی که با آمدن ایرانی ها ما توانستیم ساختار صنایع پتروشیمی 

ونزوئال را در حد امکان از وابستگی به ایاالت متحده برهانیم. این همکاری، که هنوز هم ادامه 

دارد، ما را قادر می سازد تا رفته رفته بدون نیاز به نفت ایران، کیفیت نفت خود برای عرضه 

به بازار جهانی را بهبود ببخشیم.

سند همکاری 20 ساله و کشت فراسرزمینی ایران در ونزوئال

امضای سند همکاری ۲0 ساله و ترسیم نقشۀ راه برای همکاری های اقتصادی دو کشور 

که در سفر اخیر رئیس جمهور ونزوئال به ایران حاصل شد، حائز اهمیت خاصی است. چرا که 



ص 192، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

درونزوئالچهمیگذرد؟

این سند عرصه های وسیعی از در جتارت، انرژی، نیروگاه های حرارتی، علوم و کشاورزی تا 

شاخه های مختلف صنعت و سالمت و بهداشت و غیره را در بر می گیرد.

در چارچوب این توافق ها و با هدف گسترش جهانگردی میان ایران و ونزوئال، که می تواند 

درآمدهای متقابل قابل توجهی برای هر دو کشور داشته باشد، اخیرًا تعدادی راهنما ی ایرانی 

تورهای جهانگردی برای بررسی امکانات سازماندهی تورهای تفریحی، به ونزوئال رفتند. 

که  توافق هاست  این  از  دیگری  مورد  کاراکاس،  و  تهران  میان  مستقیم  پروازهای  برقراری 

می تواند تسهیل کننده سفرهای تفریحی متقابل باشد.

یکی از مفاد توافق ها پیرامون تدارک کشت فراسرزمینی ایران در ونزوئال است. ونزوئال 

دارای بیش از ۳0میلیون هکتار زمین زراعی قابل کشت است که در چهار فصل سال از باران 

و آب سرشار، آفتاب و خاک مناسب برخوردار است، اما در حال حاضر تنها از 10میلیون هکتار 

توافق  بر  بنا   ،1401 مرداد   4 تاریخ  به  آنالین،  همشهری  گزارش  به  می شود.  بهره برداری  آن 

پیشین، یک میلیون هکتار از این زمین ها برای کشت فراسرزمینی در اختیار ایران گذاشته 

شده است. این فرصت دیگری است تا با همکاری دولت بولیواری ونزوئال در راستای تأمین 

مواد خوراکی و غذایی، قدم های مؤثری به نفع هر دو کشور برداشته شود. ایران می تواند با 

صادرات کاال به این کشور و تولید برخی اقالم مورد نیاز در خاک ونزوئال، کمبود آب، خاک 

و شرایط زیست محیطی خود را جبران مناید و از منابع آن برای کارخاجنات و مراکز تولیدی 

داخل کشور بهره مند شود.

همکاری در صنعت داروسازی

ونزوئال در دو دهه اخیر، به ویژه به دلیل حتریم های ناعادالنه آمریکا، با کمبود بسیاری 

از اقالم دارویی مواجه بوده است و برای حل این معضل مجبور به تعلیق موقت و اضطراری 

مقررات ثبت دارو شده است. از ابتدای گسترش روابط ایران و ونزوئال از اواخر دهه 1۳۸0 

این  در  کشور  این  مکرر  درخواست های  به  پاسخ  در  ایران  داروسازی  شرکت های  شمسی۵، 

ثابت  داروخانه   140 از  بیش  و  توزیع  شبکه  یک  ونزوئال،  دارویی  بازار  به  ورود  با  سال ها 

و سیار )خودروهای توزیع کننده داروی ایرانی( ایجاد کرد و با کمک به جبران کمبود داروی 

بازار دارو در ونزوئال،  ونزوئالیی ها، اعتبار قابل توجهی برای خود کسب کرده اند. ورود به 

زمینه مناسبی برای ورود به بازار ۳00میلیونی آمریکای جنوبی را برای شرکت های تولید دارو 

ایران فراهم ساخته است.
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فعالیت بخش خصوصی ایران در ونزوئال

در این سال ها بخش خصوصی ایران در پروژه هایی چون ساخت پاالیشگاه، و کارخانه های 

سیمان، خودروسازی، تولید لبنیات، و تأسیس سوپر مارکت در این کشور فعال بوده است. 

ساختمانی  شرکت های  فعالیت  مهم  عرصه های  دیگر  از  کم درآمد  اقشار  برای  خانه  ساخت 

ایرانی در ونزوئال است. اجرای پروژه های عظیم مسکونی در ونزوئال اغلب هم زمان با کمبود 

ارز خارجی در این کشور بوده است. به همین دلیل در پاره ای موارد نه تنها در این پروژه ها، 

بلکه در جتارت های فیمابین دو دولت نیز ونزوئال از طال برای پرداخت بدهی های خود استفاده 

کرده است.

کمک ایران به حل مشکل ناشی از »کودتای برقی« در ونزوئال

در سال ۲01۹ ونزوئال در نتیجه حمله سایبری به تأسیسات برق، در خاموشی فرو رفت و 

ونزوئالیی ها عالوه بر دیگر دشواری های ناشی از حتریم ها و بحران اقتصادی، با مشکالت 

جدید دیگری هم روبرو شدند. به گفته نیکوالس مادورو، رفع مشکالت ناشی از این حمله که 

وی از آن با »کودتای برقی« یاد می کند، تنها به فاصله دو-سه روز بعد از این »کودتا« با ورود 

کارشناسان ایرانی به این کشور برای ارائه خدمات و تعمیر تأسیسات برق میسر شد.

همکاری های نظامی و امنیتی 

همکاری در امور نظامی و امنیتی، عرصه بسیار مهم دیگری در روابط دو کشور ایران 

و ونزوئال است. این فعالیت از سال ها پیش آغاز شده است. اما برجسته ترین آن حضور آنها 

در رزمایش مشترک نظامی ده کشور به رهبری روسیه، چین و ایران در اواسط ماه آگوست با 

میزبانی ونزوئال در منطقه کارائیب است. این رزمایش، زیر پای ایاالت متحده آمریکا، حامل 

پیام مهمی برای آمریکا و متحدین جهانی و منطقه ای آن مبنی بر ظهور یک آمریکای التین 

چند قطبی و رهایی از دنیای تک قطبی هژمونی آمریکا خواهد بود.

اندیشکده »مرکز جامعه آزاد امن« در این رابطه ادعا کرد، رقبای اصلی غرب در سطح 

ایران می خواهند جتهیزات نظامی خود را برای مترین به  ژئوپلیتیک شامل روسیه، چین و 

نیمکره غربی منتقل کنند. این رقابت یک »حرکت استراتژیک« با هدف استقرار جتهیزات 

نظامی در آمریکای التین و کارائیب است.

عقل سلیم حکم می کند، با این ارزیابی اندیشکده فوق مخالفت نشود!
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ادامه خرابکاری های امپریالیستی و مخالف خوانی های رنگارنگ در رابطه ایران و نزوئال

ایاالت  امپریالیسم  برای  همواره  ونزوئال  و  ایران  رابطه  شدیم،  یادآور  پیش تر  چنانچه 

متحده موجب نگرانی بوده است. از این رو همواره از ایجاد هرگونه مانع یا خرابکاری برای 

جلوگیری از تعمیق روابط دو کشور غافل نبوده است. دزدی دریایی نفتکش های ایرانی به 

مقصد کاراکاس؛ دستگیری فراقانونی الکس ساب، دیپلمات ونزوئالیی که برای مذاکرات و 

عقد قراردادهای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کشور، عازم تهران بود و انتقال غیرقانونی او به 

زندان های ایاالت متحده؛ و نیز توقیف هواپیمای ونزوئالیی در آرژانتین به بهانه خدمۀ ایرانی 

آن و کشاندن پای اف.بی.آی به این ماجرا با ادعای فعالیت های تروریستی در منطقه، و تهدید 

دخالت جویانه  و  خصمانه  تالش های  تازه ترین  از  منونه هایی  مذکور،  هواپیمای  مصادرۀ  به 

آمریکا در روابط این دو کشور است.

عالوه بر موارد یاد شده، هستند افراد و محافل دیگری که با اهداف معینی در هماهنگی 

با محافل سلطه طلب امپریالیسم جهانی، دائمًا علیه این روابط جوسازی می کنند. آنها مرتب 

با به اصطالح محاسبه »فایده و زیاِن« این روابط »هشدار« می دهند که این تالش ها تنها به 

نفع دیگری و ناشی از »انزوای« دو طرف و موجد »انزوای بیشتر« است. آنها با سخیف ترین 

توهین ها نسبت به رهبران ونزوئال، مدعی نبوِد هیچ وجه اشتراک تاریخی و فرهنگی و زبانی 

بین این دو کشور می شوند، گویی ضرورت رابطه ایران با کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، 

فرانسه، ژاپن، کانادا... ناشی از وجوه اشتراکات کثیری است که ما با آنها داریم! درست همان 

محافلی که جامعه جهانی را در آمریکا و متحدین امپریالیستی آن خالصه می کنند و بیش از 

نیمی از کشورهای جهان و چند میلیارد ساکنان آنها را »جهان« منی شمارند، و تنها راه حل 

مشکالت را تسلیم در برابر قدرت قاهره سرمایه داری امپریالیستی و همدستی با آن می دانند، 

به شکلی مضحک و سفیه انگارانه مخاطب خود، ُبعد مسافت را دلیل نادرست بودن و زیان ده 

بودن روابط اقتصادی با این کشوِر در همسایگی ارباب خود قلمداد می کنند!

مخالف خوانان خودی و غیرخودی، وطنی و اجنبی، از »چپ« و راست دائمًا در تالش اند 

تا به هر شکل ممکن مانع برقراری و تقویت این رابطه شوند. شب و روز به بدبینی و حتریک 

افکار عمومی نسبت به این رابطه دامن می زنند؛ متسخر می کنند؛ و آن را اشتباه، آن هم از نوع 

»استراتژیک«اش معرفی می کنند؛... و تنها چیزی که کمترین هم دردی در آنها برمنی انگیزد، 

زندگی ده ها میلیون انسانی است که در ایران و ونزوئال زیر بار حتریم های مرگبار کمر خم کرده اند 

و هر روز با سوءتغذیه و بی دارویی و کمبود جتهیزات پزشکی و ده ها مشکل اقتصادی دیگر 
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دست و پنجه نرم می کنند. یعنی همان درد مشترکی که هر دو کشور ایران و ونزوئال، سال هاست 

رزم  با  تنها  مشترک  درد  این  که  رسانده  نتیجه  این  به  را  آنها  عمل  در  و  می برند  رجن  آن  از 

مشترک تسکین پذیرست.

امروز حتریم و محاصره اقتصادی به عنوان مهمترین و در عین حال جنایت بارترین وسیله 

حتمیل اراده نظام امپریالیستی، هم دلیل نزدیکی و همیاری کشورهای قربانی، و هم سبب ساز 

پیوندهای بزرگ در سطح جهانی هستند، پیوندهایی که ادامه سروری امپراتوری یکتازانه 

امپریالیستی را جدًا به چالش کشیده اند.

زمانی کاندالیزا رایس، سیاستمدار جنگ طلب و مرجتع آمریکایی در اشاره به جنگ های 

خاورمیانه گفته بود که همۀ این جنگ ها دردهای زایمان برای تولد خاورمیانه ای جدید است. 

ونزوئال،  ایران،  امثال  به  که  اقتصادی  جنگ های  و  حتریم ها  که،  دید  می شود  عینه  به  حال 

روسیه و...، حتمیل می شوند دردهای زایمان تولد جهانی چند قطبی است.

1. مصاحبۀ بن نورتن با فعال ونزوئالیی: وب سایت مولتی پالریستا:
 https//:www.youtube.com/watch?v=wpouWfsvLYI&t14=s
2. https://www.isna.ir/news/1401042617499-تونی-بلر-پایان-هژمونی-غرب-نزدیک-است-جهان-دو-یا/
چند-قطبی-خواهدشد

۳. منبع سخنرانی رابرت مورگنتاو
Robert M. Morgentha, Global Financial Integrity Brookings Institutio:
https://gfintegrity.org/press-release/link-iran-venezuela-crisis-making/

4. مرکز مطالعات استراتژیک و بین امللل:
https//:www.csis.org/analysis/understanding-iran-venezuela-relationship
5. https://dolat.ir/detail/182525

۶. خبرگزاری فارس، ۹بهمن 1400.

فهرست

https://www.youtube.com/watch?v=wpouWfsvLYI&t=14s
https://www.isna.ir/news/1401042617499/تونی-بلر-پایان-هژمونی-غرب-نزدیک-است-جهان-دو-یا-چند-قطبی-خواهد
https://www.isna.ir/news/1401042617499/تونی-بلر-پایان-هژمونی-غرب-نزدیک-است-جهان-دو-یا-چند-قطبی-خواهد
https://www.isna.ir/news/1401042617499/تونی-بلر-پایان-هژمونی-غرب-نزدیک-است-جهان-دو-یا-چند-قطبی-خواهد
https://gfintegrity.org/press-release/link-iran-venezuela-crisis-making/
https://www.csis.org/analysis/understanding-iran-venezuela-relationship
https://dolat.ir/detail/182525
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نگاهی دیگر به جمهوری دمکراتیک خلق کره 
)کره شمالی(

ناشناخته ترین کشور دنیا

تقابل با اهریمن سازی بی امان رسانه ها
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سرزمین کره شمالی، که به طور رمسی جمهوری دموکراتیک خلق کره نام دارد، نزدیک 

به نیمی از شبه جزیره نسبتًا کوچک کره را در بر می گیرد. این کشور از اندک شمار کشورهایی 

است که هرگز هیچ کشوری را مورد جتاوز قرار نداده، با این وجود از همان آغاز بنیان گزاریش 

در سال 1۹4۸ تا به امروز دائمًا مورد تهدید حتریم های اقتصادی، جتاوزات نظامی، و حتا 

انهدام امتی قرار گرفته است.

 اگرچه این کشور طی سال ها برای دفاع از خود، نیروی نظامی قوی و برنامه هسته ای 

تدارک دیده است، رهبرانش تقریبًا همواره به دنبال روش های آشتی جویانه با دشمنان بوده 

اند. امضای پیمان عدم گسترش تسلیحات هسته ای در 1۹۸۵ در پیونگ یانگ، و متایل این 

کشور تا حد صرف نظر کردن از بلندپروازی های هسته ای خود از طریق امضای چارچوب توافق 

شده 1۹۹4 با دولت کلینتون، هردو گواهی بر این هستند که این کشور مایل است به عنوان 

عضو خواهان صلح جامعه بین املللی شناخته شود. 

 اما، واشنگنت و رسانه های مسلط ایاالت متحده توانسته اند مردم آمریکا را قانع کنند 

موشکی  آزمایش های  از  همیشه  سیاستمداران  است.  متجاوز  کشور  یک  شمالی،  کره  که 

پیونگ یانگ انتقاد می کنند، اما به مخاطبان خود کلمه ای از شبیه سازی حمالت تهاجمی 

مشترک سالیانه به رهبری ایاالت متحده، منی گویند. این مانورها در طی چندین دهه، کره 

شمالی را به این باور رسانده که در هر حلظه امکان شروع ناگهانی جنگ وجود دارد. همان طور 

که به اصطالح »کارشناسان« و فراریان با دستمزد خوب، با استفاده از نقشه های گوگل تصاویر 

ناشناخته ترین کشور دنیا
سرچشمه: وب سایت دان کورتر  / برگردان: ناهید صفایی

کره	بدون	تردید	دارای	تاریخ	جذاب،	فرهنگ	غنی	و	زبان	منحصر	به	فردی	است	که	توجه	بسیاری	از	
دوستداران	تاریخ،	زبان	شناسان	و	عالقه	مندان	به	جوچه	را	به	خود	جلب	کرده	است.	با	این	حال	بعید	
به	نظر	می	رسد	که	این	ویژگی	های	خاص	بتوانند	موجب	جلب	توجه	عموم	گردد.	کسی	که	در	آرزوی	
بهبود	شرایط	سرزمین	خود	آمریکاست،	الزاما	باید	در	مورد	وضعیت	کره	شمالی	کاوش	کند:	درک	
جمهوری	خلق	کره،	فارغ	از	توهم	استثناگرایی	آمریکایی،	به	درک	واقعی	تر	و	عینی	تر	ایاالت	متحده	

آمریکا	کمک	می	کند.	



ص 198، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

نگاهی دیگر به کره شمالی

مبهم و طرح های آزاردهنده شان را به منایش می گذارند، با ارائۀ مدرک ادعا می کنند که کره 

از  یکی  منزوی«  »پادشاهی  این  می گویند  که  حالی  در  می کند،  نقض  را  بشر  حقوق  شمالی 

جمعی،  ارتباط  وسایل  ارباب  است.  موثق  اطالعات  به  دسترسی  برای  مکان ها  دشوارترین 

با به سخره گرفنت گزافه گویی های رسانه های دولتی کره شمالی در مورد رهبران این کشور، 

از  صحنه را برای سیرک سیاسی واشنگنت آماده کرده و چنان پرحرارت و بدون قید و شرط 

سیاست های یکی از دو حزب دست راستی حاکم دفاع می کنند که گویی هر روز که می گذرد نبرد 

سرنوشت سازی میان خیر و شر در جریان است.

درباره  انقالبی(  )گزارش های  ریپورت  رولوشنری  نام  به  یوتیوبی  کانال  سریال های   

جمهوری خلق کره، این استانداردهای دوگانه سیاست آمریکا را به تفصیل بررسی کرده و زمینه 

تاریخی فوق العاده ارزشمندی را برای درک چرایی اوضاع و احوال کنونی در شبه جزیره کره، 

عرضه می کند. اما قبل از این که بخواهیم برای شناخت جامعه ای متفاوت با جامعه خودمان، 

وقت و نیرو صرف کنیم، مهم است که دلیل آن را بدانیم.

کره بدون تردید دارای تاریخ جذاب، فرهنگ غنی و زبان منحصر به فردی است که توجه 

بسیاری از دوستداران تاریخ، زبان شناسان و عالقه مندان به جوچه را به خود جلب کرده است. 

با این حال بعید به نظر می رسد که این ویژگی های خاص بتوانند موجب جلب توجه عموم گردد. 

کسی که در آرزوی بهبود شرایط سرزمین خود آمریکاست، الزاما باید در مورد وضعیت کره 

از توهم استثناگرایی آمریکایی، به درک  شمالی کاوش کند: درک جمهوری خلق کره، فارغ 

واقعی تر و عینی تر ایاالت متحده آمریکا کمک می کند. 

نگاهی به آیینه 

بار  خنستین  برای  دموکرت  حزب  هوادار  رسانۀ  از  برنامه ای  شو  دیلی  ژوئن ۲01۸،  در   

طرحی طعنه آمیز از پوشش خبری فاکس نیوز در مورد دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت امریکا 

پخش کرد. پس از کلیپ های متجید بی سابقه مجریان از دستاوردهای فوق العاده ترامپ در 

دوران ریاست جمهوری اش، با نشان دادن احترام فوق العاده به شجاعت به اصطالح چشمگیر 

او، بخش هایی از گزارش های تلویزیون کره نشان داده شد که تقریبًا به همین شکل از کیم جونگ 

اون، رئیس حزب کارگران کره متجید می کردند. البته هدف سریال کمدی لیبرال این بود که نشان 

دهد حامیان رسانه ای ترامپ و شاید حامیان ترامپ به طور کلی مانند کره شمالی ها متعصب و 

مغزشویی شده اند. اما آیا منی توان همین مقایسه را در مورد رسانه های لیبرال وهمه رسانه های 
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اصلی آمریکا اجنام داد؟ 

 تقریبًا در همان زمانی که دیلی شو محافظه کاران را به خاطر شباهت شان به کره شمالی 

مسخره می کرد، ریچل مدو در رسانه آشکارا لیبرال ام اس ان بی سی، در برنامه زنده تلویزیونی 

برای کودکان مهاجرکه در قفس ها محبوس بودند اشک متساح میریخت. در دورویی لیبرال هایی 

بسیار  مهاجرت  از  جلوگیری  سیاست های  روی  بر  را  خود  چشم  که  بس  همین  مدو  مانند 

سختگیرانه و بی رحمانه دولت باراک اوباما بستند و اکنون هم در برابر همان سیاست های بی 

رحمانه مهاجرتی در دولت جو بایدن می بندند، این شیرین کاری تبلیغاتی تنها چند سال پس از 

آن رخ داد که متام شبکه های اصلی آمریکا، برنامه تلویزیون کره که در آن مجری اصلی اخبار و 

میلیونها نفر دیگر از کره شمالی در سوگ رهبر سابق شان کیم جونگ ایل به شکلی هیستریک 

می گریستند را پخش کردند.

جالب است بدانیم آسیب ناهماهنگی شناختی تنها دامنگیر رسانه های آمریکا نیست- 

در  می شود.  مشاهده  متحده  ایاالت  سیاسی  تشکیالت  نهادهای  متام  در  تقریبًا  آسیب  این 

-جورج  جمهورآمریکا  رئیس  اولین  که  می شود  گفته  کودکان  به  آمریکا  مدارس  از  بسیاری 

واشنگنت که غالبا »پدر کشور آمریکا« نامیده می شود، برخالف کیم ایل سونگ در کره شمالی 

اصال منی توانست دروغ بگوید. صرف نظر از این که این ادعا آشکارا نادرست است، حتا هیچ 

مدرکی در تأیید این افسانه وجود ندارد که واشنگنت در کودکی پس از آن که با تیشه به درخت 

گیالس پدرش آسیب زده بود گفت: »من منی توامن دروغ بگویم«. با این وجود، نهادهای سیاسی 

تا  می کننند  تشویق  می شوند  تربیت  آموزشی  نظام  این  در  که  را  کسانی  آمریکا  رسانه ای  و 

ادعاهای مضحکی از قبیل کشف »النه اسب تک شاخ« توسط باستان شناسان، یا رهبر عزیز 

کیم ایل جونگ هرگز اجابت مزاج نکرده را ظاهرا به نقل ازتلویزیون کره، اشاعه دهند. پوچ تر 
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این که حتا هیچ مدرکی وجود ندارد که واقعًا چنین اظهارات عجیب و غریبی از سوی تلویزیون 

کره پخش شده باشد. اغلب شایعات در مورد پخش این اظهارات از تلویزیون کرۀ شمالی توسط 

فراریان از کشور پخش می شود. 

ساخته اند-  باشکوهی  مجسمه های  خود  بزرگ  رهبران  به  احترام  ادای  برای  کره ای ها 

آمریکایی ها چهره های برجسته ترین روسای جمهورشان را در کنار کوه راشمور حک کرده اند. 

می توان  عمومی  مکان های  و  خانه ها  همه  در  را  کشور  این  رهبران  پرتره های  شمالی  کره  در 

یافت. در ایاالت متحده، پرچم ملی تقریبًا در همه خیابان ها حضوری کامل دارد.کره شمالی و 

ایاالت متحده هر دو کشورهایی به شدت میهن پرست هستند. از بسیاری جهات منی توان باور 

کرد آمریکایی ها کشورشان را خیلی متفاوت از کشور کره بدانند.

فرافکنی روانی ـ سیاسی 

از سوی دیگر، بزرگ ترین تفاوت های دو کشور را که به راحتی به چشم منی آید، می توان 

پیدا کرد- زیرا کلیشه ای ترین تهدیدها و انتقادهایی که کره مستقیمًا هدف می گیرد، بیش از 

هرچیز نویسنده آنها را توصیف می کند. وحشت آفرینی های واشنگنت از حمله امتی احتمالی 

کره شمالی به سرزمین آمریکا تازگی ندارد. ما دائمًا در مورد تهدیدهای ادعایی پیونگ یانگ 

برای تبدیل جهان غرب به سرزمینی سوخته می شنویم و در نتیجه تنفر از کره شمالی در ما 

نهادینه می شود.درحالی که این آمریکا بود که از آغاز جنگ کره تا زمان دستیابی کره شمالی 

به سالح هسته ای این کشور را تهدید به انهدام هسته ای می کرد.

هم زمان با استاندارد دوگانه هسته ای آمریکا، اصرار براین استعاره است که کره شمالی 

تلف  گرسنگی  از  کره  مردم  که  حالی  در  می کند  نظامی  جتهیزات  صرف  را  خود  دارایی  متام 

می شوند. در واقع در یک دوره تاریخی به نام »راهپیمایی دشوار«، به دلیل قحطی ویرانگری 

که مسبب آن بالیای طبیعی و موانع جتاری بود، میلیون ها کره ای از گرسنگی تلف شدند - اما 

آن دوران سپری شده است. در مورد آمریکا، نه ایجاد قوی ترین و پرهزینه ترین ارتش جهان، 

تأمین  را  آمریکا  مردم  غذای  نبوده  قادر  زمین  کره  سراسر  در  نظامی  پایگاه های  تأسیس  نه 

رده  در  غذایی  امنیت  نظر  از  متحده  ایاالت  سال ۲011  در  تایمز  نیویورک  گزارش  بنابر  کند. 

بدترین کشورهای متام دنیای توسعه یافته است. در همین حال، شیوع ناامنی غذایی برای 

خانواده های آمریکایی از زمان شیوع کووید 1۹ تقریبا دوبرابر شده است. کودکان هم بیش از 

همه آسیب پذیرند، بنابر گزارش سایت »هیچ کودکی نباید گرسنه مباند« دوازده میلیون کودک 
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آمریکایی در خانه هایی که امنیت غذایی ندارند به سر می برند. 

منونه دیگری از این فرافکنی روانی ـ سیاسی مربوط به سیستم های زندان هر دو کشور 

کره  سوی  از  هسته ای  موشک  پرتاب  قریب الوقوع  ماجرای  که  اندازه  همان  به  تقریبًا  است. 

شمالی، برای آمریکایی ها تکرار می شود، فراریان کره شمالی وحشت اردوگاه های کار اجباری 

ادعایی میهن خود را به تصویر می کشند - اردوگاه هایی که برای وجودشان هرگز مدرکی ارائه 

داده نشده است.

این هم آنچه ما با مدرک و شواهد ارائه می دهیم:

ایاالت متحده بیشترین تعداد زندانی و هم چنین باالترین نرخ زندانی را در جهان دارد.  •

ایاالت متحده در گذشته زندانیان را شکنجه می کرده، امروزه هم آنها را شکنجه می کند،   •

و احتماال در آینده نیز شکنجه خواهد کرد - بیشتر این موارد را هم حتت عنوان حفاظت از 

امنیت ملی اجنام می دهد.

زندان های  در  چه  زندانیان،  کار  نیروی  استثمار  طریق  از  آمریکا  بزرگ  شرکت های   •

خصوصی و چه در دولتی، سود های هنگفتی به جیب می زنند.

واشنگنت با دستگیری خودسرانه یا درخواست توقیف روزنامه نگاران مشکلی ندارد-   •

مرضیه هاشمی خبرنگار پرس تی وی و جولیان آسانژ از ویکی لیکس دو منونه از این موارد 

هستند.

کره شمالی به چیزی دست یافته است که آمریکا نتوانسته به دست بیاورد 

با این وجود شرم آورترین جنبه رفتار واشنگنت با کره شمالی، این واقعیت است که کره 

حق  از  توانست  موفقیت  با  تنها  نه  آمریکا،  افروزانه  جنگ  سیاست های  نتیجه  در  شمالی 

حاکمیت خود دفاع کند، بلکه به چیزهایی دست یافت که ایاالت متحده آمریکا نتوانست به 

آنها دست یابد. کره شمالی با وجود حتریم های فلج کننده اقتصادی و تهدیدات نظامی دائمی 

و  ابتدایی  مدارس  فراوان،  دانشگاه های  کند.  ایجاد  قدرمتندی  آموزشی  سیستم  شد  موفق 

دبیرستان های بسیار توانستند متام جوانان کشور را به رایگان آموزش دهند- حتا با تولید 

ناخالص داخلی بسیار اندک که با کشور کم درآمدی چون سوازیلند قابل قیاس است. نسلی 

از دانشمندان کره شمالی پیدا شده اند که ماهواره کوانگ میونگ سونگ کره را با سیستم 

موشکی یونا-۲ طراحی و در مدار قرار دهند. به تازگی همان نسل از دانشمندان موفق شده اند 

هواسونگ۸- اولین موشک مافوق صوت کره را آزمایش کنند. این دستاوردها تنها به فاصله 
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نیم قرن پس اززمانی است که این کشور دارای جمعیتی به طور عمده بی سواد بود.

افزون بر این، به برکت سیستم آموزشی کره شمالی، این کشور پزشکان کافی برای اداره 

بیمارستان ها و کلینیک ها دارد. بیمارستان ها و کلینیک هایی که حتت سیستم سوسیالیستی 

خدمات رایگان ارائه می دهند.این در حالی است که بدون تردید با کمبود جتهیزات پزشکی 

ناشی از حتریم های اقتصادی مواجه بوده است، سیستم درمانی کره بر پیشگیری مترکز دارد و 

موفق شده است امید به زندگی را به سن نسبتا باالی۷۲ سال برساند. در واقع، کره شمالی تا 

حد زیادی آنچه جهان توسعه یافته در زمینه پزشکی بدیهی می داند را حتقق بخشیده است، به 

طوری که در سال ۲010 سازمان بهداشت جهانی سیستم پزشکی کره شمالی را »غبطه جهان در 

حال توسعه« توصیف کرد.

از سوی دیگر، سیستم مراقبت های بهداشتی آمریکا گران ترین سیستم بهداشتی روی 

زمین و یکی از نازل ترین کیفیت ها در جهان توسعه یافته است. سیستم آموزشی سود محور 

آن همان قدر که افراد حرفه ای حتصیل کرده پرورش می دهد، بردگان بدهکار نیز تولید می کند، 

بدهی وام های دانشجویی 10درصد بدهی ملی ایاالت متحده را تشکیل می دهد، چیزی که 

وارد  آمریکا  جوانان  باهوش ترین  اند.  کرده  توصیف  بحران  را  آن  سیاستمداران  از  بسیاری 

اقتصادی می شوند که چشم انداز ناچیزی برای توسعه حرفه ای آنها عرضه می کند- رسانه ها 

به ما یادآوری می کنند که همچنان باید از کره شمالی بهراسیم. شاید، واشنگنت پیش از آن که 

خود را به عنوان سرمشقی به آزادی خواهان جهان ارائه مناید که همه باید از آن تبعیت منایند، 

الزم است که در آیینه نگاهی طوالنی به خود بیندازد.

 

فهرست
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در نوامبر ٢٠١٨، نیویورک تایمز مقاله ای در صفحه اول خود با عنوان »پایگاه های موشکی 

در کره شمالی: یک فریب بزرگ« منتشر کرد. دیوید ای. سانگر، خبرنگار برنده پولیتزر، در این 

مقاله به تصاویر ماهواره ای و گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین املللی )CSIS(  استناد 

می کند تا نشان دهد کره شمالی به توسعۀ مخفیانه موشک ها ادامه می دهد که نقض توافق ژوئن 

٢٠١٨ سنگاپور بین کیم جونگ اون و دونالد ترامپ است. در حالی که این عکس ماهواره ای 

در واقع مربوط به مارس ٢٠١٨ است -سه ماه قبل از مالقات کیم و ترامپ در سنگاپور- و 

پایگاه های موشکی ارائه شده به عنوان شواهد لعنتی دو رویی کیم، از حداقل دو سال قبل از 

آن، برای کره جنوبی شناخته شده بودند.

فریب تایمز، بخشی از یک کمپین تبلیغاتی بزرگ تر رسانه ای علیه کره شمالی است که 

به ایاالت متحده کمک کرده تا افکار عمومی را برای پذیرش سیاست های حتریمی ظاملانه، 

صرف میلیاردها دالر در سال برای تقویت ارتش کره جنوبی، و ابتکار بازدارندگی 7.١ میلیارد 

تقابل با اهریمن سازی بی امان رسانه ها
یک تاجر سوئیسی که هفت سال در کره شمالی کار می کرد،

دوست داشتنی های فراوانی در این کشور یافت

نوشتۀ جرمی کوزماروف / ترجمۀ کورش تیموری فر
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دالری اقیانوس آرام -شامل ایجاد نیروی دریایی بزرگ در دریای چین جنوبی- آماده کند.

فلیکس َابت )Felix Abt( یکی از اولین کارآفرینان خارجی بود که در کره شمالی مشغول 

به کار شد. او رئیس مؤسس اولین اتاق بازرگانی خارجی در کره شمالی بود که توسط تعدادی از 

بازرگانان خارجی مقیم، در سال ۲00۵ راه اندازی شد. در ضمن او یکی از بنیانگذاران و مدیر 

»مدرسه کسب و کار پیونگ یانگ« بود. 

مبب های  و  گرسنه  بردگان  زندانیان،  اردوگاه  سرزمین  عنوان  با  کتابی  تازگی  به  او 

هسته ای؟ روایتی جایگزین برای تصویر مخدوش رسانه های غربی از کره شمالی منتشر کرد، 

که روایت رسانه ها از کره شمالی را به عنوان »شبکه گوالگ یکپارچه پر از بردگان« و »چاله 

جهنمی... مملو از رجن و گرسنگی« را بی اعتبار می کند.

پادشاهی  در  من  سال  هفت  شمالی:  کره  مقیم  سرمایه دار  ابت،  خاطرات  کتاب  اولین 

هرمیت )کالرندون، وی تی: انتشارات تاتل، ٢٠١4(، در فهرست سیاه رسانه های غربی قرار 

گرفت. او در کتاب سرزمین اردوگاه زندانیان ... می نویسد »برای دهه ها، ایاالت متحده یک 

جنگ شدید افکار عمومی را علیه کره شمالی به راه انداخته است، تا عملیات حتمیق ضروری 

برای متقاعد کردن مالیات دهندگان آمریکایی به تصویب بودجه های دفاعی بزرگ، و به سود 

بزرگترین و سودآورترین صنایع این رشته را پیش ببرد«.

آن چه که فراموش شده، انبوه جنایاتی است که ایاالت متحده علیه کره شمالی در طول 

جنگ کره )1۹۵0-1۹۵۳( مرتکب شد؛ از جمله سوزاندن سیستماتیک شهرها و روستاهای 

تصویری	از	بمباران	سد	هواچون	در	جریان	جنگ	کره.	نازی	ها	برای	انجام	
عملیاتی	مشابه	این،	در	نورمبرگ	محاکمه	شدند.
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کره شمالی با ناپالم، مبباران سدها برای ایجاد سیل در مزارع برجن و در نتیجه قحطی گسترده، 

و انداخنت مگس های آلوده به طاعون به منظور گسترش بیماری.

ایاالت  رسانه ای  جنون  به  پاسخ  در  بودند،  کرده  مالقات  ابت  با  که  کسانی  همۀ  تقریبًا 

به  دفاعی  اهداف  برای  شمالی  کره  که  گفتند  شمالی،  کرۀ  هسته ای  تهدید  پیرامون  متحده 

سالح های هسته ای نیاز دارد تا از اولین حمله آمریکا جلوگیری کند. آمریکا -همانطور که در 

جنگ کره نشان داده بود- به دنبال نابودی آن کشور است. کیم جونگ اون هرگز آنقدر دیوانه 

نیست که با توجه به نتایج فاجعه امتی، در شلیک سالح ها پیش دستی کند. 

حتی در سطح نیشنال اینکوایرر هم نیست!

انبوهی از داستان های مبتذل و ناجوامنردانه درباره کره شمالی و رهبر آن کیم جونگ اون، 

National Inquir-به طور کلی با استانداردهای اولیه روزنامه نگاری -یا حتی با استانداردهای 

er هم مطابقت ندارد. ]نام یک مجلۀ جنجالی راست افراطی آمریکا، و هم دست رسوایی های 

ترامپ[. اغلب، آنها برای انتشار اطالعات نادرست، به فراریانی متکی هستند که از دولت کره 

جنوبی و آژانس اطالعات مرکزی )سیا( پول می گیرند.

تلگراف لندن گزارش داد که کیم جونگ اون، معشوق سابق خود را  در آگوست ٢٠١٣، 

به دلیل ساخنت یک فیلم مستهجن، به جوخۀ اعدام سپرده است. بعدًا همان نشریه گزارش داد 

که او دوباره در تلویزیون کره شمالی ظاهر شده است.

ABC هم گزارش مضحکی منتشر کرد مبنی بر این که همه دانشجویان پسر دانشگاه های 

پیونگ یانگ باید دقیقًا مانند کیم جونگ اون مدل موهای خود را کوتاه کنند، اگرچه بعدًا 

گزارش هایی منتشر شد که کیم، کت های چرمی را ممنوع کرده بود تا مردم از کپی کردن سبک او 

خودداری کنند. چاد اوکارول، بنیانگذار وب سایت NK News، اظهار داشت: »تفکر انتقادی 

در مورد کره شمالی به نسیان سپرده شده است«.

تصویری مثبت تر از شیطان منایی توسط ایاالت متحده 

اخبار  کامل  سانسور  ادعای  شمالی،  کره  در  تبلیغات  وفور  علیرغم  که  دریافت  ابت 

نادرست است. بچه ها برای او قصه های قدیمی کره ای را می خواندند، نه تبلیغات رژیم را؛ و 

بسیاری از مردم ادبیات خارجی می خوانند.

با وجود حتریم های فلج کنندۀ ایاالت متحده، کره شمالی اقتصاد رو به رشدی دارد که 
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مملو از طبقه متوسط کارآفرین در حال ظهور است و پیشرفت های تکنولوژیکی قابل توجهی 

به دست آمده است. به عنوان مثال، دانشگاه صنعتی کیم چاک، یک دستگاه سی تی اسکن 

جمجمه ساخته است که آن را به بیمارستان های داخلی می فروشد. دکتر کی. بی. پارک، جراح 

مغز و اعصاب دانشکده ای در دانشگاه هاروارد که ١٨ بار به کره شمالی سفر کرده است تا به 

برنامه های بهداشتی این کشور مشاوره دهد، به ابت گفت که تصاویر سی تی اسکنی که در کره 

شمالی دیده است، »کیفیت رضایت بخشی« داشتند و می توانند به پزشکان کمک کنند تا انواع 

بیماری ها را تشخیص دهند.

علیرغم حتریم هایی که کود، قطعات یدکی و سوخت ماشین های کشاورزی را هدف گرفته 

است، دانشگاه کیم چاک روش هایی را نیز توسعه داده است که کیفیت محصوالت برجن را بهبود 

بخشیده و در عین حال در مبارزه با آفات گیاهی به پیشرفت های مهمی نایل آمده است..

دروغ درباره قحطی

در طول دهه ١99٠، زمانی که کره شمالی با قحطی ناشی از بالیای طبیعی مواجه شد و 

کاهش شدید واردات نفت از شوروِی در حال فروپاشی، آن را تشدید کرد، اندیشکده های غربی، 

برابر تعداد واقعی  رویترز تعداد کشته ها را ۵  تا  وال استریت ژورنال  از  فعاالن و رسانه ها، 

افزایش دادند تا از این طریق، کره شمالی »شرور« را بدنام کنند. آن ها ادعا کردند که بیش از 

٣ میلیون نفر از جمعیت ٢٢ میلیونی آن کشور از دست رفته اند، در حالی که به گفتۀ هماهنگ 

کنندۀ فرانسوی تالش های توزیع مواد غذایی سازمان ملل، تعداد واقعی کسانی که جان خود 

به	دلیل	تحریم	های	ایاالت	متحده،
کرۀ	شمالی	نمی	تواند	تجهیزات	ایمنی	مناسب	برای	کارگران	معادن	خود	تامین	نماید.
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را از دست دادند، زیر ٥٠٠ هزار نفر بود. )اداره سرشماری ایاالت متحده، بین ٥٠٠ تا 6٠٠ هزار 

ختمین زده است(.

علیرغم بهبود چشم گیر اوضاع در دهه ٢٠٠٠، ایاالت متحده و رسانه های جهانی، هر پاییز 

به انتشار داستان هایی به نقل از آژانس های کمک رسانی بین املللی می پردازند که می گویند 

کره شمالی بار دیگر در آستانۀ قحطی گسترده قرار گرفته است.

ابت گزارش می دهد که کره شمالی بدون منابع داخلی نفت و گاز طبیعی، برای تولید کودها 

و مسوم دفع آفات، سوخت جتهیزات آبیاری، و ماشین آالت کشاورزی و حمل و نقل دانه ها 

و محصوالت، به نهاده های انرژی وارداتی وابسته است. بنابراین، ممنوعیت سازمان ملل 

در مورد واردات انرژی ضروری، به سقوط تولیدات کشاورزی کره شمالی در سال ٢٠١٨ به 

سطوحی مشابه سال های قحطی کمک کرد. گروه های حقوق بشر در غرب، به طرز شرم آوری 

بدون توجه به منشأ بحران، خواستار لغو حتریم ها نشدند.

کره شمالی علیرغم همه مشکالتش، همچنان در رتبه ای باالتر از هند در شاخص جهانی 

از طریق پروژه های احیای زمین  گرسنگی قرار دارد. این کشور بهره وری کشاورزی خود را 

بهبود  بودند،  مغذی  و  رشد  برای  آسان  و  ارزان،  که  اروپا  از  زمینی  سیب  انواع  واردات  و 

بخشیده است.

ویران شهری اورولی، یا چیزی دیگر؟

باربارا دمیک، روزنامه نگار لس آجنلس تایمز، در سال ٢٠١٠ در کتاب پرفروش خود، 

حسرت زندگی روزمرۀ کرۀ شمالی را خنوریم، آن کشور را با Oceania )اقیانوسیه( کشور خیالی 

رمان 1۹۸4جورج اورول( مقایسه کرد، یک ویران شهر فرضی که در آن »رنگ ها را  تنها می شد 

در پوسترهای تبلیغاتی دید«. مالنی کرک پاتریک در روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد 

که کره شمالی »شهروندان خود را در قرون وسطا نگه داشته و منی گذارند به کاالهای خارجی 

دسترسی داشته باشند«. در واقع این، ایاالت متحده بود و نه دولت کره شمالی که با حتریم 

کاالهای خارجی از جمله اقالم خانگی، از روژ لب گرفته تا سوسیس ساالمی، چاقو و ساعت، 

مردم کره از دسترسی به این کاالها محروم کرده است.

در حالی که قطعًا ویژگی های سخت گیرانۀ جامعه، از جمله سیستم قضایی ـ جزایی خشن 

وجود دارد، زندگی در کره شمالی طبق مشاهدات ابت، به دور از ویران شهری یا قرون وسطاست. 

عالوه بر آن، تفاوت چندانی با کشورهای دیگر ندارد: ساختمان ها با انواع رنگ ها رنگ آمیزی 
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می شوند )یعنی رنگ فقط در پوسترهای تبلیغاتی نیست!(، مردم از پیتزا، شیرینی و سایر 

غذاهای لذیذ بهره مند می شوند، از سفر به سواحل لذت می برند، و بچه ها دوچرخه و اسکیت 

 سوار می شوند و در خیابان بازی می کنند.

زنان، به ویژه از آجنا که قانون اساسی کره شمالی به آنها موقعیت اجتماعی و حقوق برابر با 

مردان، و طیف وسیعی از مزایا از جمله مرخصی زایمان را اعطا می کند، پیشرفت می کنند. تعداد 

بسیار بیشتری از زنان -نسبت به کرۀ جنوبی- در ُپست های مدیریت بانک ها حضور دارند.

سرکوب  نه  و  می کشیدند  گرسنگی  نه  داشت،  برخورد  آنها  با  ابت  که  کارگرانی  بیشتر 

اداره  او  می شدند. برعکس، مزد معقولی می گرفتند و سخت کوش بودند. شرکت دارویی که 

می کرد، به کیفیت اهمیت می داد. به شیوه های تولید پیشرفته -طبق موازین سازمان بهداشت 

جهانی )WHO(- دست یافته و در مناقصه ها توانسته بود از قبای خارجی پیشی بگیرند.

جنگی در شکلی دیگر

یکی از ویژگی های بی رحمانه سیاست حتریم ها، محروم کردن مردم کره شمالی از فرصت 

کار در خارج از کشور بود که آرزوهای بسیاری از زحمتکشان را نقش بر آب کرد.

اکنون نقاشان کره شمالی از فروش آثار خود در خارج از کشور محروم شده اند. حتریم های 

دیگر، کره شمالی را از بازسازی منابع آب و سیستم های زهکشی باز می دارد و باعث افزایش 

مشکالت سالمتی مردم می شود. ممانعت از واردات قطعات مکانیکی و سوخت برای کارکرد 

ماشین آالت کشاورزی، باعث کمبود مواد غذایی است.

از آجنا که موسسات اعتباری و مالی ایاالت متحده و بریتانیا از معامله با جمهوری 

با  مجبورند  شمالی  کره  صادرکنندگان  و  واردکنندگان  شده اند،  منع  کره  خلق  دموکراتیک 

دیدار  به  دریافت،  برای  پول  خالی  کیسه های  یا  پرداخت،  برای  نقد  پول  حاوی  چمدان های 

طرف های معامالت خارجی خود بروند..

عالوه بر این، حتریم ها: الف( از امضای یک قرارداد دالری 9رقمی با یک شرکت سوئیسی 

جلوگیری کرد که می توانست به بهبود عملکرد شبکه برق کره شمالی بیاجنامد. ب( منجر به 

کاهش کیفیت داروها و دسترسی به آن شد. ج( امکان کار ایمن در معادن را به دلیل ممنوعیت 

د( کارخانه های متعدد پوشاک صادراتی را  واردات جتهیزات ایمنی مربوطه، از بین برد. و 

تعطیل کرد که در نتیجه، ده ها هزار شغل از بین رفت.

یک تاجر که از حتریم ها خسارت دیده بود، به ابت گفت که او حتریم ها را »معادل یک 
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اقدام جنگی دیگر از سوی قدرت های متخاصم غربی« می داند و افزود که »ما در شرکت خود 

هرگز هیچ کار اشتباه یا غیرقانونی اجنام نداده ایم«.

آن را همانطور که آمریکا می خواهد، ببینید

ابت کتاب خود را با اشاره به این نکته پایان می دهد که »با توجه به روایت غالب در بارۀ 

کره شمالی با محوریت ایاالت متحده، و در غیاب صدای دیگری برای ایجاد توازن یا بیان 

واقعیت، سخت است که عموم مردم جهان را برای پذیرش وضعیتی که آمریکا و حامیانش 

می خواهند به ما بنمایانند، سرزنش کنیم«.

شاید اگر آمریکایی های بیشتری در مورد تاریخ جنگ کره و بربریت آن می آموختند، ممکن 

بود با کره شمالی همدلی کنند و سعی کنند سیاست های این کشور را بهتر درک کنند. یا شاید، 

اگر مبادالت خارجی بیشتری صورت پذیرد، ممکن است دولت خود را برای پایان دادن به 

حتریم های وحشیانه و پایان رمسی جنگ کره حتت فشار قرار دهند.

تا آن زمان، انتظار می رود که همچنان کره شمالی به عنوان مرجع استبداد مورد استناد 

قرار گیرد و رهبر آن به شکلی شبه نژادپرستانه، به عنوان یک دیکتاتور دلقک مورد متسخر 

قرار گیرد.

لینک دسترسی به اصل مقاله

فهرست

https://covertactionmagazine.com/2022/05/05/contrary-to-relentless-media-demonization-a-swiss-businessman-who-worked-in-north-korea-for-seven-years-found-much-to-like-about-the-country-though-was-dismayed-by-the-terrible-effects-of-u-s/
https://covertactionmagazine.com/2022/05/05/contrary-to-relentless-media-demonization-a-swiss-businessman-who-worked-in-north-korea-for-seven-years-found-much-to-like-about-the-country-though-was-dismayed-by-the-terrible-effects-of-u-s/
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امپریالیسم و ضد امپریالیسم

گرسنه و بی سرپناه آمریکاییگرسنه و بی سرپناه آمریکایی

اقدام جنگ افروزانه ایاالت متحده آمریکا برای حفظ هژمونی خود بر جهان

دخالت روسیه در اوکراین، داللتی بر پایان عصر جهان تک قطبی آمریکایی

چه کسی واقعًا از بازار زمین اوکراین، سود می برد؟

اربابان قدرت و محافظان آنها: امپراتوری نظامی و ناتو

هجدهمین کنگره  فدراسیون جهانی احتادیه های کارگری

سازمان همکاری شانگهای

سبزهای آملان، پرچمداران صلح یا آتش افروزان جنگ

مشکل نیتروژن در کشاورزی

جهان خواستار صلح و غذا است؛ ناتو به دنبال تسلیحات و پایگاه های نظامی بیشتر

وصیت نامه هوشی مین، رهبر کبیر انقالب مردم ویتنام
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سفر نانسی پلوسی به عنوان سومین مقام دستگاه حاکمه آمریکا به تایوان، تنها آخرین 

عمل حتریک آمیز از مجموعه تهدیدهای سیا، تدارکات جنگی پنتاگون همراه با فروش مستمر 

ده ها میلیارد دالر اسلحه، تقویت نیروی دریایی هسته ای ایاالت متحده در منطقه و تشکیل 

ائتالف های منطقه ای علیه چین از سال ها پیش تا امروز است. این سفر، بی شک قدم آگاهانه 

و عامدانه حتریک آمیز دیگری در خدمت تشدید تنش میان دو کشور  و در راستای تدارک جنگ 

بایدِن رئیس جمهور  انتخابات، محبوبیت  با نزدیک شدن زمان  بود.  تایوان  از طریق  با چین 

و حزب دموکرات وی به کمترین میزان در میان مردم آمریکا رسیده است. بنابراین به راحتی 

می توان سفر خامن پلوسی، »ترور« ایمن ظواهری و تشدید دیگر عملیات ترور جمعی در افغانستان 

در همسایگی چین، و هم چنین تشدید ناآرامی ها در عراق و .... را تالشی برای منایش قدرت 

امپریالیسم آمریکا در جهان در این منطقه از یک سو و کسب آبرو برای دارو دستۀ حزب دموکرات 

از سوی دیگر دانست. اما اهداف استراتژیک مهم تر این سفر را باید در کوشش دولت پنهان برای 

ابقای سلطۀ امپریالیسم آمریکا به حساب آورد. ما چندی پیش در مقاله ای در شماره نهم »دانش 

و امید«، در مورد تایوان نوشتیم: 

»مبنای نقشۀ استراتژیک سردمداران سیاسی آمریکا در سال های نود قرن بیستم که توسط 

نو محافظه کاران تهیه شده بود، ِاعمال سلطۀ همه جانبه بر جهان بود و قرار بود که این سلطه با 

براندازی چند دولت نافرمان از جمله عراق، لیبی، سوریه و ایران ... به طور کامل حتقق یابد. ]در 

آن زمان[ با توجه به در آمیختگی مالی و جتاری میان آمریکا و جمهوری خلق چین، طراحان این 

نقشه هرگز تبدیل چین به بزرگ ترین رقیب و مانع بر سر اجرای این تسلط همه جانبه را پیش بینی 

اول قرن  اندونزی در دو دهۀ  یا  و  این بود که چین هم  چون سنگاپور  آنها  نکرده بودند. تصور 

بیست ویکم، به طور کامل در نظام سرمایه داری جهانی ادغام گردد. اما برآمدن قدرمتند چین از 

بحران جهانی کل نظام سرمایه داری در سال های ۲00۸-۲00۹، نادرستی محاسبات امپریالیستی 

را نشان داد. همین بحران در واقع آغاز افول کلی نظام سرمایه داری در کشور های غربی شناخته 

می شود. ... مجموعۀ این عوامل موجب تغییر سیاست امپریالیسم آمریکا در مقابل چین از زمان 

حضور نانسی پلوسی در تایوان،
اقدامی جنگ افروزانه برای حفظ هژمونی امپریالیسم آمریکا
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دولت اوباما گردید. این تغییر را می توان در انتشار دو سند »استراتژی امنیت ملی« و »استراتژی 

دفاع ملی« در سال های ۲01۷و ۲01۸، مشاهده کرد. در استراتژی جدید معروف به »دو به اضافۀ 
سه«، از دو دولت جتدیدنظرطلب چین و روسیه، به عنوان دشمنان اصلی آمریکا سخن می رود. 
جتدید نظرطلب، از این روی که این دو کشور بنا نبوده که هیچ گاه چالشی برای آمریکا باشند. سه 
دشمن دیگر که در درجه دوم اهمیت ... جمهوری دموکراتیک کره )کرۀ شمالی(، جمهوری اسالمی 

ایران و نیرو های غیردولتی نافرمان مانند حزب اللـه لبنان« می باشند.

امروز شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهند چگونه ارتش ایاالت متحده در حال آماده 

شدن برای جنگ با چین است. اندیشکده های بسیاری در واشنگنت خواستار مسلح شدن تایوان 

به سالح های هسته ای هستند. بسیاری از مقامات ارشد دولت ایاالت متحده برخالف ادعاهای 

منایشی رسانه ای، خواستار به رمسیت شناخنت تایوان به عنوان یک کشور مستقل هستند. 

ایاالت متحده با ارسال ده ها میلیارد دالر سالح به تایوان و حضور نیروهای نظامی در آجنا، 

نیروهای جتزیه طلب تایوانی را برای شروع جنگ تشویق می کند.

یک به اصطالح مأمور »سابق« سازمان سیا در مقاله اخیر خود، آشکارا خواهان آن است 

تا دولت ایاالت متحده با چین بر سر تایوان وارد جنگ شود. او با یادآوری اهمیت ژئوپلیتیک 

حیاتی تایوان برای ایاالت متحده و اشاره به این نظر »ارنست کینگ« افسر عالی رتبۀ نیروی 

دریایی آمریکا در جنگ جهانی دوم که »تایوان دروازۀ ورود به ژاپن است«، استدالل می کند 

هرکس تایوان را کنترل کند، خطوط کشتیرانی ژاپن و کره جنوبی را در کنترل خواهد داشت. این به 

معنای تسلط بر آسیای شرقی و منطقه اقیانوس آرام و به طور خاص کنترل خطوط کشتیرانی به 

منظور اطمینان از تسلط شرکت های آمریکایی بر سیاره زمین است. او تأکید می کند، تایوان دارای 

پیشرفته ترین صنایع ذوب فلز برای تراشه های رایانه ای و مرکز تولید بسیاری از نیمه هادی ها در 

جهان است. اهمیت این نیمه هادی های پیشرفته در عصر صنعت دیجیتال از نظر او هم سنگ 

اهمیت نفت است.

 افرادی از این دست، عالوه بر جنگ نیابتی که هم اکنون علیه روسیه در اوکراین به راه 

انداخته اند، در پی افروخنت جنگ سوم جهانی هستند. در واقع الگوی جنگ ناتو در اوکراین 

و مسیری که به آن اجنامید، بسیار مشابه نقشه ای ست که ایاالت متحده برای شروع جنگ در 

تایوان علیه چین در سر دارد. با این حال باید تفاوت ها میان روسیه و چین مورد توجه قرار گیرد، از 

جمله این که تایوان در واقع بخشی از خاک چین است. ایاالت متحده در دهه هفتاد میالدی که در 

پی برقراری روابط نزدیک تر با چین با هدف نابودی احتاد شوروی بود، اصل چین واحد )شامل 
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تایوان( را به عنوان جمهوری خلق چین به رمسیت شناخت و  اصواًل اساس رابطه ایاالت متحده 

با جمهوری خلق چین همین اصل چین واحد است. تایوان استانی از چین، مانند هنگ کنگ، 

تبت و سین کیانگ است. اما این هژمونی طلبی قلدرمنشانه امپریالیسم ایاالت متحده است که 

حمایت از جنبش های افراطی جدایی طلب و تقویت آنها در همه این استان ها را برای خود ضروری 

می داند. یعنی حفظ این هژمونی در گرو جتزیه چین )و نیز روسیه( است....

منایندگان و  به ویژه سخن گویان نیروهای نومحافظه کار در یکی از جلسات کنگره در سال 

جاری )۲0۲۲(، از برنامه های خود برای جتزیه روسیه حتت عنوان به اصطالح »استعمارزدایی« 

پرده برداشته اند. دقیقًا همان روشی که ایاالت متحده برای چین هم در نظر دارد.

ویلیام برنز، سفیر سابق ایاالت متحده در روسیه و رئیس فعلی سیا، در تلگراف سفارت در 

سال ۲00۸ که توسط ویکی لیکس منتشر شد، هشدار داده بود: »آمریکا در حال عبور از خط قرمز 

روسیه است«. حضور نانسی پلوسی در تایوان نیز عبور از خط قرمز چین و بازی با آتش است. اما 

وی در این بازی خطرناک تنها نیست. مارک اسپر، وزیر دفاع سابق ایاالت متحده تقریبًا دو هفته 

پیش از سفر پلوسی به تایوان، رمسًا خواستار حمایت از جدایی طلبان و تبدیل تایوان به مستعمره 

ایاالت متحده شد. او که در رأس هیئتی از »شورای آتالنتیک« به تایوان رفته بود، این سخنان 

را درست ساعاتی قبل از عبور یک کشتی جنگی دیگر ایاالت متحده از تنگه تایوان اظهار کرد.

به  چین  بازدارندگی  برای  تایوان  اینترپرایز1،  آمریکن  کار  نومحافظه  اندیشکدۀ  نظر  به 

سالح های هسته ای نیاز دارد. در مقاله ای به تاریخ مارس ۲0۲۲ در روزنامۀ بوستون گلوب۲، 

گفته می شود که برای جلوگیری از تکرار سرنوشت اوکراین، تایوان نیازمند موشک های هسته ای 

است. فکر استفاده از سالح هسته ای برای دفاع از تایوان در مقابل چین، فکر تازه ای نیست. در 

دهۀ 1۹۵0، وقتی ارتش خلق چین در صدد احلاق دوبارۀ تایوان به سرزمین اصلی بود، رهبران 

نظامی دولت آیزنهاور اصرار داشتند که ایاالت متحده تنها با سالح امتی می تواند از سقوط 

حکومت پوشالی چیان کای چک در تایپه، جلوگیری کند.

لوید آستین، وزیر جنگ کنونی آمریکا صراحتًا گفته است که کشور متبوعش خواهان جنگ 

با روسیه تا آخرین اوکراینی است. هم اکنون نیز ایاالت متحده در پی آغاز یک جنگ نیابتی علیه 

چین تا جان آخرین تایوانی است. آمریکا با تهدید چین به جنگ، در پی رقم زدن سرنوشتی مشابه 

سرنوشت مردم اوکراین برای تایوانی هاست.

از  خطرناک تر  بسیار  منطقه  این  در  اندازه ای  هر  در  جنگ  آغاز  زیرا  بود،  هشیار  باید 

جنگ در اوکراین است و می تواند پیامدهای هولناکی در حد زمستان امتی برای جهان به 
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دنبال داشته باشد.

اما در عین حال،صحنه به این تیره وتاری نیست که هرچه دِل تنِگ ایاالت متحده بخواهد 

محقق شود و همه مردم تایوان نیز خواهان آن باشند. همان طور که در اوکراین نیز چنین نبود و 

نیست. گذشته از مانور قدرمتند نظامی چین که در چند روز گذشته زندگی عادی این استان 

را به شدت مختل کرده است؛ و گذشته از تصمیم های قاطعانه چین در متوقف کردن برخی 

از جمله  نیز اعمال حتریم ها  و  ایاالت متحده در سطح جهانی؛  با  همکاری های استراتژیک 

علیه نانسی پلوسی و خانواده اش؛ جهانیان شاهد اعتراض گروه هایی از مردم تایوان علیه این 

آتش افروزی های امپریالیستی بودند. بخش بزرگی از مردم تایوان در اعتراض به سفر نانسی 

پلوسی می گویند، منی خواهند آلت دست سیاست های ایاالت متحده باشند. آنها با اشاره به 

سیاستمداران تایوانی به عنوان تاجر و دست نشاندگان آمریکا، اخطار داده اند که سیاست های 

حکومت محلی تایوان نباید توسط جنگ طالبان واشنگنت دیکته و تعیین شود. در سطح جهان 

نیز، کمتر عقل سلیمی اقدام جتاوزکارانه و غیرقانونی ایاالت متحده در اعزام نفر سوم خود 

پلوسی، متام کشورهای عضو احتادیه عرب، و متام  در پی سفر  کرد.  تأیید  را  این استان  به 

کشورهای آفریقایی، و بسیاری از کشورها در اروپا، آمریکای التین، خاورمیانه و آسیا .... 

در مخالفت با این سفر بار دیگر بر شناسایی چین واحد تأکید کردند. حتی خود ایاالت متحده 

آمریکا، در این مدت بارها مجبور شده است تا در انظار عمومی ادعا مناید چین واحد را به 

رمسیت می شناسد اما این سفر را خالف آن منی داند.

مادری  سرزمین  به  شدت  به  خود  جغرافیایی  موقعیت  نیز  و  اقتصادی  حلاظ  به  تایوان 

وابسته است و محاصره نظامی چند روزه اخیر این را به عینه به تایوانی ها نشان داد. نسل 

جوان تایوانی در ارتباط بسیار نزدیک اقتصادیـ  اجتماعی با مردم سرزمین اصلی قرار دارند. 

حکومت تایوان به دلیل کمبود نیروی نظامی، خدمت سربازی را برای جوانان اجباری کرد، با 

این وجود برای استفاده از جنگ افزارهای آمریکایی نیاز به استخدام جنگجویان مزدور دارد. در 

رسانه های امپریالیستی هرگز اشاره ای به مسایل منی شود، آنها تنها آتش بیار معرکه جنگ در 

خدمت احنصارهای صنعتی ـ نظامی ایاالت متحده هستند که تنها راه جنات امپراتوری سرمایه 

از سقوط قریب الوقوع را تنها در دامن زدن به جنگ می بینند.

در این مقاله بخش هایی از حتلیل ویدئویی بن نورتن با عنوان » ایاالت متحده سال هاست که خود را برای جنگ با چین 
از طریق تایوان آماده می کند« نقل شده است. آدرس اینترنتی این حتلیل: 

https//:multipolarista.com/2022/08/02/us-war-china-taiwan-nuclear/
1. American Interprize  2. Boston Globe

فهرست

https://multipolarista.com/2022/08/02/us-war-china-taiwan-nuclear/%20
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اگر شما هم مثل من فکر می کنید، پس اخبار مربوط به عملیات نظامی روسیه در اوکراین 

ما  که  است  بدیهی  است.  کرده  مشغول  کامال  هم  را  شما  ذهن  جهان،  برای  آن  پیامدهای  و 

منی توانیم در این مرحله در مورد همه این پیامدها مطمئن باشیم و ممکن است تا مدتی دیگر 

هم ندانیم. در واقع، این، یادآور پرسش نیکسون از چو ِان الی در سال 1۹۷۲ درباره نظرش 

پیرامون انقالب فرانسه است. چو، با نگاه بلندمدت خود به جهان، به سادگی پاسخ داد: »برای 

پاسخ خیلی زود است«.

با این حال، ما شاهد ظهور برخی از حتوالت آنی هستیم که ممکن است جهت وقایع را 

در آینده به ما نشان  دهد. اول، در واکنش به حتریم های شدید ایاالت متحده علیه روسیه، از 

جمله حذف بانک مرکزی روسیه از سیستم بانکی سوئیفت، روسیه و چین به سرعت به انتقال 

پول از طریق روش های دیگر و جتارت با یوان چین روی آورده اند. اکنون، متحد دیرینه ایاالت 

متحده -عربستان سعودی- نیز در حال بررسی همین موضوع است.

در همین حال، رهبران عربستان سعودی و امارات متحده عربی ظاهرًا از متاس  با جو 

بایدن، رئیس جمهور آمریکا در جریان بحران اوکراین دوری می جویند. در اقدام بزرگ دیگری، 

امارات متحده عربی -که یکی از کشورهایی بود که به مدت ده سال جنگ نیابتی را علیه 

سوریه و رئیس جمهور آن بشار اسد به راه انداخت- اکنون اسد را در دبی پذیرفته، و اعالم 

کرده است که سوریه بخشی با اهمیت از امنیت اعراب است. این، ایاالت متحده را خشمگین 

می کند؛ چرا که هنوز یک سوم سوریه را اشغال کرده و اسد را یک »عنصر نامطلوب« می خواند.

-اهداف  ایران  و  ونزوئال  سوی  به  ملتمسانه  آمریکایی  هیئت های  که  می بینیم  سپس، 

دیرینۀ تالش ها و حتریم های آمریکا برای تغییر رژیم- می روند و به دنبال دریافت نفت از این 

دخالت روسیه در اوکراین،

داللتی بر پایان عصر جهان تک قطبی آمریکایی
دانیل کووالیک / ترجمۀ کورش تیموری فر

روسیه	با	قاطعیت	موضع	خود	را	مشخص	کرده	است.	واشنگتن	عهدشکن،	بی	اعتنا	به	دنبال	دفاع	
از	منافع	خود	است.	بسیاری	از	کشورها	از	روسیه	حمایت	می	کنند،	و	واشنگتن	در	جلوگیری	از	این	

حمایت	عاجز	مانده	است.
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کشورها هستند تا شاید کاهش عظیم عرضۀ نفت و گاز طبیعی ناشی از حتریم های روسیه را 

را  او  حتی  متحده  ایاالت  که  مادورو،  نیکالس  ونزوئال،  جمهور  رئیس  کنند.  جبران  بتوانند 

به عنوان رهبر منتخب ونزوئال به رمسیت منی شناسد، باید از اینکه هیئت آمریکایی خوار و 

خفیف دست خالی برگشتند، مسرور باشد.

ایاالت متحده تالش می کند این ادعا را به کرسی بنشاند که جهان در منزوی کردن روسیه، 

هم سوی اوست؛ اما در واقع عکس این موضوع صادق است. اگر به لیست کشورهایی بنگریم 

که به قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت اقدامات روسیه رأی مخالف 

داده اند، روسیه، کره شمالی، اریتره، بالروس و سوریه را می بینیم. آنان که رأی ممتنع داده اند 

شامل چین، هند، ایران، عراق، اجلزایر، آنگوال، ارمنستان، بنگالدش، بولیوی، بوروندی، 

جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، کوبا، السالوادور، گینه استوایی، قزاقستان، قرقیزستان، 

پاکستان،  نیکاراگوئه،  نامیبیا،  موزامبیک،  مغولستان،  مالی،  ماداگاسکار،  الئوس، 

سنگال، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سریالنکا، سودان، تاجیکستان، تانزانیا، اوگاندا و 

ویتنام هستند، و کشورهای آذربایجان، بورکینافاسو، کامرون، اسواتینی )سوازیلند سابق(، 

ندادند.  رأی  ونزوئال  و  ازبکستان  ترکمنستان،  توگو،  مراکش،  بیسائو،  گینه  گینه،  اتیوپی، 

بنابراین کشورهایی که اکثریت جمعیت جهان و بخش عظیمی از مساحت کرۀ زمین را منایندگی 

می کنند، همراه ایاالت متحده نیستند.

مناینده  و  روسیه  فدراسیون  کمونیست  حزب  قدیمی  عضو  که  همانطور  ترتیب،  این  به 

سابق پارملان روسیه ویاچسالو تتکین توضیح می دهد، »ادعاها در مورد جهانی بودن حتریم 

روسیه نادرست است. کشورهای بریکس )برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی( که 4۳ درصد 

از جمعیت جهان را تشکیل می دهند از حتریم ها حمایت نکردند. چین اولین و هند سومین 

اقتصاد بزرگ جهان است. حتریم ها توسط آسیا )به استثنای ژاپن و کره جنوبی با پایگاه های 

نظامی آمریکایی شان(، خاورمیانه، بزرگترین کشورهای آمریکای التین و اکثریت کشورهای 

آفریقایی حمایت نشدند.

یادآوری  را  مهم  نکته  این  تتکین، 

می کند که او از رهبری کنونی روسیه حمایت 

اما  است،  آن  مخالف  واقع  در  و  منی کند 

اوکراین  در  اقدام  بر  مبنی  آن،  تصمیم  با 

که  -مردمانی  دونباس  مردم  از  دفاع  برای 



ص 217، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان

حزب کمونیست فدراسیون روسیه )ح.ک.ف.ر( به مدت هشت سال از طریق مبارزان داوطلب و 

کمک های بشردوستانه، فعاالنه از آنها حمایت کرده است- و شکست نیروهای نازی، موافق است.

همانطور که تتکین می نویسد: »برای ۳0 سال، من یکی از فعال ترین منتقدان سیاست 

قدرت  و  طبقاتی  خصلت  نظر  از  گروه  این  بودم.  روسیه  حاکم  قدرت مندان  خارجی  و  داخلی 

الیگارش- بوروکراتیک خود، )به جز متایالت فاشیستی و فرمان برداری کامل ایاالت متحده( 

تفاوت چندانی با صاحبان قدرت در اوکراین ندارد. با این حال، در موارد متأسفانه نادری که 

رهبران روسیه خطی را دنبال می کنند که منافع تاریخی کشور و مردم را برآورده می کند، دیگر 

اصل انتقاد »خودکار« کاربردی ندارد«.

توجه به این نکته مهم است که این ح.ک.ف.ر بود که در ابتدا قطعنامه ای را در ژانویه 

امسال به دومای روسیه ارائه کرد و از رئیس جمهور پوتین خواست دونتسک و لوگانسک را به 

رمسیت بشناسد؛ باالخره قطعنامه  را دوما تصویب و پوتین در نهایت در فوریه به آن عمل کرد. 

در همین حال، تعدادی از رهبران مهم جهان به صراحت گفته اند که آمریکا و ناتو را در آنچه که 

در اوکراین رخ داده است، مقصر می دانند.

به عنوان مثال، اوو مورالس، رئیس جمهور سابق بولیوی -قربانی کودتای حتت حمایت 

از  اوکراین  که  را  بشریت«  علیه  »جنایت  کردن  محکوم  ضمن   -۲01۹ سال  در  متحده  ایاالت 

تسلیحات،  فروش  به منظور  همیشه  متحده  »ایاالت  گفت:  است،  شده  مرتکب   ۲014 سال 

مداخالت و تأسیس پایگاه های نظامی خود، محرک جنگ است... اقدام آمریکا نه تنها برای 

تصاحب منابع طبیعی اوکراین، بلکه محاصرۀ نظامی روسیه نیز هست«. مورالس خواستار 

»بسیج بین املللی برای توقف توسعه طلبی مداخله جویانه ناتو و ایاالت متحده« شد که آن را 

»دشمن اصلی بشریت، تهدیدکننده زندگی، صلح و اقتصاد از طریق سیاست توسعه طلبانه، 

مداخله جویانه و جنگ طلبانه« می داند.

آن،  در  که  می شود  بیان  محرمانه ای  فوق  اسناد  افشای  اساس  بر  مورالس  اظهارات 

پیشنهاد گسترش ناتو به آمریکای التین، هم از طریق پایگاه بریتانیایی مانت پلزنت در جزایر 

فالکلند )جزایری که بریتانیا در سال 1۹۸۲ به زور از آرژانتین گرفت( و هم از طریق کلمبیا، که 

»شریک فراقاره ای ناتو از سال ۲01۷ بوده و ... قباًل هم از آن به عنوان پایگاهی برای آموزش 

افسران نیروی هوایی بولیوی استفاده  شد« مطرح گردیده است.

و البته ظرف چند روز پس از حملۀ روسیه به اوکراین، ایاالت متحده و کلمبیا مترینات 

زیردریایی  یک  شامل  که  مانوورهایی  کردند.  برگزار  کلمبیا  سواحل  در  را  مشترکی  دریایی 
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در  رزمایش  »این  کلمبیا،  دفاع  وزیر  میالنو  دیه گو  گفتۀ  به  می شد.  متحده  ایاالت  هسته ای 

چارچوب ناتو اجنام می شود. کلمبیا به عنوان یک کشور شریک جهانی، در این رزمایش ها  

به دنبال انطباق با بهترین استانداردهای بین املللی در توسعۀ دریایی است.

بتواند  و  باشد  قدرمتند  نظامی  نظر  از  هنوز  است  ممکن  متحده  ایاالت  آنکه  علیرغم 

متحدان خود را در آمریکای جنوبی وادار به اطاعت کند، تقریبًا سلطۀ مطلقی را که پس از 

داده  دست  از  کرد،  اعمال  فراوان  کامیابی  با  سال 1۹۹1  در  شوروی  جماهیر  احتاد  فروپاشی 

است. عملیات روسیه در اوکراین، علت این تغییر نیست، اما مطمئنًا به آن سرعت می بخشد. 

برای سال ها، جهان شاهد گسترش ایاالت متحده و ناتو تا مرزهای روسیه و حتی فراتر از آن 

به مناطقی مانند کلمبیا بود. مبباران و حمله به کشورها، یکی پس از دیگری )مثاًل صربستان، 

عراق )دوبار(، افغانستان، لیبی، سوریه، سومالی، یمن( به میل خود و با مصونیت کامل 

اجنام شده، و حقوق بین امللل به گونه ای به سخره گرفته شده که گویا امر کوچکی رخ داده است. 

این وضعیت عالوه بر ایجاد رجن های عظیم، موجب خشم و ناامیدی شدید جامعه جهانی شده، 

بطوری که به نظر می رسید قادر به توقف هجوم غرب نیست.

عملیات روسیه در اوکراین، که بسیاری آن را عملیاتی علیه خود ناتو می دانند، پایان همه 

این ها را به شکلی عمیق نشان می دهد. در حالی که ایاالت متحده با استناد به قوانین بین املللی 

این عملیات را محکوم می کند، اما هرکسی توجه کند می فهمد که قوانین بین املللی که بر آن تکیه 

می شود، توسط خود ایاالت متحده با خشونت از بین رفته است. او از جمله، به جهانیان نشان 

داده است که می تواند علیه دیگران اقدام نظامی کند. به کشورهایی )مثل صربستان و عراق( 

بدون حتی درخواست مجوز ضروری شورای امنیت سازمان ملل متحد جتاوز کند. تصمیمات 

دیوان بین املللی دادگستری را نادیده بگیرد و از اکثر حوزه های قضایی آن خارج شود. او حتی 

مقامات دیوان کیفری بین املللی را به دلیل قصد حتقیق در مورد جنایات جنگی ایاالت متحده 

در افغانستان حتریم کرد.

کارشناسان حقوق بین امللل، مانند پروفسور فرانسیس بویل، اظهار داشته اند که با توجه 

به تهدید واقعی و قریب الوقوع و مشهود نیروهای 

دونباس،  در  شهروندانش  و  روسیه  علیه  اوکراین 

روسیه عملیات علیه اوکراین را طبق ماده ۵1 منشور 

سازمان ملل متحد اجنام داده است. )بویل همچنین 

بیولوژیک  آزمایشگاه های  که  می کند  استدالل 
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ایاالت متحده در اوکراین، قطعًا تأسیسات سالح های زیستی هستند. قطعًا آمریکا به خاطر 

می آورد که خودش در تهیه کنوانسیون ممنوعیت سالح های بیولوژیکی مشارکت کرده است.( 

در هر صورت، چه با بویل موافق باشیم چه نباشیم، آنچه که حقیقت دارد این است که روسیه 

قطعًا در توجیه رعایت قوانین بین املللی برای اقدامات خود در اوکراین، پرونده بهتری نسبت به 

ایاالت متحده برای حمله به کشورهای اطراف و اکناف جهان دارد که مطلقًا هیچ تهدیدی برای 

ایاالت متحده نبودند.

مهم ترین نکته در بحث حاضر -عملیات روسیه در اوکراین- که به عنوان حمله ای علیه 

ناتو  و  متحده  ایاالت  توانایی  می دهد  نشان  آنست که  می شود،  درک  ناتو  محاصرۀ  و  جتاوز 

برای اقدام یکجانبه در سراسر جهان به میل خود و بدون هیچ گونه پیامدی، به پایان رسیده 

است. روسیه خطی روی شن کشیده بود و زمانی که غرب از آن عبور کرد، برای دفاع از منافع 

خود اقدام نظامی کرد. این چیزی است که هیچ کشوری از زمان پایان جنگ سرد جرأت اجنام 

آن را نداشته است و نشان دهندۀ پایان »نظم نوین جهانی« است؛ دکترینی که بر اساس آن 

ایاالت متحده نقش ارباب جهان را بر عهده گرفته است. این دکترین توسط جورج بوش )پدر( و 

متعاقب فروپاشی بلوک شرق اعالم شد و تاکنون برقرار بوده است. جای تعجب نیست که اکثر 

مردم جهان از ابتدا شرایط »نظم نوین جهانی« را دوست نداشتند، در واقع حتت آن نظم قربانی 

شدند و مطمئنًا اکنون هیچ کاری برای جلوگیری از فروپاشی آن اجنام منی دهند.

* دانیل کوالیک در سال 1۹۹۳ از دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا فارغ التحصیل شد. سپس تا سال ۲01۹ به 
عنوان مشاور داخلی برای کارگران فوالد متحد )AFL-CIO )USW خدمت کرد.زمانی که در USW فعال بود، روی 
پرونده های قانون ادعاهای بیگانه )قانونی که به خارجیان اجازه می دهد علیه مظالم واقع شده بر آنان خارج از 
خاک آمریکا، به محاکم آمریکایی شکایت َبَرند( علیه شرکت کوکاکوال، دراموند و اوکسیدنتال پترولیوم کار می کرد؛ 
پرونده هایی که ناشی از نقض فاحش حقوق بشر در کلمبیا بود. کریستین ساینس مانیتور با اشاره به کار او در دفاع 
از فعالین احتادیه ای کلمبیایی در معرض تهدید به ترور، آقای کووالیک را »یکی از برجسته ترین مدافعان کارگران 

کلمبیایی در ایاالت متحده« توصیف کرد.
آقای کوالیک بورسیه مربی گری دیوید دبلیو. میلز را از دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد دریافت کرد و جایزۀ 
ویژه ای را برای مقاله اش در افشای کشتار بی سابقه فعالین احتادیه های کارگری در کلمبیا دریافت کرد. او به طور 
گسترده در مورد موضوع حقوق بشر بین املللی و سیاست خارجی ایاالت متحده برای هافینگتون پست و کانترپانچ 
نوشته، و در سراسر جهان در مورد این موضوعات سخنرانی کرده است. او نویسنده چندین کتاب، از جمله »توطئه 
سرنگونی ونزوئال«، »توطئه برای حمله به ایران«، و »آمریکا چگونه کودتاهای نفتی را سازماندهی می کند«، با 

پیشگفتاری از الیور استون است. با او می توان از طریق dkovalik@outlook.com متاس گرفت.

-Covert Action Magazine, March 24, 2022.
1. CPRF)2  )ح.ک.ف.ر. Vyacheslav Tetekin 3. Mount Pleasant

فهرست

https://covertactionmagazine.com/2022/03/24/russias-invasion-of-ukraine-signifies-the-end-of-an-era-of-unipolar-american-power/
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آیا اکنون )اول جوالی ۲0۲1( که قانون بحث برانگیز ایجاد بازار زمین اجرایی شده است، 

شرایط تغییر خواهند کرد؟

در حالی که طرفداران ادعا می کنند که برای جذب سرمایه گذاری خارجی الزم است یک 

»بازار زمین« داشته باشیم تا نیاز کشاورزی اوکراین برای دستیابی به پتانسیل کامل اقتصادی 

مرتفع شود۲، بسیاری از اوکراینی ها معتقدند که در نتیجۀ اجرای قانون جدید اصالحات ارضی، 

کشاورزی در اوکراین به فساد کشیده شده و توسط قدرمتندان کنترل می شود. قانون »اصالح 

برخی قوانین اوکراین در مورد شرایط گردش زمین کشاورزی )قانون IX-552(« بخش مهمی از 

دستور کار آزادسازی است که توسط رئیس جمهور والدیمیر زلنسکی و نهادهای بین املللی غربی 

حامی او طراحی شده است. این قانون در مارس ۲0۲0 توسط مجلس »ورخوونا رادا« -مجلس 

اوکراین- به تصویب رسید تا شرط صندوق بین املللی پول برای دریافت وام اضطراری ۵ میلیارد 

دالری، به جای آورده شده باشد.

تاریخ پر کش وقوس مالکیت زمین در اوکراین

زمانی که اوکراین بخشی از احتاد جماهیر شوروی بود، متام زمین ها متعلق به دولت بود 

و کشاورزان در مزارع دولتی و جمعی کار می کردند. در دهه 1۹۹0، با هدایت و حمایت صندوق 

بین املللی پول و سایر نهادهای بین املللی، دولت بخش عمده ای از زمین های کشاورزی اوکراین 

را خصوصی کرد و مجوز هایی صادر کرد که کارگران می توانستند از آنها برای به دست آوردن 

مالکیت یک قطعه زمین مجزا استفاده کنند. در بحبوحۀ فروپاشی اقتصادی در سراسر کشور، 

چه کسی واقعًا از بازار زمین اوکراین، سود می برد؟1

بن رایشر، و فردریک موسو؛ ۶ اوت 2021 / ترجمۀ کورش تیموری فر

اگرچه	اوکراین	دارای	بخش	های	وسیعی	از	حاصلخیزترین	زمین	های	کشاورزی	در	جهان	است،	اما	ثروت	

بخش	کشاورزی	آن،	مدت	هاست	که	تا	حد	زیادی	از	دسترس	کشاورزان	این	کشور	دور	مانده	است.	در	

کشوری	که	به	»سبد	نان	اروپا«	معروف	است،	از	زمان	خصوصی	سازی	زمین	های	دولتی	پس	از	فروپاشی	

اتحاد	جماهیر	شوروی	در	سال	۱99۱،	کشاورزی	تحت	سلطه	الیگارشی	ها	و	شرکت	های	چند	ملیتی	بوده	

است.	در	سی	سال	گذشته،	هیچ	دولتی	نتوانسته	است	وضعیت	موجود	را	به	چالش	بکشد.
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بسیاری از آنها، مجوزهای خود را مجددًا فروختند، و روندی آغاز شد که منجر به مترکز فزاینده 

زمین در دستان طبقه الیگارش جدید شد.

که  داد  وضعیت  به  تعلیقی   ۲001 سال  در  دولت  روند،  این  کردن  متوقف  منظور  به 

خصوصی سازی بیشتر زمین های دولتی را متوقف کرد و تقریبًا از واگذاری متام زمین های 

تعلیق  این  بود  قرار  اگرچه  کرد.  جلوگیری  ارث-  -مانند  مورد  چند  استثنای  به  خصوصی، 

و اجرای  رادای عالی و چندین دولت بعدی در تصویب  به دلیل شکست  اما  موقتی باشد، 

اصالحات قانونی که امکان ایجاد یک سیستم مالکیت زمین عادالنه تر را فراهم می کرد، 

چندین بار متدید شد.

مشمول  اوکراین،  در  کشاورزی  زمین های  از  ۹۶درصد  حدود  یا  هکتار،  میلیون   41

مهلت قانونی شدند. حدود  ۶۸درصد، یا ۲۸میلیون هکتار از آن زمین ها، مالک خصوصی 

دارند )اگرچه همه آن ها به قطعات مشخص مجزا نشده اند(، و متعلق به حدود هفت میلیون 

مالک کوچک است.

در حالی که مهلت قانونی مانع از خرید بیشتر زمین می شد، اما زمین های کشاورزی 

همچنان می توانست اجاره شود. بسیاری از مالکان کوچک، زمین های خود را به شرکت های 

داخلی و خارجی اجاره دادند. دولت همچنین برای مقادیر زیادی از زمین هایی که در اختیار 

دارد، اجاره  نامه ها را به حراج گذاشت. دولت پرزیدنت زلنسکی ادعا کرده است که حداقل 

قبلی،  دولت های  توسط  دولتی،  زمین های  از  هکتار  میلیون(  ده  از  بیش  )از  میلیون  پنج 

به طور غیرقانونی خصوصی شده است.

در حالی که یافنت داده های قابل اعتماد در مورد اینکه چه کسی در اوکراین زمین کشاورزی 

 Land را اجاره می دهد، دشوار است )چرا که بسیاری از اجاره نامه ها ثبت نشده اند(، پایگاه داده

Matrix معامالت زمین در مقیاس بزرگ را به وسعت ۳.4 میلیون هکتار توسط شرکت های 

اوکراینی و خارجی فهرست کرده است. برآوردهای دیگر، میزان زمین اجاره شده توسط بزرگترین 

شرکت های فعال در اوکراین را بیش از شش میلیون هکتار نشان می دهد. بزرگترین دارنده زمین 

کشاورزی، شرکت Kernel با ۵۷0,۵00 هکتار است که متعلق به یک شهروند اوکراینی، اما ثبت 

شده در لوکزامبورگ است. پس از آن، شرکت UkrLandFarming با ۵۷0,000 هکتار، شرکت های 

با 4۳0هزار، شرکت MHP با ۳۷0هزار هکتار، و   NCH Capital سهامی خصوصی آمریکایی

شرکت Astarta با ۲۵0هزار هکتار قرار دارند. دیگر بازیگران اصلی عبارتند از شرکت خوشه ای 

سعودی Continental Farmers Group با 1۹۵هزار هکتار )یکی از سهامداران عمده این مجتمع، 
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شرکت سرمایه گذاری کشاورزی و دامداری عربستان سعودی است که متعلق به صندوق ثروت 

دولتی عربستان سعودی است( و شرکت کشاورزی فرانسوی AgroGeneration با 1۲0هزار هکتار.

افتتاح بازار زمین

قانون IX-552 به تعلیق قانونی پایان داد و به افراد اجازه داد تا 100 هکتار زمین را از اول 

ژوئیه ۲0۲1 خریداری کنند. از تاریخ اول ژانویۀ ۲0۲4، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی 

بانک ها  بود.  خواهند  زمین  هکتار  حداکثر 10هزار  خرید  به  مجاز  شرکت ها(  مثال  عنوان  )به 

می توانند زمین را به دلیل عدم بازپرداخت وام تصرف کنند، اما باید ظرف دو سال آن را به منظور 

استفاده کشاورزی به حراج بگذارند. افراد یا مؤسساتی که در حال حاضر یک قطعه زمین در 

اجاره دارند، زمانی که زمین برای فروش آماده است، باید اولویت )»حقوق تقدم«( دریافت کنند. 

ممنوعیت طوالنی مدت برای افراد و شرکت های خارجی برای خرید زمین در اوکراین ادامه خواهد 

یافت، اگرچه آنها حق اجاره زمین را دارند.

دولت و مؤسسات بین املللی، اصالحات ارضی را به عنوان راهی برای »باز کردن« پتانسیل 

سرمایه گذاران  برای  کشاورزی  بخش  کردن  جذاب تر  با  اوکراین  کشاورزی  زمین های  کامل 

بین املللی ارزیابی می کنند. برای آروپ بانرجی -مدیر بانک جهانی منطقۀ شرق اروپا- این 

از پتانسیل اقتصادی خود استفاده کند و زندگی مردم  اصالحات »به اوکراین اجازه می دهد 

اوکراین را بهبود بخشد.« اما این لفاظی در مواجهه با مخالفت های گسترده از سوی عموم مردم 

از مردم،  از ۶4 درصد  بر اساس نظرسنجی آوریل ۲0۲1، بیش  اوکراین، کاماًل رنگ می بازد: 

مخالف ایجاد بازار زمین هستند.

تظاهرات	کشاورزان	علیه	قانون	جدید	بازار	زمین	در	اوکراین،	دسامبر	۲۰۲۰
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بی اعتمادی اوکراینی ها بی دلیل نیست. نکتۀ مرکزی استدالل مبلغین اصالحات ارضی، 

 )IFC( تأثیر مورد انتظار بر رشد اقتصادی بوده است. بر اساس گزارش شرکت مالی بین املللی

-بازوی بخش خصوصی بانک جهانی- لغو تعلیق فروش زمین حدود 1 تا ۲ درصد به نرخ رشد 

ساالنه تولید ناخالص داخلی اوکراین برای پنج سال می افزاید. اما دلیل این افزایش، عمدتًا 

ناشی از »خروج تولیدکنندگان با ارزش افزوده کمتر و گسترش تولیدکنندگان با ارزش افزوده 

باالتر، همراه با افزایش قیمت زمین« است. بنابراین بانک جهانی صراحتًا انتظار دارد که 

قانون اصالحات ارضی، کشاورزان فقیرتر و کوچک تر را از حوزۀ کشت وکار اخراج، و به رشد 

زمین های بزرگ تر کمک کند.

قانون اصالحات ارضی، از دسترسی کشاورزان به زمین می کاهد

بسیاری از کشاورزان کوچک در دوره قبل از سال ۲0۲4 منی توانند زمین زیادی بخرند، زیرا 

قیمت زمین باالست و بسیاری از کشاورزان کوچکتر در حال حاضر از نظر مالی دچار مشکل، 

و بدهکار هستند. در حالی که کشاورزان امیدوارند تا از امتیاز »حق تقدم« که قانون جدید به 

مستأجرین فعلی اعطا می کند، بهره مند شوند، اما این امتیاز در واقع می تواند باعث مترکز 

مالکیت زمین گردد؛ زیرا بسیاری از اجاره داران، شرکت های بزرگ کشاورزی هستند. حتی 

زمانی که مستاجران، کشاورزان کوچک یا متوسط هستند، قانون به آنها اجازه می دهد تا امتیاز 

حق تقدم خود را به طرف های دیگر منتقل کنند. این فرایند، به بازآفرینی وضعیت دهۀ 1۹۹0 منجر 

می شود که در آن، مالکان زمین، گواهی های توزیع شده در موج اولیه خصوصی سازی را دوباره 

به فروش می رساندند. آن گونه بود که یک دسته الیگارش نورسیده، کنترل مقادیر زیادی زمین 

را به دست گرفتند.

)یک  اوکراین«  روستایی  توسعه  »شبکه   ۲0۲0 سال  حتقیقات  اساس  بر  بیشتر،  آن  از 

سازمان مدنی و دانشگاهی مستقر در کیف( »در سال های آینده، بیشتر زمین های کشاورزی 

خصوصی، حتت قراردادهای اجاره با مزارع بزرگ جتاری باقی می مانند«. حتی ممکن است 

تا سال ۲0۲4 دیگر زمینی برای خرید توسط کشاورزان منفرد در دسترس منانده باشد، چرا که 

آنها با رقابت شرکت های بزرگی روبرو می شوند که همیشه دست باال را دارند.

نگرانی های گسترده ای وجود دارد که به دلیل فساد گسترده در اوکراین و ضعف حاکمیت 

قانون، کشاورزان کوچک راهی برای احقاق حقوق خود در مواجهه با رقابت فزاینده از سوی 

کشاورزی جتاری نداشته باشند. برای بسیاری از شهروندان، جدی ترین نگرانی در مورد این 
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قانون این است که ذی نفعان خارجی به طور غیرقانونی مالکیت زمین را به دست آورند، مثاًل 

از طریق مالکیت غیرشفاف یک شرکت اوکراینی، یا سوء استفاده از سیستم های قضایی و 

نظارتی ناتوان کشور. برخی از بزرگترین معامالت زمین در اوکراین در سال های اخیر توسط 

و  بزنند  دور  را  جدید  قانون  کنند  سعی  است  ممکن  که  است  شده  اجنام  خارجی  شرکت های 

مالکیت زمین را به دست آورند.

عالوه بر این، طبق یک تفسیر حقوقی از قانون جدید، ممنوعیت مالکیت زمین توسط 

افراد خارجی، در مورد طلبکارانی که زمین را از طریق توقیف رهنی به دست می آورند، اعمال 

منی شود. بنابراین یک بانک خارجی می تواند به طور بالقوه، زمین یک کشاورز کوچک را 

مصادره کند و آن را در حراجی بفروشد، جایی که کسب و کارهای بزرگ همیشه مزیت دارند.

حمایت از کشاورزی جتاری، نه کشاورزان کوچک

بانک جهانی ایجاد بازار زمین را به عنوان راهی برای دسترسی کشاورزان به منابع مالی 

توجیه کرده است. با این حال، این موسسه انتظار دارد که این امر از طریق استفاده کشاورزان از 

زمین های خود به عنوان وثیقه برای وام های بانکی رخ دهد، و نه از طریق ایجاد مکانیسم های 

مالی و نهادی که می تواند به طور مؤثری کشاورزان را تامین مالی کند. دولت اوکراین وام ها 

و کمک هایی را به کشاورزان کوچک و متوسط ارائه می دهد که برخی از آنها با حمایت مالی 

بانک جهانی صورت می پذیرد. )از جمله وام 1۵0 میلیون دالری به یک بانک بزرگ دولتی در 

سال ۲01۷، به منظور توزیع بین مؤسسات کوچک و متوسط(. با این حال، به گفته سازمان غیر 

دولتی »اجنمن کشاورزی اوکراین«، حمایت دولت بسیار ناکافی بوده است. تنها حدود یک پنجم 

کمک های دولتی در سال ۲01۸ به مبلغ کل ۲0۳ میلیون هریونیا )Hryvnia - واحد پول اوکراین( 

یا حدود ۷.4 میلیون دالر آمریکا توزیع شد.

در مقابل، بزرگ ترین شرکت های کشاورزی اوکراین، عالوه بر برخورداری از حمایت های 

منظم دولت اوکراین از طریق معافیت های مالیاتی و یارانه، از موسسات وام دهی بین املللی 

مانند بانک اروپایی بازسازی و توسعه )EBRD( و بانک سرمایه گذاری اروپا )EIB( نیز مبالغی 

دریافت می کنند. در سال های اخیر، دریافت کنندگان این وام ها عبارتند از Kernel، MHP، و 

Astarta که همگی در بین پنج شرکت بزرگ کشاورزی اوکراین از نظر میزان مالکیت کلی زمین 

هستند. به عنوان مثال، Kernel از سال ۲01۸ تاکنون ۲4۸ میلیون دالر آمریکا طی چند مرحله، 

 ،EBRD از سال ۲010 حدود ۲۳۵ میلیون دالر آمریکا از MHP .وام دریافت کرده است EBRD از
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و حدود 100 میلیون دالر آمریکا در سال ۲014 از EIB دریافت کرده است. Astarta هم از سال 

 EIB و حدود ۶0 میلیون دالر آمریکا در سال ۲014 از EBRD ۲00۸، مبلغ ۹۵ میلیون دالر آمریکا از

دریافت کرده است. موسسات مالی خارجی مانند EBRD و EIB تنها به تامین مالی قدرمتندترین 

شرکت های کشاورزی و زمین داران اوکراین منی پردازند، بلکه تأمین کنندۀ دیگر شرکت های آن 

ثرومتندان اوکراین هم هستند. یوری کوسیوک، بنیانگذار MHP، یازدهمین فرد ثرومتند اوکراین 

در سال ۲01۹ بود و بنیان گذار Kernel -آندری ِوِرفسکی- در رتبه نوزدهم قرار گرفت.

اصالحات ارضی در مسیر حتقق اهداف محرکان آن

مالی  موسسات  حمایت  با  که  زمین  بار  فاجعه  سازی  خصوصی  از  پس  سال  سی 

آنها  شد،  اجنام   1۹۹0 دهه  در  جهانی  بانک  و  پول  املللی  بین  صندوق  مانند  بین املللی 

موفق شدند مهلت قانونی را که برای جلوگیری از تصرف زمین های اوکراین توسط اقلیتی 

می کند  روشن  فوق  حتلیل  و  جتزیه  کنند.  لغو  بود،  شده  وضع  خصوصی  بخش  ذی نفعان  از 

که حتمیل ایجاد بازار زمین در اوکراین، الیگارش ها و شرکت های بزرگ کشاورزی را قادر 

می سازد تا کنترل زمین را در دستان خود متمرکز کنند، و در عین حال به نفع سرمایه گذاران 

و بانک های خارجی نیز هست. متأسفانه، این اکثریت قریب به اتفاق کشاورزان و شهروندان 

اوکراینی هستند که باید هزینه را بپردازند.

آشنایی با نویسندگان
و  Oakland است که در آجنا فعالیت های حتقیقاتی  Frederic Mousseau: مدیر خط مشی مؤسسه 
حمایتی مؤسسه در زمینه سرمایه گذاری زمین، امنیت غذایی و کشاورزی را هماهنگ می کند. او بررسی ها 
و مطالعات متعددی در مورد غذا و کشاورزی اجنام داده و گزارش ها و مقاالت زیادی در این زمینه نوشته 
است. او به عنوان اقتصاددان آموزش دیده، نزدیک به دو دهه به عنوان کارمند و مشاور برای آژانس های 

امدادی بین املللی از جمله اقدام علیه گرسنگی، پزشکان بدون مرز و آکسفام بین املللی کار کرده است.
Ben Reicher:دانشجوی ارشد در کاجل پومونا است که در رشته فلسفه، سیاست و اقتصاد )PPE( و در 
رشته مطالعات روسیه و شرق اروپا حتصیل می کند. او به ویژه به اقتصاد توسعه بین املللی و تالقی آن با 

حقوق بشر و نگرانی های زیست محیطی عالقه مند است.

1. https://www.oaklandinstitute.org/blog/who-really-benefits-creation-land-market-ukraine
2. https://www.reuters.com/article/us-ukraine-president-idUKKCN1VN102دستور زلنسکی برای تهیه 
و تصویب قانون مزبور

فهرست
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استثمار  توده های  طغیان  نگران  مدام  فراملی1  سرمایه دار  طبقۀ  درون  قدرت  صاحبان 

شده اند. اینان به دلیل ناامنی های طبقاتی برای محافظت از ساختار ثروت متمرکز خود سخت 

تالش می کنند: امپراتوری نظامی ایاالت متحده، با بیش از ۸00 پایگاه نظامی در۷0 کشور 

جهان، مدت هاست که محافظ سرمایه داری جهانی است. 

نیروهای نظامی آمریکایی اکنون در ۷0درصد کشورهای جهان مستقر شده اند. فرماندهی 

عملیات ویژۀ ایاالت متحده )سوکوم(۲ با توسعه ای هشتاد درصدی از سال۲010 تا کنون، شمار 
کشورهایی که در آنها نیروهای نظامی دارد را به عدد 14۷ کشور رسانده است.ادعا می شود که 

بیشتر مأموریت ها و متریناِت این نیروها آموزشی اند، اما به طور مرتب شاهد حمالت مستقیِم 

»ضدتروریستی«، از جمله ترور با پهپادهای بدون سرنشین و حمالتی هستیم که به کشتار یا 

اربابان جهان 

 و محافظان آنها
بخش خنست:

امپراتوری نظامی و ناتو

برگردان: ا.ص. پویا

این	نوشته	سه	بخشی،	تلخیصی	از	یک	فصل	کتاب	»غول	ها«،	نوشتۀ	پیتر	فیلیپس	نویسنده	آمریکایی	
است	که	در	سال	۲۰۱۸	منتشر	شد	و	مجلۀ	»دانش	و	امید«،	در	شمارۀ	سوم	خود	)آبان	۱۳99(	آن	را	
معرفی	کرد:	مقاله	ای	دربارۀ	اربابان	جهان	)غول	ها(	و	محافظان	آنها	که	عبارتند	از	امپراتوری	نظامی	
و	ناتو؛	سازمان	های	اطالعاتی؛	شرکت	های	نظامی	خصوصی.	بخش	نخست	این	مقاله	در	ارتباط	با	
امپراتوری	نظامی	و	ناتو	در	این	شماره	به	خوانندگان	تقدیم	می	شود	و	بخش	های	بعدی	نیز	به	ترتیب	در	

شماره	های	آتی	منتشر	خواهند	شد.
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دستگیرِی افراد منجر می شوند. 

در حال حاضر و درآفریقا، نیروهای ویژۀ آمریکا در بیش از 100 ماموریت نظامی درگیرند. 

به تازگی رهبران ارشد سوکوم در مورد وضعیت بحرانی در آفریقا مقاله ای منتشرکرده اند و 

در آن پیدایش ستیزهای مستمِر آتی را پیش بینی کرده و دربارۀ آن ها هشدار داده اند:» قارۀ 

آفریقا چه از منظر فیزیکی و چه به حلاظ سیاسی و روانی، دارای شرایطی است که... فرصت 

مناسبی را برای گروه های تهدید کننده فراهم می کند تا بتوانند در میان جمعیت پنهان شوند و 

بدون مانع از مرزها عبور کرده و اطالعات و جتهیزات را در سراسر منطقۀ عملیاتی سوکافریکا۳ 

جابجا کنند. طبق تعریف، در چنین محیطی که »منطقۀ خاکستری« نامیده می شود... تهدید 

غیر  فراملی،  و  فرامنطقه ای  غیردولتی،  ساختار  یک  در  افراطی۴  طلب  خشونت  سازمان 
متمرکز و پراکنده، با ایجاد بی ثباتی و بهره برداری از آن در آفریقا پدید می آید. این تهدید در دل 

پناهگاه های امن غیرقابل کنترل و حتت کنترل حکومت و مخفی گاه های ایجادشده در میان 

مردمی که امید خود را به حکومتی ناکارآمد ازدست داده اند به بقای خود ادامه می دهد.« 

به  را  امیدشان  آفریقا  مردم  از  بسیاری  چرا  که  این  علل  و  دالیل  گفته،  پیش  مقالۀ  در 

دالیل  و  علل  که  مانده اند  باقی  بی توضیح  قدر  همان  داده اند،  دست  از  خود  حکومت های 

بنیادین و پایۀ تشکیل دهندۀ مقاومت گروه های سازمان یافتۀ خشونت طلب و افراطی. برای 

خانواده هایی که با چند دالر در روز زندگی می کنند و هیچ فرصتی برای بهبود وضعیت خود 

ندارند چه امیدی می تواند وجود داشته باشد؟ درچنین شرایطی البته که مقاومت کنندگان در 

مقابل امپراتورِی نظامی ایاالت متحده و اروپا در صفوف مردم جای خواهند داشت و حتی 

گاهی به آنها یاری رسانده خواهد شد. امپراتوری نظامی ایاالت متحده بر صدها سال استثماِر 

استعماری بنا شده است و همچنان به حمایت از حکومت های سرکوبگر و استثمارگری ادامه 

می دهد که با برنامۀ امپراتوری سرمایۀ جهانی همکاری می کنند. حکومت هایی كه سرمایه 

آن منتفع  از  از قدرمتندان یك كشور  تنها بخش كوچكی  را می پذیرند که  گذاری خارجی ای 

می شوند، کامال آگاه اند که سرمایه ناگزیر، نیازمند بازده سرمایه است كه البته با به کارگیری 

منابع و نیروی کار برای منفعت اقتصادی به دست می آید. کل سیستم به مترکز ثروت برای 

صاحبان قدرت و افزایش نابرابری فاجعه بار برای توده ها ادامه می دهد. در واقع خشونت های 

روزانۀ مناطق خاکستری، توسط این امپراتوری و به علت فقر و تیره روزی حتمیل شده، پدید 

»تروریست«  عمومًا  که  افراطی-  خشونت طلب  سازمان های  نیروهای  از  بسیاری  می آیند. 

نامیده می شوند- در واقع به شیوه ای »ُعقالیی« عمل می کنند، چرا که برای به چالش کشیدن 
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امپراتوری متمرکِز سرمایه، ناگزیرند که از تنها وسایل موجود و در دسترس شان استفاده کنند.

ما می خواهیم در اینجا بیزاری خود را ازهمۀ اقدامات تروریستی و خشونت آمیز اعالم 

کنیم. ما از مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشر کاماًل حمایت می کنیم. با وجود این، برای ما روشن 

است که ترور ساختاری، فقر و ناتوانی، عوامل مساعدی برای جنبش های مقاومت موسوم به 

سازمان خشونت طلب افراطی)س.خ.ا.( هستند. برای توجیه کنندگان امپراتوری بسیار ساده 

است که ادعا کنند مقاومت کنندگان فقط افرادی شرورند که هیچ اعتقادی به ارزش زندگی بشر 

ندارند: چنان که پس از 11 سپتامبر، جورج دبلیو بوش اعالم کرد:

آزادی های ما متنفرند-  از  آنها   « و  از دست شرورها خالص خواهیم کرد«  را  »ما جهان 

آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی رای و جتمع و مخالفت با یکدیگر.« 

این عبارات به زبان ساده، شیطان سازی از دیگران، به منظور توجیه سیاسی جنگ دائمی 

اند. رؤسای جمهور از زمان بوش تاکنون، در توجیه ادامۀ جنگ در سراسر جهان، عملکردی 

بهتر از پیشینیان خود نداشته اند. ارزیابی جنگ دائمی به عنوان دریچۀ کمک اقتصادی به 

سرمایۀ مازاد، بخش مهمی از درک سرمایه داری در جهان امروز است. جنگ است که فرصت 

و بازگشت تضمین شده سرمایه را  سرمایه گذاری برای غول ها و طبقۀ سرمایه داران فراملی 

فراهم می کند. افزون براین، جنگ با نقش سرکوبگرانه اش، توده های رجنور را هراسان و مطیع 

نگه می دارد.

دلیل اصلی این که کشورهای عضو ناتو در حال حاضر ۸۵ درصد از هزینه های نظامی 

جهان را به خود اختصاص داده اند و این واقعیت که ایاالت متحده بیشتر از مجموع سایر 

کشورها در زمینۀ نظامی هزینه می کند، حفاظت از سرمایۀ جهانی است. دستورکار جهانی ناتو 

در آن چه که »جنگ علیه تروریسم« خوانده می شود، از وحشت اینان از نتایج نابرابری فزاینده، 

شورش ها و سایر اشکال ناآرامی ها پدید آمده است.

در بیانیۀ نشست سران ناتو در شیکاگو در سال ۲01۲ چنین آمده است:

»به عنوان رهبران احتادیه، ما مصمم هستیم اطمینان پیدا کنیم که ناتو توانایی های الزم 

را برای اجنام وظایف اصلی خود - دفاع جمعی، مدیریت بحران و امنیت مشارکتی - به کار 

ایفا کند. ما باید هنگام  را  ارتقاء امنیت در جهان  تا بدین وسیله، نقشی اساسی در  می برد 

ژئو-استراتژیکی،  شوندۀ  دگرگون  چالش های  به  پاسخ  و  مالی  حاد  بحران  یک  با  مواجهه 

ازعهدۀ این مسئولیت برآییم. ناتو به ما این امکان را می دهد که امنیتی بیش از آنچه که هر 

یک از متحدان به تنهایی می توانست داشته باشد به دست آوریم.
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ما اهمیت دائمی پیوند قدرمتند بین دوسوی اقیانوس اطلس و همبستگی احتاد ]ناتویی[ 

را به موازات اهمیت مسئولیت های مشترک، نقش ها و خطرات آتی موجود و مقابلۀ مشترک با 

چالش های احتادهای آمریکای شمالی و اروپایی را تأیید می کنیم... ]ما[ با اطمینان خاطر، هدف 

نیروهای ناتو در سال۲0۲0 را برای خود تعیین کرده ایم: نیروهای مجهز متصل به همدیگر، نوین، 

آموزش دیده، کارآزموده، و فرمانبر، به حنوی که بتوانند با هم و با شرکا در هر محیطی عمل کنند.« 

ناتو به سرعت به نیروی مکمل پلیس امپراتوری نظامی ایاالت متحده برای صاحبان 

طبقۀ  شدن  متراکم تر  با  همزمان  می شود.  تبدیل  فراملی  سرمایه دار  طبقۀ  و  جهانی  قدرت 

عملیات  ناتو  احتادجماهیرشوروی،  احنالل  با  مصادف   ،1۹۸0 دهۀ  در  فراملی  سرمایه دار 

گسترده تری را آغاز کرد. قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، مأموریتی را برای 

برای  چارچوبی  و  شمالی،  اطلس  اقیانوس  سنتی  منطقۀ  از  خارج  افغانستان،  در  عملیات 

ماموریت آموزشی ناتو در عراق فراهم کردند. ساختار نظامی ناتو بین دو فرماندهی استراتژیک 

تقسیم شده است: ستادهای عالی نیروهای متفق اروپا۵، واقع در نزدیکی مون۶ در بلژیک؛ و 

ترادیس فرماندهی متفق۷، واقع در نورفالک۸ ویرجینیا. فرماندهی عالی متحدۀ اروپا بر متام 
عملیات نظامی ناتو نظارت می کند و همیشه حتت فرماِن یک ژنرال )ارتشبد( ایاالت متحده 

است. شورای آتالنتیک شمالی، مهم ترین نهاد سیاسی ناتو است که از منایندگان سطح باالی 

اقیانوس  از کشورهای عضو تشکیل شده است. صاحبان قدرت غیرنظامی شورای  هریک 

اطلس، خنستین گروه غیرانتفاعی مشاورۀ برنامه ریزی است که توازن بین انتظارات عملیاتی 

ایاالت متحده، ناتو و اولویت های امنیتی جهانی را تعیین می کند. آملان و دیگر قدرت های 

اروپایی در نوسازی زیرساخت های دفاعی ناتو نفع عمده ای داشته اند. درنشست وزرای دفاع 

ناتو در بروکسل در اواخر ژوئن ۲01۷ گزارش شد که کشورهای عضو با اختصاص دو درصد از 

تولید ناخالص داخلی خود برای مقاصد »دفاعی« توافق کرده اند. بودجۀ احتادیۀ اروپا برای 

ناتو ۳۸/۵ میلیارد یورو )4۵ میلیارد دالر( برای سال ۲01۸ تعیین شده است و تا سال ۲0۲1 

به 4۲/4 میلیارد یورو )۵0 میلیارد دالر( می رسد. عالوه بر این، وزرای دفاع احتادیه اروپا 

در مارس ۲01۷ موافقت کردند که یک مرکز فرماندهی مشترک برای برنامه ریزی و عملیات 

نظامی مستقل از ناتو و ایاالت متحده ایجاد کنند.

سپس  و  دارد،  ادامه  همچنان  که  داد  اجنام  بالکان  در  را  نظامی  عملیات  اولین  ناتو 

عملیات مستقیم خود را در افغانستان، لیبی و عراق اجرا منود. ناتو در حال حاضر عملیات 

متعددی را در سراسر جهان اجنام می دهد، از جمله: گروه ویژه مبارزه با دزدان دریایی ۹در خلیج 
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عدن و ماموریت هایی در سومالی، سودان، مالی، اتیوپی، نیجریه، کنیا، لیتوانی، استونی، 

لتونی، گرجستان، مجارستان، اسلواکی، بلغارستان، لهستان، ترکیه، پاکستان )امداد رسانی 

در هنگام وقوع بالیا( و رومانی. ناتو همچنین با کشورهای شریک خود در آسیای مرکزی مانند 

قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان همکاری می کند. البته رهبران 

روسیه معتقدند که گسترش ناتو به کشورهای پدید آمده از جتزیۀ احتاد جماهیر شوروی سابق، 

خیانت به توافقات بعد از سال1۹۹0 توسط جیمز بیکر، وزیر امورخارجه وقت ایاالت متحده 

است که در جریان مذاکرات برای احتاد مجدد آملان، قول عدم گسترش ناتو به شرق را داد. 

در حالی که از حمالت ناتو در خارج از اروپا به عنوان مأموریت های بشردوستانۀ صلح 

آمیز یاد می شود، مشخص شده است که صاحبان قدرت جهانی از ناتو و امپراتوری نظامی 

ایاالت متحده برای امنیت جهانی خودشان استفاده می کنند. این بخشی از استراتژی گستردۀ 

تسلط نظامی ایاالت متحده بر سراسرجهان است که براساس آن، با توصیۀ صاحبان قدرت 

شورای آتالنتیک، امپراتوری نظامی ایاالت متحده/ ناتو در خدمت طبقۀ بنگاه دار اقتصادی 

فراملی 10برای حفاظت از سرمایۀ بین املللی درهرجای جهان عمل می کند.
جامعه شناسان، ویلیام آی. رابینسون و جری هریس11، در سال ۲000 زمانی که به تغییرمست 

فرآیند  می کردند،  اشاره  )پلیس(،  اجتماعی  کنترل  دولت  به  اجتماعی  رفاه  دولت  از  گیری 

گسترش چشمگیر نیروهای امنیتِی دولتی و خصوصی، زندانی شدن دسته جمعی جمعیت های 

محروم )به طور عمده اقلیت ها(، اشکال جدید آپارتاید اجتماعی... و مقررات ضدمهاجرت را 

خاطر نشان کردند. نظریۀ رابینسون و هریس به طور دقیقی، دستور کار اربابان قدرت جهانی 

امروزی را پیش بینی کرد، مواردی همچون:

تداوم عملیات پلیس توسط رئیس جمهور ترامپ مانند پیشینیان خود، باراک اوباما،   •

جورج دبلیو. بوش، بیل کلینتون و جورج اچ. دبلیو بوش؛ 

برنامۀ سلطۀ بلندمدت بر جهان توسط قدرمتندان جهانی، که از نیروهای نظامی ایاالت   •

متحده ـ ناتو برای دلسرد کردن دولت های مقاوم و حفظ سرکوب پلیس داخلی در جهت 

حفظ سیستم سرمایه داری استفاده کند؛ 

جنبش های  یا  دولت ها  دخالت  بدون  جهان  سراسر  در  سرمایه داری  مداوم  حتکیم   •

برابری طلبانۀ اجتماعی؛

عالوه برموارد فوق، این دستورکارمستلزم فقر بیشتر نیمۀ پایین جمعیت جهان و مارپیچ 

نزولی بی وقفۀ دستمزدها برای ۸0 درصد مردم جهان است. جهان با بحران اقتصادی مواجه 
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است و راه حل نئولیبرالی این است که برای نیازهای انسانی، خرج کمتری شود و برای امنیت، 

بیشتر. این جهاِن نهادهای مالی است که جنون آسا به سوی خودکشی می شتابد، جایی که 

در آن پاسخ به فروپاشی اقتصادی عبارت است از چاپ پول بیشتر، غرق کردن جمعیت با 

تریلیون ها دالِر ایجاد کنندۀ تورم جدید. این جهانی است با جنگ دائمی که در آن برای خرابی 

به مراتب بیشتر از بازسازی هزینه می شود، چرخه ای که به نفع غول ها و شبکه های جهانی 

قدرت اقتصادی است. این دنیای پهپادهاِی قاتِل بدون سرنشین، ترورهای غیرقانونی، مرگ 

و ویرانی در داخل و خارج از کشور است.

»در  می کند:  دموکراسی12خاطرنشان  و  دولتی  قدرت  درکتاب  کالن  که اندریو  همانطور 

دیدگاه دولت ]بوش، اوباما، و اکنون ترامپ[ یک ُبعد اورِولی 1۳ وجود دارد. این کشور بی اعتنایی 

به قانون را انتخاب کرد، درعوض فرمان هایی را برای مشروعیت اقدامات غیرقانونی صادر 

کرد و به خود اجازه داد بدون تظاهر به تسهیم قدرت برطبق قانون اساسی یا حقوق بین امللل 

عمل کند.« دنیس لو14 می نویسد: »نتیجۀ نهایی، تقسیم بنیادین جامعۀ ما، از یک سو بین 

و راندن جامعه و منابع سیاره به سوی  کسانی است که منافع شان در حتت سلطه درآوردن 

احنصار است و از سوی دیگر، بین کسانی که منافع شان در استفاده صرفه جویانه از آن منابع 

در راستای منافع بخشی از جامعه ]طبقه سرمایه داران[ است نه کل جامعه.« 

جنبش اشغال در تظاهرات خود از اصل یک درصد درمقابل نود و نه درصد به عنوان 

یک مفهوم اصلی، در برابر اختالالت و چالش های ناشی از اقدامات بنگاه های اقتصادی 

بیشتر  آن  از  جهانی  قدرمتندان  که  بود  چیزی  همان  دقیقًا  اشغال  کرد.  استفاده  فراملیتی 

می ترسیدند: جنبش دموکراتیک جهانی که دستور کار سرمایه داری و تداوم خیمه شب بازی 

انتخابات دولتی ای را افشا می کند، که اگرچه ممکن است بازیگران در هر اجرا تغییر کنند، 

و  متحده  ایاالت  تسلط  حتت  نظامی  امپراتوری  می ماند.  ثابت  بازی،  شب  خیمه  خوِد  اما 

سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( درخدمت حفاظت ازسرمایه گذاری های اربابان قدرت 
در سراسر جهان است. جنگ ها، تغییر رژیم ها و مشاغل پدیدآمده توسط سازمان های نظامی 

و اطالعاتی در خدمت دسترسی سرمایه گذاران به منابع طبیعی، گردش آزاد سرمایه، وصول 

بدهی ها و مزایای سوداگرانه در بازارهای جهانی است.

غول ها و سرمایه گذاری اربابان جهان در جنگ

جداول زیر نشان دهندۀ سه تولیدکنندۀ برتر سالح در جهان و غول هایی است که در سال 
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۲01۷ در آنها سرمایه گذاری کرده اند.

شرکت	سهامی	الکهید	مارتین۱۵	
در	سال	۲۰۱۷ نام	شرکت	های	سرمایه	گذار

1۵/۲ میلیارد دالر State Street استیت استریت

1۲/1۷ میلیارد دالر Capital Group گروه کپیتال

۶/۵ میلیارد دالر Vanguard Group گروه ونگارد

۶/1 میلیارد دالر  BlackRock بلک راک

Bank of America ۳/1 میلیارد دالر بانک آمریکا

۹0۲ میلیون دالر UBS یو بی اس

۷۳۳میلیون دالر  Bank of NY Mellon بانک نیویورک ملون

Fidelity Investments (FMR) ۷۲1میلیون دالر  فیدلیتی اینوستمنت

میلیون دالر ۷0۳ Morgan Stanley & Co. مورگن استنلی و شرکا

Goldman Sachs Group 4۷4میلیون دالر  گروه گولدمن سکس

Prudential Financial 44۹ میلیون دالر  پرودنشیال فایننشیال

14۹ میلیون دالر Credit Suisse کردیت سوییس

Allianz SE (PIMCO) ۸۲ میلیون دالر  آلیانز اس ئی)پیمکو(

۵۵ میلیون دالر  JPMorgan Chase جی پی مورگن چیس

۵4 میلیون دالر  Amundi/ Crédit Agricole اموندی/کردی اگریکول

۵0 میلیون دالر Barclays plc شرکت سهامی بارکلیس

شرکت	سهامی	نورتراپ	گرامن۱۶	
در	سال	۲۰۱۷ نام	شرکت	های	سرمایه	گذار

۵/۹ میلیارد دالر  State Street استیت استریت

1/۸ میلیارد دالر  Capital Group گروه کپیتال

4 میلیارد دالر Vanguard Group گروه ونگارد

4 میلیارد دالر BlackRock بلک راک

۶۶۶ میلیون دالر Bank of America بانک آمریکا

UBS ۲4۸ میلیون دالر  یو بی اس
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410 میلیون دالر  Bank of NY Mellon بانک نیویورک ملون

۲/4 میلیارد دالر Fidelity Investments (FMR) فیدلیتی اینوستمنت

.Morgan Stanley & Co ۲11 میلیون دالر  مورگن استنلی و شرکا

Goldman Sachs Group 4۸۸ میلیون دالر  گروه گولدمن سکس

Prudential Financial ۲00 میلیون دالر پرودنشیال فایننشیال

۶۷ میلیون دالر  Credit Suisse کردیت سوییس

Allianz SE (PIMCO) 1۷۶ میلیون دالر آلیانز اس ئی)پیمکو(

1/۵ میلیارد دالر JPMorgan Chase جی پی مورگن چیس

۵1 میلیون دالر Amundi/ Crédit Agricole اموندی/کردی اگریکول

Barclays plc 44 میلیون دالر شرکت سهامی بارکلیس

۵۵ میلیون دالر AXA Group گروه آکسا

شرکت	بوئینگ۱۷
در	سال	۲۰۱۷ نام	شرکت	های	سرمایه	گذار

State Street ۸ میلیارد دالر  استیت استریت

1۲/۸ میلیارد دالر  Capital Group گروه کپیتال

11/۹میلیارد دالر Vanguard Group گروه ونگارد

10/۳ میلیارد  BlackRock بلک راک

1/01 میلیارد دالر Bank of America بانک آمریکا

UBS ۷۲۹ میلیون دالر  یو بی اس

Bank of NY Mellon 1/۶ میلیارد دالر  بانک نیویورک ملون

1/۹ میلیارد دالر Fidelity Investments (FMR) فیدلیتی اینوستمنت

1/۵ میلیارد دالر  Morgan Stanley & Co. مورگن استنلی و شرکا

1/۲ میلیارد دالر  Goldman Sachs Group گروه گولدمن سکس

440 میلیون دالر Prudential Financial پرودنشیال فایننشیال

۲۷۳ میلیون دالر  Credit Suisse کردیت سوییس

۳۳۷ میلیون دالر Allianz SE (PIMCO) آلیانز اس ئی)پیمکو(

۷11 میلیون دالر JPMorgan Chase جی پی مورگن چیس

1۹۵میلیون دالر Amundi/ Crédit Agricole اموندی/کردی اگریکول
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Barclays plc ۲4۵ میلیون دالر شرکت سهامی بارکلیس

11۹ میلیون دالر  AXA Group گروه آگزا

1. Transnational Capitalist Class 2. US Special Operations Command )SOCOM(
3. SOCAFRICA   4.The Violent Extremist Organization )VEO(
5. Supreme Allied Commander Europe  6. Supreme Allied Commander Europe 
7. Allied Command Transformation   8. Norfolk
9. Counter-Piracy Task Force   10. Transnational Corporate Class
11. William I. Robinson and Jerry Harris
12. Andrew Kolin notes in State Power and Democracy
13. Orwellian : 14  منتسببهجورجاورول،نویسندۀکتابقلعۀحیوانات.م. Dennis Loo

Lockheed Martin Corporation .1۵: شرکت سهامی الکهید مارتین یکی از بزرگترین شرکت های صنعت هوافضا، 
پشتیبانی نظامی، امنیت و فناوری است. این شرکت،بزرگترین پیمانکار دفاعی جهان از نظر درآمد در سال مالی 
۲014 بود. در سال ۲01۳، ۷۸ درصد از درآمد الکهید مارتین از فروش سالح های جنگی به دست آمد؛ این شرکت در 
صدر فهرست پیمانکاران دولت فدرال ایاالت متحده قرار گرفت و نزدیک به 10 درصد از بودجه پرداخت شده پنتاگون 
را دریافت کرد. در سال ۲00۹، ارزش قراردادهای آن، با دولت ایاالت متحده مبلغ ۳۸.4 میلیارد دالر )٪۸۵(، 
قراردادهای دولت های خارجی ۵.۸ میلیارد دالر )1۳٪( و قراردادهای جتاری و سایر قراردادها ۹00 میلیون دالر 
)۲٪( بود. نیمی از فروش ساالنه این شرکت به وزارت دفاع ایاالت متحده است. الکهید مارتین همچنین پیمانکار 
وزارت انرژی ایاالت متحده و سازمان ملی هوانوردی و فضایی )ناسا( است. از مارس ۲0۲0، سهام الکهید مارتین 
بطور عمده به سرمایه گذاران نهادی )شرکت استریت استیت، گروه ونگارد، بلک راک، شرکت های گروه سرمایه، و 

دیگران( تعلق دارد ) برگرفته از اینترنت، م(. 
Northrop Grumman Corporation .1۶: شرکت سهامی نورتراپ گرامن یک شرکت چندملیتی آمریکایی در 
زمینه فناوری هوافضا و دفاع است. با ۹0000 کارمند و درآمد ساالنه بیش از ۳0 میلیارد دالر، یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان سالح و ارائه دهندگان فناوری نظامی در جهان است. این شرکت در فهرست ۵00 شرکت برتر مجلۀ 

فورچون ۲0۲0 از بزرگترین شرکت های آمریکا در رتبه ۹۶ قرار دارد.
اخیرًا  که  شده اند،   Collier Trophy جایزه  برنده  بار  هشت  آن  صنعتی  شرکای  و  گرامن  نورترپ  سهامی  شرکت 
برای توسعه X-47B، اولین سیستم هوایی بدون سرنشین و مستقلی است که از یک ناو هواپیمابر کار می کند.

و  دوربرد  راهبردی  افکنی  مبب  دارد،  عهده  بر  را   B-21 Raider توسعه  هدایت  حاضر  حال  در  گرامن  ]۹[ورترپ 
رادارگریز که می تواند سالح های متعارف و هسته ای را پرتاب کند. این هواپیما جایگزین B-2 Spirit خود نورترپ، 
بعنوان تنها مبب افکن رادارگریز شناخته شده در جهان خواهد شد. از دیگر پروژه های فعلی آن می توان به توسعه 
و تولید تلسکوپ فضایی جیمز وب، رصدخانه مداری که در سال ۲0۲1 راه اندازی شد، و تولید تقویت کننده های 
موشک جامد برای برنامه سیستم پرتاب فضایی ناسا، اشاره کرد. این شرکت، پیشنهاددهنده برنامه بازدارندگی 
استراتژیک زمینی نیروی هوایی بود که هدف آن توسعه و ساخت یک موشک بالستیک قاره پیمای جدید است. 
از مارس ۲0۲0، سهام این شرکت بطور عمده به سرمایه گذاران نهادی )شرکت استریت استیت، گروه ونگارد، بلک 

راک، شرکت های گروه سرمایه، و دیگران( تعلق دارد ) برگرفته از اینترنت، م(. 
روتورکرافت،  هواپیما،  که  است  آمریکایی  ملیتی  چند  شرکت  یک  بوئینگ:  شرکت   Boeing Company  .1۷
ماهواره، جتهیزات مخابراتی و موشک را در سراسر جهان طراحی، تولید و به فروش می رساند. این شرکت همچنین 
خدمات لیزینگ و پشتیبانی محصوالت خود را ارائه می دهد. بوئینگ یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهانی 
محصوالت هوافضایی است. این شرکت، سومین پیمانکار بزرگ دفاعی در جهان بر اساس درآمد ۲0۲0 و بزرگترین 
صادرکننده این محصوالت در ایاالت متحده از نظر ارزش دالری است. سهام بوئینگ در میانگین صنعتی داوجونز 

گنجانده شده است. 
سهام این شرکت بطور عمده به سرمایه گذاران نهادی )شرکت استریت استیت، گروه ونگارد، بلک راک، شرکت های 

گروه سرمایه، و دیگران( تعلق دارد ) برگرفته از اینترنت، م(.

فهرست
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درباره  فدراسیون جهانی احتادیه های کارگری 

فدراسیون جهانی احتادیه های کارگری در تاریخ ۳ اکتبر 1۹4۵ در پاریس تأسیس شد و 

قدیمی ترین سازمان سندیکایی بین املللی است. فدراسیون دارای کرسی مشورتی در سازمان 

بین املللی کار ILO است و نقش مهمی در تصویب کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸ ایفا کرده است. 

فدراسیون در سازمان ملل متحد در نیویورک، فائو در رم و یونسکو در پاریس منایندگی دائمی 

دارد. فدراسیون خط جنبش طبقاتی سندیکایی را دنبال و علیه سرمایه داری و امپریالیسم 

برای جامعه ای بدون استثمار انسان از انسان مبارزه می کند. فدراسیون اکنون مناینده 10۵ 

میلیون کارگر در نزدیک به 1۳0کشور است.

 از سال 1۹4۵ تا 1۹۵۳، مرکز فدراسیون در پاریس بود. بین سال های 1۹۵۳ و 1۹۵۶، 

هجدهمین کنگره  فدراسیون جهانی احتادیه های کارگری
به کوشش مجتبی میثمی

به	درخواست	دوستان	عزیز	نشریه		»دانش	وامید«	در	آغاز	بر	آن	بودم	که	مطلب	مبسوط	و	مستندی	درباره	
فدراسیون	جهانی	اتحادیه	های	کارگری	و	نقش	و	جایگاه	بی	بدیل	آن	در	جنبش	کارگران	جهان	طی	نزدیک	به	
هشت	دهه		گذشته،	به	رغم	انشعاب	ها،	گسست	ها		و	البته	فشارهای	امپریالیستی	و	جهان	سرمایه	داری	به	ویژه	
در	فاصله		سال	های	آخر	دهه	۸۰	سده	گذشته		میالدی	تا	سال	۲۰۰۰	بنویسم.	اما	نظر	به	محدودیت	های	نشریه	
و	نیز	با	توجه	به	برگزاری	کنگره		باشکوه	این	سازمان	)کنگره		هجده(	که	در	فاصله	ی	روزهای	۶	تا	۸	ماه	مه	که	
در	شهر	ُرم	در	ایتالیا	برگزار	شد	و	به	تازگی	اسناد	آن	انتشار	عمومی	یافته	است،	ترجیح	دادم	که	فدراسیون	را	
از	زبان	خودش	معرفی	کنم	و	اعالمیه		پایانی	کنگره		هجدهم	را	که	ازجمله	دربرگیرنده		برنامه		عمل	این	سازمان	

بزرگ	جهانی	برای	دوره	ی	پس	از	کنگره	است،	به	زبان	فارسی	برگردانم.	
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دفتر مرکزی به شهر وین )اتریش( منتقل شد. درفاصله ی سال های 1۹۵۶ و ۲00۵ مرکز آن به 

پراک )چکسلواکی( انتقال یافت. از ژانویه ۲00۶ تا امروز، دفتر مرکزی در آتن )یونان( است. 

این سازمان دارای دفترهای منطقه ای و زیر منطقه ای در متام قاره هاست و در جنب آن، 

احتادیه های بین املللی کارگری )TUI( در متام بخش های دارای اهمیِت استراتژیک نقش آفرینی 

می کنند. فدراسیون در طول تاریخ خود نقش محوری در مبارزه علیه آپارتاید و نژادپرستی، در 

مبارزه با استعمار، علیه سیاست های دولت ایاالت متحدآمریکا، ناتو، اسرائیل و متحدانش 

ونیز علیه بربریت سرمایه داری ایفا کرده است. فدراسیون در کسب حقوق  کار و سندیکایی 

پیشتاز بوده است. هدِف فعالیت های غنی فدراسیون درمقیاس جهانی، منطقه ای و در سطح 

در  کارگر  طبقه  نیروهای  متحدکردن  همواره  کنون،  تا  تأسیس  بدو  از  اقتصادی،  بخش های 

مبارزه طبقاتی و وحدت کارگران بدون توجه به ایدئولوژی، مذهب، زبان، جنسیت و نیز، ایجاد 

احتاد در میان مردم درمبارزه علیه بهره کشی سرمایه داری و علیه امپریالیسم بوده و هست. 

اصول بنیادین فدراسیون

• عملکرد دموکراتیک بر پایه  انتخابات در متامی اندام ها و در متام سطوح. • جهت گیری 

انترناسیونالیستی و همبستگی بین املللی. • مبارزه برای صلح و برقراری دوستی بین مردم 

در برابر جنگ های امپریالیستی. • دفاع از حق مردم در تعیین سرنوشت کنونی و آتی خود. • 

دفاع از حق کارگران و مردم هرکشور در ِاعمال حاکمیت بر منابع طبیعی و ملی خود. مخالفت 

با خصوصی سازی. • خواهان وحدت طبقه ی کارگر و احتاد اجتماعی با دهقانان فقیر، کارکنان 

مستقل، روشنفکران و بومیان • خواستار مشارکت جوانان، زنان و کارگران مهاجر در زندگی، 

کار و اداره احتادیه های کارگری. • اولویت دادن به مسائل بهداشت و ایمنی برای کارگران، 

کیفیت زندگی و احترام به محیط زیست. • پیشرانی مبارزه با شرکت های فراملی، سازماندهِی 

هماهنگِی بین املللی و همبستگی طبقه کارگر. • دفاع از حق کارگران دربرخورداری از نظام 

همگانی و رایگان بهداشت  و درمان، آموزش و تامین اجتماعی.* بهبود مستمر استاندارد 

زندگی، حقوق و مستمری متناسب با دست آوردهای علمی و پیشرفت فنی. 

از  انتقاد  انتقاد،  تقویت  مروج  طبقاتی:*  سندیکایِی  سازمان  یک  عنوان  به  فدراسیون 

سندیکایی  آزادی های  برای   • اعضاست.  و  رهبران  بین  برادرانه  مساعی  تشریک  و  خود 

آزار  و  تبعیض  اعمال  و  اقتدارگرایی  دولتی،  خشونت  علیه  می کند؛  مبارزه  دموکراتیک  و 

سندیکاهای کارگری می رزمد و مخالف نئوفاشیسم و نژادپرستی است. • از حق اعتصاب و 
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متام حقوق سندیکایی دفاع می کند. • با جدیت علیه مصلحت گرایی، خنبه گرایی، بوروکراسی، 

تبانی و فساد وجدان هاست. • سازمانده مسینارها و آموزش احتادیه های کارگری است.

فدراسیون دارای منایندگان دائمی در سازمان های بین املللی بزرگ است و همواره در 

دفاع از منافع کارگران می رزمد و احنصارگری موجود در این سازمان ها را افشا می کند. 

ساختار فدراسیون

کنگره جهانی احتادیه کارگری هر پنج سال یکبار برگزار می شود. شورای ریاست متشکل 

از 4۵ عضو و دبیرخانه دربرگیرنده ی هفت عضو منتخب است.

کشورهای  جنوبی؛ ۲.  آفریقای  ژوهانسبورگ،  زبان:  آفریقایی  کشورهای   .1 منطقه	ای:	 دفاتر	
آفریقایی فرانسه زبان: لیبرویل، گابن؛ ۳. آسیا و اقیانوسیه: دهلی نو، هند؛ 4. اروپا: نیکوزیا، 

قبرس؛ ۵. آمریکای التین و حوزه کارائیب: هاوانا، کوبا؛ ۶. خاورمیانه: دمشق، سوریه؛ ۷. 

آمریکای شمالی: نیویورک.

	دفاتر	زیرمنطقه	ای:	1. آمریکای مرکزی: سن خوزه، کاستاریکا؛ ۲. آسیای شرقی: کواالالمپور، 
مالزی؛ ۳. جهان عرب: بحرین؛ 4. کنسور CONOSUR: سائو پائولو ، برزیل. 

کارگران و کارکنان بخش کشاورزی و صنعت  و جتارت غذایی  	:)UIS(المللی	بین اتحادیه	های	
)UISTAACT(: 1. پاریس، فرانسه؛ ۲. کارگران و کارکنان بانک و بیمه )BIFU(: دهلی نو، هند 

۳. کارگران و کارکنان مستقل در بخش ساختمان )UITBB(: هلسینکی، فنالند 4. آموزگاران 

انرژی:  بخش  کارکنان  و  کارگران   .۵ ونزوئال؛  کاراکاس،   :)FISE( آموزش  بخش  کارکنان  و 

آتن،  گردش گری:  و  هتل داری  بخش  کارکنان  و  کارگران   .۶ جنوبی؛  آفریقای  ژوهانسبورگ، 

یونان؛ ۷. کارگران و کارکنان معادن و صنایع فلزات: سائو پائولو، برزیل ۸. بازنشستگان: 

 .10 برزیل  پائولو،  سائو  خدمات عمومی:  بخش  کارکنان  و  کارگران   .۹ اسپانیا؛  بارسلونا، 

کارگران و کارکنان بخش حمل و نقل: لیسبون، پرتغال.

کمیته	های	دائمی:	کمیته ها بنا به تصمیم شورای ریاست فدراسیون بر اساس نیازها و اولویت های 
خاص ایجاد می شوند. کمیته هایی که امروز با دبیرخانه های منتخب فعالیت دارند، عبارتند 

از: 1. کمیته کارگران جوان ۲. کمیته مهاجران ۳. کمیته زنان کارگر 4. کمیته بهداشت و ایمنی 

کار.

 .۲ آمریکا؛  متحده  ایاالت  نیویورک،  متحد:  ملل  سازمان   .1 در:	 دائم	 نمایندگی	های	
رم،   :)FAO( کشاورزی  و  خواربار  سازمان  سوئیس؛ ۳.  ژنو،   ،)ILO( سازمان بین املللی کار 
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ایتالیا 4. یونسکو: پاریس، فرانسه.

ملی  سازمان های  سندیکایی   با  فدراسیون  آموزشی  مؤسسه های  آموزشی:	 مؤسسه	های	
وابسته که در کشور خود موسسه های مشابهی دارند هماهنگ اند و با آن ها هم کاری می کنند. 

ویتنام،  هند،  جمله:  از  کشورها  از  دربسیاری  فدراسیون  به  وابسته  آموزشی  مؤسسه های 

یونان،  قبرس،  بالروس،  اکوادور،  آرژانتین،  کاستاریکا،  پاناما،  کوبا،  بنگالدش،  مالزی، 

سوریه، نیجریه و...فعال اند.

* * *

هجدهمین کنگره  فدراسیون جهانی احتادیه های کارگری

۶	تا	۸	ماه	مه	سال۲۰۲۲،	رم،	ایتالیا
اعالمیه  رم

هجدهمین کنگره  فدراسیون جهانی احتادیه های کارگری )FSM( که در شهر رم پایتخت 

کارگر  طبقه   برای  تاریخی  روی دادی  شد،  برگزار  مه  ماه   ۸ تا   ۶ روزهای  طی  ایتالیا  کشور 

بین املللی است. 4۳0 مناینده ثبت نام کرده از ۹۳ کشور در کنگره مشارکت داشتند. ۳۳0 مناینده 

)۷۷٪( به طور فیزیکی و 100مناینده )۲۳٪( درفضای مجازی در این کنگره حضور یافتند.

دموکراسی  اصل  به  متکی  و  دهه  چند  طی  فدراسیون  پربار  عمل کرد  با  مطابق  کنگره 

کارگری چنان که در اساس نامه آمده است، به طور دموکراتیک شورای مرکزی )CP( را برگزید. 

کادرهای جدیدی برای خنستین بار به عضویت آن درآمدند.

شورا، منایندگان ۵0کشور را که پنج قاره را منایندگی می کنند، دربر می گیرد. این نسبت 

اعضای  کشور  ده  منایندگان  است:  چنین  جدید  مالی  نظارت  کمیسیون  و  دبیرخانه   برای 

دبیرخانه و هفت کشور اعضای کمیسیون نظارت مالی.

ترکیب منایندگان کنگره  رم به دلیل حضور کادرهایی از سندیکاهای پایه و برخوردار از 

تاریخ  روحیه  شجاعانه، وفاداری، فروتنی، فداکاری رزم جویانه  طبقاتی کارگری در حافظه  

به جا خواهد ماند. کنگره  رم کنگره  واقعًا کارگری بین املللی، طبقاتی، دموکراتیک، گشوده 

و متنوع بود. این درس هایی است که طی ۷۷سال طوالنی از مبارزه  انقالبی طبقاتی اعضا و 

کادرهای فدراسیون در سراسر جهان و حتت رهبری فدراسیون در مبارزه با بربریت سرمایه داری 

حاصل آمده و غنا یافته است.

ما  جنبش  که  دشواری هایی  تصویر  منایندگان  سخنان  خالل  از  گفتند.  سخن  مناینده   ۹۹

که  دریافت  را  پیام  این  دیگر  بار  کنگره  می شد.  دیده  به گریبانند،  دست  کشورهای شان  در 
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متامی مبارزات طبقاتی کوچک یا بزرگ، محلی، منطقه ای ملی یا بین املللی جزیی از نظام 

 جهانی مبارزه  کارگران است. انتقاد از خود سازنده و انتقادهای بیان شده در برخی گفتارها 

به طورقابل-مالحظه ای بر غنای بحث ها افزود. این امر پیش  از همه نشان گر ویژگی کارگری 

است، که ما را به ایفای نقش ناگزیر پیش-رو در سرنگونی انقالبی سرمایه داری حتت رهبری 

طبقه  کارگر فرا می خواند. 

خاطر نشان می کنیم که کنگره  ما در رویارویی بزرگ با شرایط اجتماعی سیاسی بی سابقه ای 

برای کنش جنبش سندیکایی بین املللی برگزار شد که در گذشته با آن روبرو نبودیم و می بایست 

بر دشواری های ناشی از آن فائق آییم. همه گیری کروناویروس جان های عزیز بسیاری را از میان 

بود:  شده  نیز  کنگره مان  برگزاری  در  مانعی  ازطرفی،  گرفت.  طبقاتی مان  برادران  و  خواهران 

زیرساخت های  برای  بی سابقه  اضافه بار  سفر،  هزینه های  افزایش  مسافرت،  برای  محدودیت 

تدارکاتی کنگره با هدف فراهم آوردن مشارکت منایندگان در فضای مجازی.

اداری  مقررات  و  سفارت ها  سوی  از  اعمال شده  محدویت های  با  منایندگان  به عالوه، 

دولت ها روبرو بودند. این ها تنها شماری از عواملی بود که ما را به تضمین موفقیت کنگره  

است،  منوده  رخ   اینک  هم   از  که  بزرگی  مبارزات  در  کادرهای مان  آماده سازی  هدف  با  خود 

به رغم  را  جسورانه ای  مبارزه   فدراسیون،  هدایت  حتت  رزمنده  کارگر  طبقه   فرامی خواند. 

به  قاطع  پاسخی  و  برد  پیش  به  بسیار  مانع های 

متام کسانی داد که می خواستند کنگره را در هیأتی 

شایسته  و درخورد جایگاه فدراسیون نبینند. 

هم چنین ضروری است یادآورشویم که کنگره 

توسعه ی  به  رو  و  خطرناک  بربستر  فدراسیون 

ژئوپلیتیکی و اقتصادی بین املللی جریان یافت. 

سرمایه داری  سرشتی  بحران  بیش ازپیش  تعمیق 

آن  کتمان  به  قادر  بورژوازی  حتلیل گران  حتا  که 

بهره کشی  هرچه بیش تر  تشدید  بیان گر  نیستند، 

افزایش  بیش تر،  فقر  که  است  کارگر  طبقه ی  از 

به  و تعرض طبقه ی سرمایه دار  شوک آور بی کاری 

دموکراتیک  آزادیی های  کارگران،  دست آوردهای 

وحقوق سندیکایی را به دنبال دارد.
پوستر	اجالس	کنفدراسیون.	۱9۵۰

	بوداپست،	مجارستان
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اردوکشی های  با  را  مردم  تا  می کوشد  همیشگی  دغل کارانه   رفتار  با  بورژوازی  طبقه  

هماهنگ شده، گمراه و دالیل واقعی این بحران را پنهان کند. همه گیری می تواند در بروز و در 

تعمیق بحران دخیل باشد. اما دلیل اصلی بحران در خود نظام سرمایه داری است. دلیل واقعی 

این بحران را باید در قوانین شیوه  تولید سرمایه داری و در انباشت عظیم سرمایه جستجو کرد 

یا به کارانداخنت دوباره ی سرمایه بینجامد و  که نتوانسته است به دور جدید سرمایه گذاری 

ازاین رو، خود بر طبقه  سرمایه دار نیز که سخت حریص سود های بی حدوحصر است، اثر گذارد.

ایاالت متحدآمریکا، احتادیه   اروپا  در  بورژوازی  و کارگزاران  حکومت های سرمایه داری 

و ژاپن به حداکثر مداخله  عمومی با هدف تالش برای پیش رانی اقتصاد سرمایه داری با ِاعمال 

سیاست مبتنی بر بودجه  انبساطی برآمده اند. بااین حال، واقعیت این است که هیچ چاره گری 

سرمایه داری منی تواند به طور پایدار بر بحران فایق آید. به عبارت بهتر، این چاره گری ها می توانند 

به مثابه  مسکنی موقت برآن اثر گذارند، اما درنهایت به بحران عمیق تری منتهی می شوند.

از طرفی، یک باردیگر، بار بحران به دوش کارگران گذاشته می شود. مردم را به استقراض 

جدید فرامی خوانند تا بار متام سیاست های ضدکارگری و ضدمردمی را که در کاهش مزدها، 

حتمیل بیکاری باگستردگی هرچه بیش تر و زیرپانهادن حقوق تأمین اجتماعی جتلی دارند، 

متحمل شوند. درواقع، این تدبیرها که درآغاز، تدبیرهای اضطراری موقت معرفی می شدند، 

در تداوم خود دایمی شدند. واقعیت این است که برای اردوی سرمایه داری، بحران فرصتی 

برای پیش رانی آشکار برنامه های ضدکارگری است.

برای منونه، موضوع من درآوردی »توسعه ی سبز« را درنظرگیریم که مبتنی است برحتمیل 

مالیات های  منعطف،  خودخوانده   کارفرمایِی  و  کارگر  روابط  مردم،  به  گران  برق  مالی  بار 

از  دولت  هدف  که  این  با  مردمی  خانوارهای  بر  جدید  هزینه های  دیگر  و  سبز  غیرمستقیم 

سرمایه گذاری های جدید صاحبان کسب وکار حمایت کند. تضادهای آشتی ناپذیر امیریالست ها 

بازارها،  کنترل  در  ائتالف ها  این  دولت های  میان  نیز  و  امپریالیستی  ائتالف های  میان 

تا جنگ های  به  افزایش است، سبب شده است  رو  که  و مسیرهای حمل ونقل  انرژی،  منابع 

سرزمین های  تا  آسیای جنوب شرقی  آفریقا،  مدیترانه ی-شرقی،  از  امپریالیستی  خطرناک 

شمالگان سایه افکند. درواقع، موضوع اساسی در تعارضات امپریالیستی تصرف منطقه  

به شمار  امپریالیستی  ائتالف های  میان  در  نفوذ  حوزه   مهم ترین  که  است  هندو پاسیفیک 

می رود. خطر جنگ عمومی امپریالیستی شدت گرفته و دامنه دار شده است. جنگ اخیر و 

حتوالت اکراین نشان می دهد که اروپا دیگر بری از خطر نیست. متام کسانی که بر این باور 
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بودند که جنگ در بیرون از اروپا رخ خواهد داد، کاماًل در اشتباه اند. برعکس، واقعیت ها به 

روشنی نشان می دهند که جنگ ها از تغییر توازن قوای بین املللی، چنان که در سال 1۹۹1 و 

پس از حذف احتادجماهیرشوروی سوسیالیستی و فروریزی سوسیالیسم درکشورهای اروپای 

مرکزی و شرقی رخ داد، نشأت می گیرند. 

وانگهی مسابقه  تسلیحاتی به روشنی وضعیت موجود را برمی تابد.، هزینه های نظامِی 

درواقع،  کرد.  گذر  دالر  میلیارد   ۲000 از  تاریخ-  در  خنستین بار  -برای  سال۲0۲1  در  جهانی 

نظریه های  در  تغییرات  و  نظامی  جتاوزگری  و  رقابت  تشدید  ما  دوران  شاخص های  ازجمله 

سال های  در  آملان  آن  منونه وار  )مثال  است  سرمایه داری  کشورهای  از  شماری  در  دفاعی 

گذشته و به تازگی ژاپن است(. درعین حال، ناتو در تدارک دسیسه  جتاوزگرانه برای واردکردن 

کشورهای موسوم به »بی طرف« نظیر سوئد و فنالند به زیر حوزه  نفوذ خود است. 

درحقیقت، روابط متقابل نابرابر که ویژگی نظام امپریالیستی است و بر مناسبات متامی 

کشورهای سرمایه داری حک است، ازخالل شماری از ائتالف ها، سازمان ها، توافق نامه های 

تکوین  قدرت هاست،  میان  مناسبات  بازتاب  به طورغیرمستقیم  که  منطقه ای  و  بین املللی 

می یابد. در سال های اخیر، عالوه بر سازمان های کاماًل شناخته ) برای منونه، سازمان ملل متحد، 

ناتو، احتادیه ی ارپا، سازمان امنیت و اقدام مشترک اروپا، سازمان جتارت جهانی، گروه۷ و 

گروه۲0( که ازسوی آمریکا راهبری می شوند، سازمان های جدیدی نیز ظهور کرده اند.

تغییرات بسیار گسترده ای که در سطح اقتصادها رخ  داده است، برتابنده  تغییرات در 

خیمه  گروه های امپرالیستی بین املللی است. ازاین رو، رهبران ایاالت متحدآمریکا برآنند که 

ترکیب کنونی گروه۷ مرکب از قدرت مندترین دولت های سرمایه داری )ایاالت متحدآمریکا، 

استرالیا،  باید  و  است  ناکارآمد  آملان(  و  ایتالیا  انگلستان،  فرانسه،  کانادا،  ژاپن، 

اوکوس  امنیتی  پیمان  آن،  منونه های  داد.  سوق  ضدچین  ائتالف  به  را  هند  و  کره جنوبی 

از  متشکل   QUAD کواد  و  استرالیا  و  بریتانیا  ایاالت متحدآمریکا،  دربرگیرنده    AUKUS

ایاالت متحدآمریکا، ژاپن، استرالیا و هند است. 

از  سرمایه دار،  طبقه   درآمد  بر  مالیات  چشمگیر  کاهش  با  آمریکا  دولت  همین زمان  در 

مشغولند،  چین  در  اگر  نوین  فن آوری های  حوزه های  در  که  می خواهد  آمریکایی  احنصارات 

یا از این کشور صرف نظر کنند یا به ایاالت متحدآمریکا بازگردند، ضمن آن که به طور گسترده 

می کوشد تا مانع چین از بسط »راه نوین ابریشم« و سرمایه گذاری های این کشور در آفریقا شود. 

رقابت چین  و آمریکا تعیین کننده در مسائل توسعه در آینده است. ازاین رو، هر دو طرف سعی 
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در تقویت ائتالف های خاص خود دارند. 

با توجه به جوهر واقعیت ها،  و  با درنطرگرفنت، سیمای عمومی بین املللی و منطقه ای 

ارقام و نظرات برشمرده و مبتنی بر وضعیت اجتماعی سیاسی عینی که بر جهان غالب است، 

فدراسیون، طبقه  کارگر و جنبش سندیکایِی مبارز را به تقویت سازمان های سندیکایی، تشدید 

مبارزه  رزم جویانه ی طبقه ی کارگر و مقاومت در برابر تعرض طبقاتی سرمایه داری، و نیز، به 

افشا و غلبه بر دسیسه های امپریالیستی فرامی خواند. 

کنگره  فدراسیون پس از بحث وگفتگوی دموکراتیِک باز، تصمیمات زیر را به مثابه مهم ترین 

وظایف فوری برگزید: در سال های آغازین سومین دهه  سده  بیست ویکم و درحالی که درشرف 

برگزاری ۸0سالگی زندگی و کنش فدراسیون هستیم، کنگره  فدراسیون بار دیگر بر ارزش های 

سندیکالیسِم طبقاتی، دموکراتیک، بین املللی و توده ای با وظایف زیر پای می فشرد:

ضرورت حفظ وتقویت مداوم وحدت صفوف فدراسیون تا سازمان ما بتواند با انسجام و   1

با جدیت متام به ایفای نقش خود در دفاع از حقوق کارگران برآید؛

حفظ وحدت طبقه  کارگر در مقام طبقه   یگانه و جهانی درمبارزه برای آزادی اجتماعی   ۲

برده داری  سرنگونی  برای  مبارزه  در  کارگر  طبقه   سرمایه داری.  بهره کشی  علیه  و 

سرمایه داری، احتاد وسیع اجتماعی حود را می باید با دهقانان، روشن فکران ترقی خواه و 

کارکنان مستقل گسترش  دهد؛

تقویت و حتکیم اصولی که فدراسیون به عنوان سازمان سندیکایی پذیرفته و برپایه ی آن ها   ۳

بنا شده و پیش ران آنهاست، اصولی که تکیه بر مبارزه طبقاتی، آزادی های دموکراتیک 

و سندیکایی دارد و هدف از آن ها دفاع از حق تشکل و حق اعتصاب است. فدراسیون با 

پی گرفنت ارزش های دموکراتیک و عمل به آن ها به برقراری ارتباط مستقیم با کارگران بر 

بنیان احترام به اصول اساسی سندیکاهای پایه ادامه می دهد؛

حق اعتصاب: فدراسیون حق اعتصاب را به عنوان حق بنیادین بشر و جزء اساسی آزادی   4

اجتماعات به رمسیت می شناسد. طبقه  سرمایه دار در مقیاس محلی، منطقه ای و بین املللی 

رویکردی را برگزیده است که نه فقط هدف آن تعرض به این حق بنیادین است که، تالشی 

جدی برای محروم کردن کارگران و سندیکاها از این حق است. فدراسیون با متام توان در 

برابر این تعرضات می ایستد و از حق اعتصاب با هرقیمتی دفاع خواهد کرد؛

بین املللی گرایی و همبستگی متام کارگران به دور از متایزهای مبتنی بر رنگ، مذهب،   ۵

را  هیچ بخشی  و  مزدبگیر  هیچ  این خصوص،  در  سیاسی.  گرایش های  و  زبان  جنسیت، 
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منی توان درمبارزه و پی گیری مطالباتش تنها گذاشت؛

فدراسیون از بدو پیدایش خود، همواره جنبش سندیکایی ضدامپریالیستی بوده است و از   ۶

حق تصمیم هر خلقی برای خود به طور دموکراتیک و آزادانه، در این زمان و درآینده دفاع 

محکوم  را  امپرالیستی  دخالت های  و  امپریالیستی  جنگ های  فدراسیون  است.  کرده 

می کند و محالف نژادپرستی، فاشیسم و ترویج خارجی هراسی است؛

اساسی  فعالیت های  در  جوانان  و  مردان  زنان،  برابر  مشارکت  به  عمل  پیش ران  ما   ۷

سندیکایی هستیم. بر کسانی که مست هایی را در مسئولیت های مهم برعهده می گیرند، 

نظارت داریم و به آنان در ایفای نقش خود اعتماد می کنیم. به اعضا و به کادرهای مان، 

مرد  و زن، مبارزه  جمعی علیه بهره کشی اجتماعی ـ اقتصادی را آموزش می دهیم؛

مبارزات  مدرسه   مثابه   به  که  هستیم  دموکراتیکی  و  توده ای  سندیکاهای  خواستار   ۸

اجتماعی برای شکوفایی طبقه  کارگر عمل کنند. می خواهیم که کارگران، همواره به طور 

جمعی به پایین و به کارگران عادی رجوع کنند. برآنیم که سندیکاهای طبقاتی با جدیت 

متام و بی گذشت به مقابله با اداری منشی، خنبه گرایی، مصلحت اندیشی و فساد برآیند؛

فدراسیون در سازمان های بین املللی ای که حضور دارد، ضمن پیش رانی مواضع جنبش   ۹

انگیزه هایی که  و  سندیکایی طبقاتی، رفتار ضدکارگری سازمان های ناقض آن اصول 

خود برپایه  آن ها بنا شده  اند، را افشا می کنیم؛

متامی اندام های فدراسیون همه روزه به عمل مداوم برای بهبود سطح زندگی توده های   10

ذهنی  و  فرهنگی  تأمین اجتماعی،  دایم،  کار  بهتر،  مزد  تأمین  برپایه   زن  کارگری 

می کوشند؛ تأمین نیازهای معاصر همه  کارگران هدف دایمی در هرکشور، بخش، منطقه و 

سندیکاست؛

سطح نیازهای معاصر، امروز با توجه به پیشرفت فن آوری و ثروت های انباشته، همواره   11

زندگی  بهبود  خدمت  در  باید  دیجیتالی  و  نوین  فن آوری های  باشد.  روبه افزایش  باید 

کارگران نه برای افزایش سود باشد. نیازهای امروزین، به آن گونه که جنبش سندیکایی 

مسکن  رایگان،  سالمتی  حق  از  برخورداری  شامل  بی چون وچرا  می فهمد،  طبقاتی 

شایسته، برخورداری از آب آشامیدنی، حق برخورداری از وسایل نقلیه  عمومی مطمئن، 

با بهای اندک و ارزان و آموزش همگانی رایگان برای متام کودکان است.

مبارزه  امروزی طبقه  کارگر 

سرمایه داری با فرورفنت در بحران و با متام تضادهایش به طور دایم می کوشد تا هژمونی   1۲
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ثروت های  متلک  بر  ماهیتًا  شیوه  این  تداوم  به آن که  نظر  کند.  حفظ  را  تولیدش  شیوه  

تولیدشده از سوی کارگران است، هنگامی که نظام ]سرمایه-داری[ وارد بحران می شود، 

بار بحران را همواره متوجه کارگران می کند. 

از این رو، گذشته از کاهش نسبی نرخ سود، به ویژه پس از سال های ۷0 ]سده ی بیست[ و   1۳

بحران های پس از آن، به-ویژه بحران ۲00۸/۲00۹، نظام مجموعه ای از تغییرات را در 

فن آوری  چگالی  افزایش  برون-سپاری،  راند.  پیش  به  تولید  مکان  و  چگونگی  ابزار، 

با پراکندگی واحدهای تولیدی ویژگی یافته است،  با تقسیم کاری که  و جتاری، هم راه 

مشخصه  دوران نوین جهان کار است.

به عالوه، سرمایه داری می کوشد برای تضعیف مقاومت سیاسی در برابر این تعرضات   14

ضدکارگری حقوق کار را منعطف و نقش منایندگی سندیکایی را تضعیف کند. به طورکل، 

به رغم اردوکشی های بزرگ، نتیجه  موقت سازی کار، آگاه شدن بخش قابل توجهی از 

طبقه  کارگر شد.

فدراسیون جهانی سندیکایی کارگری و اعضای آن نباید به این وضعیت جدید کم بها   1۵

دهند؛ برعکس، باید این وضعیت را زیرنظر گیرند و با تاکتیک ها و شیوه های مناسب و 

به ویژه با تقویت آموزش های سیاسی و کار در سندیکاهای پایه به مقابله با آن برآیند؛ در 

این شرایط، هجدهمین کنگره  فدراسیون اهدافی را که در اولویت فعالیت های دوره  بعد 

است، تصویب کرد:

درآمد، مزد- جبران خدمت

از مذاکره  جمعی به دور از هرگونه قیدوبند و امضای قراردادهای جمعی عادالنه و به دور   1

با دستمزد شایسته حمایت می کنیم و خواستار  ابهام با هدف کار متام وقت  از هرگونه 

آنیم. قراردادهای جمعی باید در کشور و هر بخش حاکم شود و به مطالبات کارگران پاسخ 

گوید. برای منونه و به عنوان کف این مطالبات درآمد کارگران در هر کشور باید دست کم 

دوبرابر بیش تر از خط فقر باشد.

3۵ساعت کار هفتگی بدون کاهش مزد 

ما برای کاهش زمان کار توأم با بهبود مزد مبارزه می کنیم. موضع فدراسیون در خصوص   ۲

بی  ضرورتی  و  واقع گرایانه  خواستی  این،  است،  کاری  ۵روز  و  ۳۵ساعت  هفتگی  کار 

چون وچراست.مرحله  بعدی باید ۷ساعت و 4روز کاری متام وقت باشد، بی آن که مزدها 

کاهش یابند. سندیکاها باید بنابه شرایط متفاوت هرکشوری هم چنان برای بهبود زمان 
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کار و تضمین مزدهای بایسته مبارزه کند. این تنها شیوه برای طبقه  کارگر و به طورکل برای 

متام کارگران در راستای کسب سهم از ثروت های تولید شده از سوی کار و منافع منتج از 

توسعه  انفجارآمیز فن آوری و علم در فرآیند تولید است. 

فدراسیون با جدیت متام با کار پاره وقت یا کارغیررمسی و بردگی کار و اخراج مخالف   

کار  ساعت های  است،  شده  منعطف  بیش ازپیش  دورکاری  به کارگیری  با  کار،  است. 

افزایش یافته اند و کار ثابت و دایم همراه با حقوق کار زیر سؤال رفته است. ما اردوکشی 

گسترده برای ۳۵ساعت کار بدون کاهش مزد را از ۳اکتبر ۲0۲۲ پیشنهاد می کنیم.

امنیت اجتماعی

تأمین اجتماعی و بازنشستگی عمومی را برای همه خواستاریم تا متامی کارگران در   ۳ 

متامی بخش ها بتوانند از متام حقوق و پوشش های بیمه ای برخوردار شوند. کار غیررمسی 

به دور از پوشش بیمه »اعالم جنگ« به سندیکاهای طبقاتی است.

افزایش هزینه ها – بیکاری – خصوصی سازی

کارگران  سندیکایی  جنبش  با  »دشمنی«  و  سرمایه داری  بربریت  نتیجه   نیز  پدیده ها  این   4

است. افزایش هزینه ها تهی دستان را حتت فشار می گذارد، بی کاری ستون پنجم در درون 

سندیکاهاست و خصوصی سازی به احنصارها و چندملیتی ها فرصت اخراج کارگران و 

تعرض به حقوق کسب شده  آنان را می دهد. خصوصی سازی به حراج ثروت های عمومی 

تعرض  و  کارگران  اخراج  فرصت  چندملیتی  شرکت های  و  احنصارها  به  و  می شود  منجر 

به حقوق کسب شده  آنان را می دهد و کارگران را از دسترسی آزاد و همگانی به کاالهای 

اجتماعی محروم می کند. مبارزه علیه افزایش قیمت ها، بی کاری و خصوصی سازی ها باید 

در صدر برنامه  مبارزان امروزی فدراسیون باشد.

مهاجران – پناهندگان

جنگ های امپریالیستی باعث ]امواج[ پناهندگی و مهاجرت می شوند. تاراج ثروت های   ۵

]کشورهای[ جهان سوم منجر به فقر و مهاجرت می شود. از مهم ترین الویت های جنبش 

سندیکایِی رزمنده وبین املللی همواره لغو بدهی های کشورهای جهان سوم بوده و هست. 

قاطعانه  ما  می کنیم.  دفاع  پناهندگان  و  مهاجران  حقوق  و  زندگی  از  ما  درهمین حال، 

می کنیم.  مبارزه  گرایش ها  این  با  و  هستیم  نوفاشیسم  و  نژادگرایی  پدیده های  مخالف 

درنظر فدراسیون جهانی احتادیه های کارگری طبقه ی کارگر به عنوان طبقه  هم سان است.

کار کودکان – کار در دوران بارداری
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کودکان باید در مدرسه باشند و با رفقای شان بازی کنند. کار کودکان باید در عمل نه در   ۶

حرف ممنوع شود. درخصوص زنان باردار نیز مقررات بین املللی ناظر بر مرخصی دوران 

بارداری، کاهش زمان کار و ممنوعیت اخراج باید رعایت شوند

بهداشت و ایمنی در محل کار از مبرم ترین و مهم ترین مسائل برای فدراسیون اند، زیرا   ۷

بر  ما  باشند.  بی نقص  و  سالم  خود  خانواده   میان  در  و  بازگردند  خانه  به  باید  کارگران 

ایجاد کمیته  بهداشت وایمنی در محیط کار و کارکرد آن مترکز داریم. مبارزه علیه بحران 

زیست محیطی نیز از الویت های مهم فدراسیون است، زیرا براین باوریم که این بحران 

از  است.  چندملیتی  کارتل های  و  احنصارها  بی شفقت  سفته-بازی های  به  عمل  زاده  

پی آمدهای این بحران آن است که تهی دستان در سیل، سرما، آتش سوزی و زمین لرزه ها 

غرق می شوند، می سوزند و کشته می شوند.

احنالل فوری ناتو

فدراسیون  است.  مخالف  نظامی  اهداف  برای  پول  و  منابع  به هدردادن  با  فدراسیون   ۸

هم چنین، با استفاده از انرژی امتی برای هدف های نظامی مخالف است و احنالل فوری 

ناتو را خواستار است.

سوی  از  حتریم ها  وضع  کشتی ها،  توقیف  تبعیض ها،  به حاشیه راندن ها،  با  ما   ۹

این  زیرا  مخالفیم،  مختلف  کشورهای  علیه  احتادیه اروپا  و  ناتو  ایاالت متحدآمریکا، 

و تهی دست  و دهقانان کوچک  بر سطح زندگی خانوارهای کم درآمد کارگران  اقدامات 

تأثیر منفی دارد.

روز بین املللی سندیکایی برای صلح

کنگره فدراسیون جهانی احتادیه های کارگری اعالم می کند که روز اول سپتامبر را برای   10

متام سندیکاها به عنوان »روز بین املللی اقدام« برای صلح برگزیده است. شایسته است 

که یادآور شویم که اول سپتامبر سال1۹۳۹ آملان نازی جنگ جهان گیردوم را آغاز کرد.

امروز هم چنان با نگرانی عمیق شاهد ظهور نیروهای نوفاشیست و نونازی هستیم که   11

متامی  که  است  ضروری  و  ناگزیر  می روند.  شمار  به  کارگر  طبقه ی  برای  واقعی  خطری 

نیروهای صلح جو علیه بازی هایِ جنگی امپریالیستی با هدف پیش رانی و حمایت از 

صلح بسیج شوند. در این راستا، فدراسیون، اعضا و دوستان آن همه ساله روز ۹ماه مه 

را به عنوان روز بزرگی که یادآور پیروزی مردم، سقوط هیتلر و پایان جنگ جهان گیردوم 

است، گرامی می دارند و آن را جشن می گیرند.
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نظام رهبری دموکراتیک و جمعی

بین املللی،  احتادیه های  ریاست،  شورای  آن:  رهبری  اندام های  متامی  و  فدراسیون   1۲

به شیوه   آن ها  نظیر  و  حقوقی  کمیته   و  جوانان  زنان،  کمیته های  منطقه ای،  دفترهای 

برای  را  تدبیرهای شان  و  کنش ها  هم آهنگی  با  می کنند؛  عمل  جمعی  و  دموکراتیک 

دنبال  را  فدراسیون  مست گیری های  و،  می دهند  سازمان  کارگران  مبارزات  پیش رانی 

می کنند. دفترهای منطقه ای و سندیکاها قادرند با یک دیگر هم یاری کنند و کنش های شان 

را هرگاه که اقتضا کند؛ هم آهنگ سازند.

کادرهای سیاسی متعهد به مبارزه

فدراسیون جهانی احتادیه های کارگری هشیار و اگاه است که مردم، ما را با عمل مان و   1۳

اثربخشی آن قضاوت و ارزیابی می کنند. همه  اندام های رهبری، متام کادرها زیر نظر طبقه  

خود هستیم. ما به دور از هرگونه دغل کاری به هدف کارگران متعهدیم. هرکادر پیش  از هر 

جای دیگر در کشور و در بخش خود قضاوت و ارزیابی می شود. در این جاهاست که هر 

مرد  و زنی در معرض ارزیابی است تا روشن شود که او پیش ران و پشیبان مست گیری ها، 

مواضع و شعارهای غرورآفرین فدراسیون است یا نه.

تأسیس کمیته  بین املللی برای پیش رانی و حمایت از حقوق و آزادی های سندیکایی

تهاجم های  به  سرمایه داری  فزاینده   سرشتی  بحران  مهار  از  ناتوان  سرمایه دار  طبقه    14

وحشیانه علیه طبقه  کارگر و جنبش سندیکایی روی می آورد. کار موقت را پیش می راند، 

امنیت شغلی را به خطر می افکند، شرایط کار را سخت تر می کند و حقوق کارگران و به ویژه 

حق تشکل، حق مذاکره  جمعی و اعتصاب را نادیده می گیرد.

احنصارها و شرکت های چندملیتی و حکومت های جهاِن سرمایه داری از فن آوری های   1۵

نوین برای محدودکردن تکوین و آزادی عمل سندیکا، آزادی های دموکراتیک و شخصی 

کارگران در شرکت ها و در محل کار بهره می گیرند. 

در  محدودیت ها  و  ضدکارگری  نظارت  درحوزه   فن آوری  جهش های  ما،  روزگار  در   1۶

آزادی عمل سندیکایی و اجتماعی بر فشارهای پیشین وحشیانه و خشن ضدکارگری 

قتل  تا  و  می شود  اضافه  دولت،  مجوزهای  پناه  در  کارفرمایان  ضددموکراتیک  و 

سازمان یافته  سندیکالیست ها پیش می رود. 

کمیته  بین املللی حمایت از آزادی های سندیکایی و دموکراتیک اسنادی را گرد خواهد   1۷

ابتکار  از  کمیته  این  دهد؛  ارایه  بین املللی  سازمان های  به  را  گزارش هایی  تا  آورد 
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اندام های رهبری فدراسیون پشتیبانی خواهد کرد. این کمیته هم چنین، با کمیته  حقوقی 

فدراسیون هم آهنگ خواهد بود.

از سوی دیگر، اکثر کارفرمایان تدابیر ناظر بر ایمنی و بهداشت ضرور در محیط های کار   1۸

را رعایت منی کنند، زیرا به سالمتی و ایمنی کارگران به مثابه  هزینه می نگرند و چنین 

است که با »حوادث« حرفه ای روبروییم. سازمان بین املللی کار برآورد می کند که هرسال 

۲.۳میلیون زن و مرد در سراسر جهان متحمل حادثه یا بیماری های مرتبط با کار می شوند 

و این داده مترادف با ۶000مرگ در روز است.

برآورد می شود که هرسال در سراسر جهان ۳40میلیون حادثه  کار رخ دهد که نتیجه  آن   1۹

1۶0میلیون قربانی بیماری های مرتبط با کار در سال است. حمایت از کارگران در فضای 

محل های کار نیز جزء وظایف کمیته  بین املللی است.

منابع مالی فدراسیون

فدراسیون جهانی احتادیه های کارگری متکی به حق عضویت اعضاو حمایت دوستان خود   ۲0

است. این فدراسیون منبع دیگری ندارد. به همین دلیل، کنگره متام سازمان های عضو را 

به پرداخت حق عضویت خود فرا می خواند. این حمایت مالی، خوداتکایی مالی و توسعه  

اندام های فدراسیون را تقویت می کند.

نظام ارتباطی به هم پیوسته  فدراسیون

می شوند.  کنترل  احنصارها  و  چندملیتی ها  منافع  با  مطابق  رسانه ها  عظیم  اکثریت   ۲1

این رسانه ها ابزار و سازوکارهای تبلیغی علیه منافع کارگران  و مردم اند. سندیکاهای 

رزمنده باید نقش تبلیغاتی این رسانه ها را برمال کنند و درعین حال، با استفاده از متامی 

واقعی  اقدامات  توضیح  حقیقت،  درباره   رسانی  آگاهی  درپی  ممکن،  فن آوری های 

کارگران و شکسنت احنصار چندملیتی ها بر اطالعات باشند.

تصمیم ما بر آن است که مقر فدراسیون در آتن باقی مباند و مقر دفتر منطقه  اروپایی آن   ۲۲

)EUROF( از ایتالیا به قبرس منتقل شود.

در ۷۷سال گذشته )از بدو تأسیس آن( و نیز دربرگیرنده  مقاله های آموزشی که بسیار گرانبها برای کارگران در سراسر * امید دارم که در آینده ای نه چندان دور مجموعه ای از اسناد فدراسیون و مشتمل بر شرح مبسوط تاریخ فدراسیون 
جهان است، به کارگران کشور و به ویژه سندیکالیست های باورمند به سندیکای طبقاتی ارایه کنم.

autochtones .1 منظور ساکنان کشورها پیش از استعمار و تسخیر این سرزمین هاست.

فهرست
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سازمان	همکاری	شانگهای	در	حالی	وارد	دهه	سوم	حیات	خود	شده	است	که	روابط	بین	الملل	در	
مرحله	ای	تعیین	کننده	قرار	دارد	و	از	دگرگونی	های	عمیق	و	تقویت	مراکز	جدید	نفوذ	سیاسی	و	
اقتصادی	در	جهان	نشان	دارد.	جهان	به	سمت	استقرار	نظم	جهانی	بر	اساس	اصول	چندجانبه	گرایی	
می	رود	که	تشکیل	سازمان	های	منطقه	ای	و	تقویت	مواضع	کشورهای	در	حال	توسعه	از	ویژگی	های	
آن	به	شمار	می	رود.	سازمان	همکاری	شانگهای	در	برقراری	نظم	جدیدی	در	روابط	بین	الملل	که	بر	

پایه	احترام	متقابل،	عدالت،	برابری	و	همکاری	متقابل	باشد	دارای	نقش	قابل	توجهی	است.

پیشینه

پیشینه سازمان همکاری شانگهای به دهه 1۳۷0 باز می گردد. در دهه ١٣7٠  کشورهای 

جدید آسیای میانه یا جمهوریهای احتاد شوروی سابق با چالش هایی از جمله خطر تروریسم، 

و اختالفات مرزی مواجه شدند. اختالفات ارضی  قاچاق مواد مخدر، درگیری های داخلی 

چین و روسیه در مرز طوالنی بین دو کشور، که از زمان احتاد جماهیر شوروی باقی مانده بود، 

همچنان حل نشده بود. حل این چالش ها به خصوص در شرایطی که امپریالیسم آمریکا در جهت 

تثبیت نظم جهانی تک قطبی مورد نظر خود گام برمی داشت، از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. 

سازمان همکاری شانگهای1
اهداف، اصول، ساختار و جایگاه آن در معادالت جهانی

محمد سعادمتند
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در آوریل سال 1۳۷۵، به ابتکار چین و روسیه، گروهی با نام شانگهای5 با عضویت چین، 

روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان تشکیل شد. غیرنظامی کردن وعالمت گذاری 

مرزهای بین روسیه و قزاقستان از اولین اقداماتی بود که در دستور کار این گروه قرار گرفت. 

اعتمادسازی بین کشورهای عضو برای حل و فصل اختالفات فی مابین، از جمله اختالفات 

مرزی، به طور جدی پی گرفته شد.

این  بین  مرزهای  از  ۳00کیلومتر  به  نزدیک  کوتاهی  نسبتًا  مدت  در  و  راستا  همین  در 

کشورها مشخص و غیرنظامی شد و یا نیروهای نظامی مستقر در مرزها کاهش یافتند. پس 

از موفقیتی که در این زمینه به دست آمد، از سال 1۳۷۷ به بعد شانگهای5 بحث های خود 

را به مسایلی همچون مقابله با تروریسم و ایجاد امنیت جمعی گسترش داد. در سال ١٣٨٠ با 

پیشنهاد رئیس جمهور چین، سازمان »شانگهای5« به سازمان همکاری شانگهای تغییر نام 

داد و ازبکستان نیز به آن پیوست. سازمان همکاری شانگهای بزرگ ترین سازمان  بین املللی 

بین دولتی است که آمریکا و هیچ یک از متحدان نزدیکش در آن عضویت ندارند. 

اهداف

که در دیدار سران کشورهای مؤسس در خرداد ١٣٨١  آن  اهداف این سازمان در منشور 

به امضا رسید و از ۲۸ شهریور 1۳۸۲ به اجرا گذاشته شد، بدین قرار است:  حفظ و تقویت 

اعتماد متقابل و حسن همجواری میان کشورهای عضو؛ همکاری نزدیک، دوستانه و مؤثر 

در سیاست، جتارت و اقتصاد، علم و فناوری، فرهنگ و همچنین آموزش، انرژی، حمل ونقل، 

گردشگری، حفاظت از محیط زیست و سایر زمینه ها؛ همکاری مشترک برای حفظ و تضمین 

اقتصادِی  و  سیاسی  نوین  نظم  یک  استقرار  برای  تالش  منطقه؛  در  ثبات  و  امنیت  صلح، 

دموکراتیک و عادالنه در جهان.

عرصه های همکاری اعضای سازمان

همکاری های اعضای سازمان را می توان در سه زمینه سیاسی - امنیتی، اقتصادی و 

اجتماعی تقسیم کرد:

1. همکاری در زمینه های سیاسی ـ امنیتی: اختاذ مواضع سیاسی مشترک در رابطه با 

با تروریسم، افراط گرایی و  مبارزه  زمینه  در  مشترک  اقدام  بین املللی؛  و  منطقه ای  مسائل 

جدایی طلبی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق سالح و مهاجرت غیرقانونی؛ همکاری در 
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زمینه کنترل تسلیحات و خلع سالح.

۲. همکاری در زمینه های اقتصادی: تقویت و گسترش همکاری های اقتصادِی منطقه ای؛  

جتاری؛  آزاد مبادالت  جریان  برای  مناسب  محیط  ایجاد  گسترش جتارت، سرمایه گذاری و 

برداشنت موانع موجود و گسترش و تقویت حمل و نقل جاده ای؛ تبادل اطالعات در زمینه های 

گوناگون اقتصادی؛  همکاری در زمینه ترانزیت و انرژی؛  مدیریت منابع آب در منطقه.

۳. همکاری در زمینه های اجتماعی: آموزش؛ ورزش؛ بهداشت و درمان؛ و گردشگری.

اصول

سازمان همکاری شانگهای اصول بنیانی خود را به دو دسته اصلی تقسیم کرده است:

1. اصول سیاست داخلی سازمان بر اساس اعتماد متقابل، منافع متقابل، حقوق برابر، 
گفتگو، احترام به تنوع فرهنگی و کوشش در جهت توسعه جمعی بنا شده است. این اصول 

توان  به حلاظ  که  است  کرده  ایجاد  کشورهایی  بین  پایدار  احتاد  برای  کم نظیری  سنگ بنای 

نظامی و سیاسی، قدرت مالی و اقتصادی و سنت های فرهنگی-اجتماعی تفاوت های اساسی 

دارند. این امر با توجه به این واقعیت امکان پذیر شده که کشورهای مؤسس توانسته اند مخرج 

مشترکی از منافع متقابل ایجاد کنند که بر اساس منافع مشترک، احترام متقابل به یکدیگر، 

امتناع از مداخله در امور داخلی یکدیگر، و عدم استفاده از زور و روش های سلطه طلبانه بنا 

شده است. سازمان در مدت زمان کوتاهی موفق شده است مجموعه ای از وظایف پیچیده در 

طراحی سازمانی و ایدئولوژیک خود تعریف کرده و یک چارچوب حقوقی محکم و سازوکارهای 

الزم را ایجاد کند.

2. اصول سیاست خارجی سازمان بر مبنای عدم تعهد است و علیه هیچ کشور ثالثی 
نیست. در چهارچوب همین اصل، تا کنون چندین یادداشت تفاهم و همکاری با سازمان های 

تقویت  راستای  در  عمدتًا  که  تفاهم نامه ها  این  است.  رسیده  امضا  به  بین املللی  مختلف 

احتادیه  شانگهای،  همکاری  سازمان  بین  است،  شده  طراحی  اوراسیا  بزرگ  مشارکت 

و جاده  کمربند  ابتکار  آسیا-آ سه آن3،  سازمان کشورهای جنوب شرقی  اوراسیا2،  اقتصادی 
چین4، احتادیٔه کشورهای مستقل همسود5 و سازمان پیمان امنیت جمعی۶ امضا شده است. 

به عاله با سازمان جهانی خواربار و کشاورزی، صلیب سرخ جهانی و دفتر سازمان ملل برای 

مقابله با جرم و مواد مخدر نیز یاداداشت های تفاهمی امضا شده است. منایندگانی از آ سه  آن 
و احتادیه کشورهای مستقل همسود به عنوان مهمان در نشست های سازمان شرکت می کنند.

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D8%B9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA
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بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1۳۸۳، سازمان همکاری 

شانگهای عضو ناظر مجمع عمومی سازمان ملل شناخته شده است و منایندگان سازمان در 

منایندگان  دیگر  سوی  از  می یابند.  حضور  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  ساالنه  نشست های 

در  شانگهای  همکاری  سازمان  دوره ای  رؤسای  از  دعوت  با  نیز  ملل  سازمان  بلندمرتبه 

نشست های سران این سازمان شرکت می کنند. سازمان همکاری شانگهای ضمن حمایت قاطع 

خود از تالش های سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین املللی، توسعه جهانی، ارتقاء 

و حمایت از حقوق بشر، بر حفظ جایگاه کلیدی این سازمان و شورای امنیِت آن تأکید دارد.

ساختار

اعضای دائمی سازمان، همان شش کشور اولیه بودند تا اینکه در نشست تاریخی شورای 

سران در خرداد ١٣96 در شهر آستانه پایتخت قزاقستان، به هند و پاکستان عضویت رمسی و 

کامل داده شد. در واقع با عضویت هند و پاکستان در سال ١٣94 موافقت شده بود، اما فرآیند 

فنی و حقوقی الزم برای عضویت رمسی این دو کشور دو سال به طول اجنامید. در حال حاضر 

و  بالروس  افغانستان،  ایران،  کشور  چهار  خوردارند.  بر  سازمان  کامل  عضویت  از  کشور   ٨

مغولستان عضو ناظر هستند و از شش کشور آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، نپال، سریالنکا 

و ترکیه به عنوان »شرکای طرف گفتگو« سازمان نام برده می شود. 

 ایران از سال 1۳۸4 عضو ناظر این سازمان بوده است. در ۲1مین نشست سران  سازمان 
شهر  در  ناظر  و  عضو  1۲کشور  سران  حضور  با   1400 شهریور   ۲۵-۲۶ که  شانگهای  همکاری 

دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، پس از نزدیک به 1۶سال، عضویت دائم ایران پذیرفته 

شد و سران ۸ کشور عضو اصلی سازمان، موافقت خود با تبدیل عضویت ایران از عضو ناظر به 

عضو اصلی را اعالم و اسناد مربوط را امضا کردند.

طالبان  گرفنت  قدرت  و  افغانستان  از  آمریکا  خروج  پس  که  حتوالتی  به دنبال  و  پیش تر 

رخ داده بود، نیکالی پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه در اظهار نظری گفته بود که در 

آمد.  درخواهد  شانگهای  همکاری  کامل  سازمان  عضویت  به زودی  به  ایران  جدید  شرایط 

فرآیند فنی و حقوقی تبدیل عضویت ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان آغاز شده 

و این فرآیند همان گونه که در رابطه با هند و پاکستان عمل شد، حدود دو سال زمان خواهد 

برد. در راستای همین فرایند و طبق گزارش رادیو بین املللی چین، »منایندگان کشورهای عضو 

سازمان همکاری شانگهای ٢٠ اسفند ١4٠٠ پس از مشورت با مناینده ایران، یادداشت تفاهمی 
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را در نشست مسرقند پایتخت ازبکستان امضا کردند. طبق تشریفات قانونی برای عضویت 

و  اهداف  رعایت  به  ایرانی  طرف  تعهد  سند  این  در  شانگهای،  همکاری  در سازمان  رمسی 

اصول منشور سازمان همکاری شانگهای قید شده و همچنین از ایران خواسته شده تا به متامی 

معاهدات بین املللی موجود و مقررات هنجاری سازمان همکاری شانگهای بپیوندد. انتظار 

می رود یادداشتی درباره عضویت ایران در نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان در 

ماه سپتامبر سال جاری در مسرقند امضا شود و پس از آن تصمیم نهایی درباره اعطای این 

وضعیت به ایران صادر شود.«

»شورای سران حکومت ها۷«ی عضو، عالی ترین ارگان تصمیم گیری در سازمان همکاری 
سازمان  فعالیت های  با  رابطه  در  و  می آیند  گردهم  یک بار  سالی  که  می باشد  شانگهای 

تصیم گیری و دستورالعمل های الزم را صادر می کند.

»شورای سران دولت ها۸« نیز سالی یک بار گردهم  می آیند تا برنامه راهبردی همکاری چند 
جانبه و اولویت های سازمان، راه حل های مسائل مهم و مبرم در زمینه  همکاری های اقتصادی 

و سایر زمینه ها را به بحث و گفتگو بگذارند و همچنین بودجه ساالنه سازمان را تصویب کنند.

عالوه بر جلسات »شورای سران حکومت ها« و »شورای سران دولت ها«، سازوکارهایی 

نیز برای نشست در سطح دیگر مقامات کشورهای عضو تدارک دیده شده تا رؤسای مجالس، 

دبیران شوراهای امنیت، وزرای خارجه، دفاع، اقتصاد، حمل و نقل، فرهنگ، آموزش، بهداشت 

و درمان و دادستان های کل نیز بتوانند گردهم آیند. شورای هماهنگ کنندگان کشورهای عضو، 

مسئول هماهنگی های الزم در چارچوب سازمان می باشند. دبیرخانه سازمان در پکن قرار 

دارد و دفتر ساختار ضد تروریسم منطقه ای9 در تاشکند است.

ساختار ضد تروریسم منطقه ای براساس منشور سازمان همکاری شانگهای و کنوانسیون 
شانگهای عمل می کند و وظیفه اصلی آن مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی می باشد. 
شورای اقتصادی سازمان همکاری شانگهای در نشست ژوئن ٢٠٠6 در شانگهای تأسیس 
شد. هدف از تأسیس این شورا گسترش همکاری های اقتصادی، برقراری روابط مستقیم و 

گفتگو بین بخش های مختلف جتاری و مالی کشورهای عضو و پیشبرد پروژه های مشترک 

بر  شورا  این  می باشد.  بانکی  بخش  و  وام دهی  مخابرات،  حمل و نقل،  انرژی،  زمینه های  در 

نوین،  فناوری های  حتقیق،  آموزش،  زمینه های  در  عضو  کشورهای  همکاری  اولویت های 

نشست  در  سازمان  اولویت ها  و  اهداف  دارد.  مترکز  نیز  بهداشتی  مراقبت های  و  کشاورزی 

ساالنه باالترین ارگان شورای اقتصادی تعیین می شوند و تصمیمات الزم گرفته می شود.
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کنسرسیومی  سرمایه گذاری،  پروژه های  برای  بانکی  خدمات  و  مالی  تأمین  منظور  به 

متشکل از بانک های ۶ کشور عضو در سال ١٣٨4 تأسیس گردید. در سال ١٣96 دو بانک 

زیرساختی ،  پروژه های  مالی  تأمین  پیوستند.  کنسرسیوم  این  به  نیز  پاکستانی  و  هندی 

صنایع پایه ای، صنایع با فناوری نوین، بخش های صادرات محور و پروژه های اجتماعی، از 

اولویت های این کنسرسیوم می باشند. به عالوه اعطای وام بر اساس رویه های پذیرفته شده 

بانکی بین املللی به منظور تأمین مالی فعالیت های جتاری و اقتصادی و در راستای گسترش 

همکاری های اقتصادی کشورهای عضو از دیگر اهداف این کنسرسیوم می باشد. 

دبیرخانه دائمی شورای اقتصادی سازمان همکاری شانگهای در مسکو قرار دارد.

جایگاه سازمان همکاری شانگهای در جغرافیای سیاسی جهان

طبق نظریه زبیگنیو برژینسکی در کتاب »صفحه شطرجن بزرگ«، منطقه اوراسیا نقش 

پیچیده  جهانی  امپریالیسم  برای  او  که  نسخه ای  طبق  و  دارد  جهان  بر  تسلط  در  راهبردی 

است »آمریکا باید خط مقدم خود را در نزدیک ترین قسمت به مرزهای قدرت های رقیب ]در 

اوراسیا[ ایجاد کرده و نگه دارد و اجازه قدرت گرفنت هیچ کدام از قدرت های اوراسیایی شامل 

چین، روسیه، هند، ایران و ... را در آن ندهد.«

جان مکیندر انگلیسی، سلف برژینسکی، که از بنیانگذاران ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی 

جهان شناخته می شود نیز در نظریه »قلب زمین« خود معتقد بود که »تسلط بر اروپای شرقی 

]اوراسیا[ به معنی فرمانروایی بر جهان است.«

تشکیل سازمان همکاری شانگهای در واقع مقابله با خواب و خیال امپریالسم جهانی و 

در رأس آنها آمریکا و انگلیس برای تسلط بر اوراسیا ست.

در دوران پس از احتاد شوروی ، سازوکار حاکم بر اقتصاد جهانی به شدت حتت نفوذ و 

سیطره امپریالیسم آمریکا بوده است و برای حفظ این سازوکار تک قطبی، متام قدرت سیاسی، 

اقتصادی، نظامی و رسانه ای خود را به کار گرفته است. امپریالیسم آمریکا و ناتو، با حمله 

نظامی به افغانستان، عراق، لیبی و سوریه، آشکارا در پی استقرار رژیم های همسو با خود در این 

کشورها بوده اند. سیاست های آشکار و پنهان آمریکا در مورد ایران نیز در همین راستا بوده است.

نظم  استقرار  امیدبخش  شانگهای  همکاری  سازمان  نوع  از  بین املللی  ائتالف های 

نوین و چند قطبی در برابر یکجانبه گرایی امپریالیسم آمریکاست که تِن نظریه پردازانی چون 

جان مکیندر و برژینسکی را در گور به لرزه درآورده و خواب پیروان آنها را آشفته می کند. 
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سازمان همکاری شانگهای، ابتکار کمربند و جاده، بریکس و احتادیه اقتصادی اوراسیا در 

واقع جایگزین هایی هستند که از دل آنها نظم نوین جهانی چند قطبی می تواند سربرآورد و به 

یکه تازی آمریکا در حوزه های مختلف اقتصادی، امنیتی و نظامی پایان دهد.

و  فرامنطقه ای  منطقه ای،  مختلف  ابعاد  در  شانگهای  همکاری  سازمان  اهمیت 

سازمان  این  عضو  دو  که  باشیم  داشته  توجه  که  می شود  آشکار  بیشتر  زمانی  بین املللی 

دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل هستند؛ چهار قدرت هسته ای جهان عضو آن 

می باشند؛ نزدیک به 4٥درصد جمعیت جهان و بیش از ۲۵درصد تولید ناخالص جهانی به 

کشورهای عضو آن تعلق دارد.

به گزارش خبرگزاری تاس، شوکت میرضیایف، رئیس فعلی سازمان همکاری شانگهای، 

اقتدار  و  ظرفیت  افزایش  ما  تالش  کرد،  تأکید  سازمان،  وظایف  و  اولویت ها  برشمردن  ضمن 

سازمان در جهت تضمین صلح و ثبات در منطقه، 

کاهش فقر و تضمین امنیت غذایی است. به عالوه 

جتارت  توسعه  برای  طرحی  تدوین  خواستار  وی 

درون منطقه ای شد که شامل اقداماتی برای رفع 

موانع جتاری، همسویی با مقررات فنی و همچنین 

دیجیتالی کردن رویه های گمرکی خواهد بود.

شرقی  جنوب  دانشگاه  استاد  دیزن،  ِگلن 

نروژ و سردبیر مجله »روسیه در روابط جهانی10«  

و  روسیه  راهبردی  موازی  خطوط  حتلیل  در 

رهبری  توسعه  »با  چین  می گوید،  شانگهای  همکاری  سازمان  مانند  سازمان هایی  در  چین 

تکنولوژیکی از طریق طرح »ساخت چین ۲0۲۵« و از طریق طرح یک تریلیون دالری کمربند و 

جاده، کریدورهای جدید حمل و نقل، و ایجاد ابزارهای مالی جدید مانند بانک ها، سیستم های 

پرداخت و بین املللی سازی یوان، یک ابتکار ژئواکونومی را دنبال می کند. روسیه هم به طور 

مشابه، چه در حوزه دیجیتال و چه در کریدورهای حمل و نقل جدید مانند مسیر دریای شمال از 

طریق قطب شمال و مهم تر از همه، در حوزه ابزارهای جدید مالی، در پی استقالل در فن آوری 

است.«

به گفته شی جین پینگ رئیس جمهور چین، سازمان همکاری شانگهای »ثابت کرده است 

که یک منونه عالی از چند جانبه گرایی در قرن بیست و یکم« می باشد و »نقش مهمی  در ارتقای 

شانگهای	 همکاری	 سازمان	 اهمیت	 از	
فرامنطقه	ای	 منطقه	ای،	 مختلف	 ابعاد	 در	
عضو	 دو	 که	 بس	 همین	 بین	المللی	 و	
شورای	 در	 وتو	 حق	 دارای	 سازمان	 این	
قدرت	 چهار	 هستند؛	 ملل	 سازمان	 امنیت	
می	باشند؛	 آن	 عضو	 جهان	 هسته	ای	
و	 جهان	 جمعیت	 ۴۵درصد	 به	 نزدیک	
بیش	از	۲۵درصد	تولید	ناخالص	جهانی	به	

کشورهای	عضو	آن	تعلق	دارد.
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صدای کشورهای در حال توسعه دارد.«

سازمان همکاری شانگهای و صلح و امنیت

از  »پس  نوشت:   1400 شهریور  در  سازمان  نشست  ۲1مین  پایان  از  پس  تودی  راشا 

همسایه  کشورهای  آورد،  بار  به  افغانستان  در  ناتو  و  آمریکا  نظامی  حمله  که  فاجعه ای 

افغانستان اکنون از نشست سازمان همکاری شانگهای به عنوان بستری برای آرایش جدید 

مشارکت  با  اوراسیایی  قوی تر  مشارکت  خواستار  پوتین  می کنند.  استفاده  منطقه  در  قوا 

کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، احتادیه اقتصادی اوراسیا، آسه آن و ابتکار 

جاده ابریشم جدید چین شد.«

قصد  سازمان  این  آن،  مقامات  تأکید  و  شانگهای  همکاری  سازمان  منشور  اساس  بر   

برای  اما  شود.  تبدیل  سابق  ورشو  پیمان  یا  ناتو  پیمان  مشابه  نظامی،  سازمانی  به  ندارد 

مقابله با تهدیدهای روزافزون تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی استفاده از نیروهای ارتش 

کشورهای عضو منتفی نیست. در همین راستا کشورهای عضو چندین مترین مشترک نظامی 

به اجرا گذاشته اند. آخرین مترین نظامی ضد تروریسم در آخر شهریور 1400 با نام »مأموریت 

این  شد.  برگزار  سازمان  اصلی  عضو  کشور   ۸ از  نظامی  نیروی   4000 شرکت  با    »۲0۲1 صلح 

مترین ها با هدف گسترش همکاری دفاعی و امنیتی میان کشورهای عضو و بهبود توانایی 

آنها برای رویارویی با چالش ها و تهدیدهای جدید و حفظ صلح و امنیت منطقه اجنام می شود.

با توجه به شرایط متشنج بین املللی، استانیسالو ساس دبیرکل سازمان پیمان امنیت 

جمعی در اردیبهشت ١4٠١ با ژانگ مینگ دبیرکل سازمان همکاری شانگهای دیدار کرد. 

طرفین در مورد مسائل جاری تبادل نظر و در مورد همکاری های بیشتر گفت وگو کردند .در 

طول این گفت وگو، تبادل نظر سازنده ای در مورد موضوعات مهم امنیتی جهانی و منطقه ای 

مورد عالقه هر دو سازمان صورت گرفت. ساس، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای را در 

سازمان پیمان امنیت جمعی قرار داد. ژانگ  جریان نتایج آخرین نشست کشورهای عضو 

مینگ، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای نیز در رابطه با ناتو و گسترش بیشتر آن هشدار 

امروز  دنیای  در  که  است  شده  متولد  سرد  جنگ  تأثیر  حتت  ناتو  گفت:  مینگ  ژانگ  داد. 

دیگر ضرورتی ندارد. سازمان همکاری شانگهای نقش آنچنان مهمی در موازنه قوا در سطح 

بین املللی و به ویژه در مقابل پیمان ناتو دارد که آمریکا درخواستی جهت عضویت در آن به 

عنوان عضو ناظر ارائه کرده بود، اما این درخواست در سال 1۳۸4 رد شد. سازمان همکاری 
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شانگهای از آمریکا خواسته است که نیروهای نظامی خود را از کشورها عضو این سازمان 

بیرون ببرد و پایگاه های خود را ختلیه کند. به دنبال این درخواست، دولت قرقیزستان از آمریکا 

خواسته است تا برنامه خروج نیروهای نظامی خود و تعطیلی پایگاه هوایی نظامی کی۲ از این 

کشور را سریعًا تهیه و اجرا کند.

سازمان همکاری شانگهای و جایگاه اقتصادی آن

میان  اقتصادی  همکارهای  شانگهای،  همکاری  سازمان  تأسیس  از  دهه  دو  گذشت  با 

شد،  تأسیس  سازمان  که  سال ١٣٨٠  در  است.  یافته  پیش  از  بیش  گسترش  عضو  کشورهای 

سهم کشورهای عضو در جتارت جهانی معادل 4/۵درصد، در صادرات ۲/۶درصد و واردات 

به  ترتیب  به   ١٣99 سال  در  ارقام  این  جهانی  جتارت  سازمان  گزارش  طبق  بود.  ۷/4درصد 

افزایش  1۶درصد  و  1۹درصد  1۷/۳درصد، 

کشورهای  کاالیی  جتارت  حجم  کل  است.  یافته 

 ،1۳۹۹ سال  در  شانگهای  همکاری  سازمان 

حجم  این  از  است.  بوده  دالر  ۶000میلیارد  حدود 

درصد(   ۵4( دالر  میلیارد  ۳/۲هزار  جتارت، 

مربوط به صادرات و ۲/۷هزار میلیارد دالر )4۶ 

حجم  کل  است.  بوده  واردات  به  مربوط  درصد( 

جتارت درون گروهی کشورهای سازمان همکاری 

حدود ۶۷۸میلیارد   1۳۹۹ سال  در  نیز  شانگهای 

دالر بوده است. طبق گزارش ایرنا »ارزش کل جتارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری 

شانگهای در سال ۲01۸، حدود ۲۸میلیارد دالر بوده و ۲0درصد از کل جتارت ایران را شامل 

می شود. جایگاه کشورهای سازمان همکاری شانگهای در صادرات ایران 1۳/۶درصد و در 

واردات ایران ۳۵/۷درصد است.« 

صادرات ایران در سال 1۳۹۹ نشان می دهد، در بازارهای هدف کاالیی ایران، از میان 

کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، چین رتبه اول، هند رتبه ششم، پاکستان رتبه 

هفتم، روسیه رتبه نهم، قزاقستان رتبه هفدهم و ازبکستان رتبه نوزدهم را دارا بوده اند.

تا  شد  خواهد  سبب  عضو  کشورهای  سایر  با  همکاری  و  سازمان  این  در  عضویت 

مصرف کنندگان از کاال و خدمات با قیمت های رقابتی و کیفیت باالتر برخوردار شوند و از سوی 

همکاری	 سازمان	 تجاری	 عملکرد	
کشورهای	 که	 می	دهد	 نشان	 شانگهای	
از	 توجهی	 قابل	 سهم	 مجموع،	 در	 عضو	
مبادالت	تجاری	جهان	را	در	اختیار	دارند	
.	این	داده	ها	نویدبخش	وضعیتی	است	که	
کشورهای	جهان	بتوانند	بندهای	وابستگی	
به	مبادالت	تجاری	و	بانکی	با	امپریالیست	ها	

را	از	دست	و	پای	خود	بگشایند.
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دیگر، تولیدکنندگان هر کشور نیز به بازارهای گسترده ای دسترسی داشته باشند.

در  عضو  کشورهای  که  می دهد  نشان  شانگهای  همکاری  سازمان  جتاری  عملکرد 

مجموع، سهم قابل توجهی از مبادالت جتاری جهان را در اختیار دارند . این داده ها نویدبخش 

وضعیتی است که کشورهای جهان بتوانند بندهای وابستگی به مبادالت جتاری و بانکی 

از  همواره  امپریالیست ها  اینکه  به ویژه  بگشایند،  خود  پای  و  دست  از  را  امپریالیست ها  با 

روابط جتاری و بانکی سلطه گرانه خود به عنوان ابزاری برای حتت فشار قرار دادن »کشورهای 

غیرهمسو« استفاده می کنند. حتریم های اقتصادی علیه کوبا، ونزوئال، ایران و روسیه با مقاصد 

امپریالیسم  استفاده  مورد  ابزارهای  جمله  از  کشورها،  این  رژیم  تغییر  به منظور  و  سیاسی 

آمریکاست. در نتیجه، رها شدن از این بندهای وابستگی اسارت بار، اعمال چنین حتریم هایی 

را بی اثر یا کم اثر کرده و استقالل و حاکمیت ملی این کشورها را استحکام خواهد بخشید.

این سازمان با در اختیار داشنت ۲0درصد ذخایر نفتی و ۵0درصد ذخایر گاز جهان، قابلیت 

آن را دارد که در دهه های آینده به یکی از بزرگ ترین قطب های بین املللی اقتصادی و انرژی 

تبدیل شود و مدیریت و کنترل بخش عظیمی از انرژی جهانی را در اختیار بگیرد. 

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجم اقتصاد 1۲ کشور عضو و ناظر در سازمان ۲0/1تریلیون 

ناخالص  تولید  با  چین  است.  بوده   ۲01۹ سال  در  جهانی  اقتصاد  ۲۲/۹درصد  ،معادل  دالر 

داخلی 14/۲تریلیون دالری ) ۷0/۶درصد(، دارای رتبه اول بین اعضای سازمان می باشد. 

هند، روسیه و ایران به ترتیب با سهم 1۵/۲، ۸/۵، ۲/۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.

در گزارش ایسنا آمده است »باالترین و پایین ترین درآمد سرانه با 11۶۶۲دالر از آِن روسیه 

و ۳۹۸ دالر از آِن تاجیکستان است. ارزیابی شاخص های کلیدی اقتصادی بین املللی اعضای 

سازمان گویای آن است که حتوالت توسعه ای شایان توجهی در بسیاری از اعضای سازمان با 

محوریت چین  و هند رخ داده است.«

سازمان  کرد  اعالم  قزاقستان  رئیس جمهور  دوشنبه،  شهر  در  سران  نشست  جریان  در 

»توسعه اقتصاد کالن منطقه ای« را گسترش داده و به پیش برده است .  همکاری شانگهای 

این امر در تالش سازمان برای دور زدن دالر آمریکا و استفاده از ارزهای ملی بازتاب می یابد.

سازمان همکاری شانگهای و مبارزه با مواد مخدر

خامن غاده فتحی والی، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در سخنانی 

در اسفند 1400 ضمن ابراز خشنودی از همکاری سازمان ملل و سازمان همکاری شانگهای اظهار 
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داشت این همکاری نزدیک بر اساس اعالمیه مشترک امضا شده در آوریل ۲010 بنا شده و منونه 

ارزشمند کوششی جمعی در سطح جهان برای مقابله با مواد مخدر و جرم به شمار می رود. وی در 

ادامه گفت، این کوشش ها، به خصوص پس از حتوالت افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. وی می گوید در سفری که در نوامبر ۲0۲1 به برخی از کشورهای آسیای میانه داشته است، 

شاهد پایبندی تزلزل ناپذیری بوده که منطقه برای ارتقای ثبات، امنیت و توسعه پایدار و مقابله با 

چالش های موجود همچون مواد مخدر و تروریسم به آن همت گماشته است. 

همکاری  سازمان  پیشین  دبیرکل  و  ازبکستان  فعلی  خارجه  وزیر  نوروف،  والدمیر 

شانگهای معتقد است که »این سازمان یکی از برجسته ترین سازمان های منطقه ای در مبارزه 

با مواد مخدر است . در نتیجه همکاری چند سطحی ما با سازمان ملل و دیگر سازمان های 

منطقه ای تا کنون 4٠درصد مواد افیونی قاچاق در سراسر اوراسیا کشف و ضبط شده است.«

گزارش سازمان ملل، در سال ۲01۹، اهمیت مبارزه با مواد مخدر را آشکار می سازد.  بر 

اساس این گزارش، »تعداد افراد مصرف کننده مواد مخدر در گروه سنی 1۵ تا ۶4 سال بیش 

از ۲۷0میلیون نفر است )۵/۵درصد جمعیت جهان(، که ۳0درصد بیش از سال ۲00۹ است. 

تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر به تنهایی در سال ۲01۶ و۲01۷ یک و نیم برابر شده است. 

درآمد بازار زیرزمینی مواد مخدر تقریبًا ۳۲0 میلیارد دالر برآورد شده است. موج نگران کننده 

جتارت مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر که در سال های اخیر مشاهده شده است، عماًل بر 

متام حوزه های جامعه و دولت تأثیر منفی گذاشته است و به هنجارهای اجتماعی و حتی به 

خزانه ژنتیکی مردم صدمه می زند.«

همکاری  سازمان  است،  جهانی  و  ملی  ضرورتی  عوارض  این  با  مقابله  که  آجنا  از 

شانگهای برای اولین بار در سال ۲01۹ دست به اجنام دو عملیات با نام تار عنکبوت زد. 

هدف از این عملیات، قطع کانال های فروش و توزیع مواد مخدر به ویژه مواد مصنوعی، و 
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مواد روانگردان جدید در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود که از طریق بخش 

10تن  از  بیش  عملیات،  دو  این  در  می شد.  اجنام  دارک نت11  به  معروف  اینترنت  زیرزمینی 

مواد مخدر و روانگردان کشف و ضبط شد.

سازمان همکاری شانگها و مبادالت فرهنگی

فرهنگ در این سازمان جایگاه ویژه ای دارد، چرا که متام کشورهای عضو از مبانی فرهنگی 

می تواند  که  هستند  گسترده ای  فرهنگی  اشتراکات  دارای  نیز  و  برخوردارند  غنی  تاریخی  و 

زمینه را برای همگرایی بیشتر اعضا در مسایل مختلف دیگر فراهم کند. تا کنون نشست های 

فرهنگی متعددی با حضور وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار 

شده است که در خصوص تقویت مبادالت فرهنگی فیمابین به توافقاتی دست یافته اند. در این 

نشست ها، به منظور آگاهی ملت ها از فرهنگ های یکدیگر و احترام به گوناگونی  فرهنگی، بر 

گسترش همکاری های فرهنگی میان اعضا و تبادل جتربه های فرهنگی بین کشورهای عضو 

تأکید شده است. توسعه نظام آموزشی و فرهنگی کـشورهای عضو سازمان از جمله اهداف 

نشست وزرای فرهنگ بوده است.

نوزدهمین نشست وزرای فرهنگ کشورهای عضو به صورت نیمه حضوری در خرداد 

١4٠١ در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست همکاری های 

متقابل در زمینه فرهنگ و هنر در دوره گذشته را بررسی و در مورد روند اجرای توافقات به 

دست آمده در نشست های گذشته تبادل نظر کردند. 

ژانگ مینگ دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در سخنرانی ویدئویی خود در این نشست 

جشنواره های  برگزاری  طریق  از  شانگهای  همکاری  سازمان  فرهنگی  »همکاری های  گفت: 

فرهنگ و هنر که ضامن سازوکار همکاری های متقابل است، به طور منظم توسعه می یابد. این 

همکاری ها در آرشیوها، کتابخانه ها، موزه ها، حفاظت از آثار فرهنگی، صنایع دستی قومی، 

میراث فرهنگی ناملموس، منایشنامه و سایر زمینه ها گسترش یافته است.«

فرصت های ایران در سازمان همکاری شانگهای

غالب،  جریان  رسانه های  در  روسیه ستیزی  و  چین هراسی  گسترده  تبلیغات  علیرغم 

گوناگون  زمینه های  در  شانگهای  همکاری  سازمان  با  ایران  همکاری های  و  کامل  عضویت 

به ویژه در زمینه های اقتصادی و در شرایطی که کشور با حتریم های امپریالسم آمریکا روبرست، 
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می تواند فرصت های بسیار خوبی برای ایران فراهم آورد. با توجه به پروژه های طراحی شده و 

زمینه های عینی موجود، می توان به فرصت های اقتصادی زیر اشاره کرد: 

- همان گونه که خبرگزاری ایسنا یادآور شده است: »همکاری های بانکی ایران با سازمان 

همکاری شانگهای به ویژه با وعده 10میلیارد دالری چین که برای کمک مالی به کنسرسیوم 

بانکی سازمان همکاری شانگهای داده است، می تواند فرصت مناسبی برای ایران هم به حلاظ 

سرمایه گذاری هم به حلاظ مبادالت بانکی فراهم کند.«

- همکاری ایران در زمینه انرژی در سازمان همکاری شانگهای، زمینه ساز فرصتهای 

جتاری بیشتر برای کشورمان خواهد بود.

- از فرصت های مناسب دیگری که با عضویت در سازمان همکاری های شانگهای برای 

ایران فراهم می شود، یکی خط آهن سراسری  TSR۱۲ از مبدأ بنادر چین به مقصد اروپاست و 

به  را  چین  که  است   1۳TCR ریلی   خط  دیگری 

متصل  افغانستان  و  خزر  دریای  شرق  کشورهای 

می کند و امتداد آن از بندر آق تاو )آق داغ( در شرق 

در  ترکیه  تا  آن  ادامه  و  آذربایجان  تا  خزر  دریای 

منطقه  کشورهای  کاالهای  برای جابه جایی  غرب 

خطوط  این  است.  شده  گرفته  نظر  فرامنطقه  در  و 

ریلی می تواند ظرفیت های ترانزیتی کشورمان را به 

میزان قابل مالحظه ای افزایش دهد.

ایران  اقتصادی،  فرصت های  بر  عاله 

می تواند در چارچوب این همکاری ها به فن آوری نوین و پیشرفته دست یابد و از دستاوردهای 

علمی در زمینه های پزشکی و آموزشی بهره گیرد.

سیاست های  اختاذ  و  خارجی  سیاست  در  مشترک  مواضع  اختاذ  با  می توان  همچنین 

مشترک برای حل و فصل مساملت آمیز مسائل منطقه ای و بین املللی در زمینه کنترل تسلیحات 

و خلع سالح جهانی گام برداشت و ابزار فشار سلطه گران را از این طریق بالاثر ساخت.

از جمله فرصت های دیگری که در همکاری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 

می توان از آن بهره گرفت، به اشتراک گذاشنت جتربیات و اطالعات کشور های عضو در مبارزه 

با قاچاق مواد مخدراست. اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی از اولویت های همه دولت های 

پس از انقالب به شمار می رفته است، اما متأسفانه تا امروز همچنان یکی از معضالت اجتماعی 

و	 چین	هراسی	 گسترده	 تبلیغات	 علیرغم	
روسیه	ستیزی	در	رسانه	های	جریان	غالب،	
با	 ایران	 همکاری	های	 و	 کامل	 عضویت	
سازمان	همکاری	شانگهای	در	زمینه	های	
اقتصادی	 زمینه	های	 در	 به	ویژه	 گوناگون	
تحریم	های	 با	 کشور	 که	 شرایطی	 در	 و	
می	تواند	 روبرست،	 آمریکا	 امپریالسم	
فرصت	های	بسیار	خوبی	برای	ایران	فراهم	

آورد.
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می تواند کمک  سازمان همکاری شانگهای  است که بهره گیری از جتربیات کشورهای عضو 

بزرگی برای مقابله با این آسیب اجتماعی باشد. شایان ذکر است که بر اساس آمار رمسی منتشر 

شده توسط انصاف نیوز، بیش از۲میلیون و۸00هزار معتاد در کشور داریم و برآورد می شود که 

1میلیون و 400هزار نفر معتاد شناسایی نشده نیز وجود داشته باشد. و فرصت دیگر اینکه، ایران 

به عنوان یکی از کهن ترین و در عین حال، غنی ترین متدن های آسیایی می تواند با بهره گیری از 

جتربه غنی کشورهای عضو، به خصوص چین، صنعت گردشگری خود را گسترش دهد، به ویژه 

آن که نزدیک به 4میلیارد از جمعیت جهان ساکن کشورهای عضو می باشند. به عالوه مبادالت 

فرهنگی در عرصه های هنری همچون موسیقی، سینما و غیره به نزدیکی فرهنگی ملت های 

کمک کرده و موجب غنای فرهنگی ملت ها، از جمله ملت ایران خواهد شد.

1. Shanghai Cooperation Organization )SCO(
۲. احتادیٔه اقتصادی اوراسیا )Economic Union Eurasian- EAEU( یک احتادیٔه اقتصادی میان دولتی شامل 
اختاذ  آن  هدف  و  گردید  تشکیل   ۲014 سال  در  که  است  ارمنستان  و  قرقیزستان  روسیه،  قزاقستان،  بالروس، 
سیاست های مشترک در حوزه اقتصاد کالن، مقررات ضد احنصار، استفاده از ارز واحد، حمل و نقل، صنعت و 
کشاورزی، انرژی، جتارت خارجی و سرمایه گذاری می باشد. ایران در سال 1۳۹۷ با این احتادیه یک توافقنامه 

جتارت آزاد امضا کرده است.
3. Association of Southeast Asian Nations - ASEAN
4. China’s Belt and Road Initiative - BRI
5. Commonwealth of Independent States

۶. سازمان پیمان امنیت جمعی )Collective Security Treaty Organization(: یکی از سازمان های فعال رزمی 
و چندمنظوره در حوزٔه آسیای میانه و قفقاز است که با هدف تقویت توان رزمی و متحد نگه داشنِت کشورهای 
سابق عضو احتاد شوروی بنیان گذاشته شد. از دیگر اهداف عمدٔه آن، محدود کردن زمینٔه گسترش سازمان پیمان 

آتالنتیک شمالی )ناتو( و نفوذ ایاالت متحده آمریکا در حوزٔه کشورهای همسایه و متحدان پیشیِن است.
7. The Heads of State Council )HSC(
8. The Heads of Government Council )HGC(
9. Regional Anti-Terrorist Structure )RATS(
10. Russia in Global Affairs

11. دارک نت )Dark Net( یک شبکه اینترنتی شخصی و مخفی است که ارتباطات آن فقط به صورت دونفره یعنی 
کاربر به کاربر یا دوست به دوست )F۲F( برقرار می شود و از شیوه نامه ها و اتصاالت استاندارد استفاده منی کند.

12. Trans Siberian Route )TSR( 
13. Trans-China Route )TCR(

منابع: 
http://eng.sectsco.org
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https://dig.watch/event/shanghai-cooperation-organisation-summit-2022
https://www.isna.ir/news/1400100705205
https://www.irna.ir/news/84455777
https://www.farsnews.ir/news/14010230000082/
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حزب	سبزهای	آلمان	سال	۱9۸۰	میالدی	با	هدف	ایجاد	یک	جهان	بهتر	و	با	شعارهایی	به	ویژه	در	
دفاع	از	صلح	و	مبارزه	علیه	نظامی	گری	وارد	عرصه	سیاسی	آلمان	شد.	آیا	این	حزب	توانسته	است	به	

آرمان	های	خود	وفادار	بماند؟	آیا	سبزهای	آلمان	هنوز	پرچم	صلح	جویی	در	دست	دارند؟

حزب سبزهای آملان سال 1۹۸0 میالدی تأسیس شد و توانست در انتخابات سال 1۹۸۳ 

با کسب رأی الزم )۵ درصد( در پارملان سراسری آملان خنستین فراکسیون سبزها را تشکیل 

دهد. ورود حزب سبزها به پارملان آملان و حضور فراکسیون این حزب در مجلس سراسری و 

همچنین در مجالس ایالت های مختلف آملان نشان دهنده ظرفیت نظام سیاسی آملان برای 

امکان دادن به حضور نیروهای جدید در عرصه سیاسی به شمار می رود. تا سال 1۹۸۳ تنها 

سه حزب در پارملان آملان حضور داشتند: حزب سوسیال دموکرات، حزب دموکرات مسیحی 

و حزب دموکرات های آزاد. با ورود حزب سبز ها به مجلس سراسری آملان در سال 1۹۸۳ چهره 

مجلس هم از نظر فضای مجلس و هم از نظر محتوای بحث ها به کلی دگرگون شد. بخش هایی 

از جوانان متعلق به اقشار میانی جامعه آملان به ویژه از میان کارمندان دولت، آموزگاران و 

سبزهای آملان

پرچمداران صلح یا آتش افروزان جنگ
هوشمند انوشه

بربوک،	وزیر	خارجه	سبز	آلمان:	»نباید	گذاشت	مردم	از	جنگ	خسته	شوند«!

سه	سبز	دولت	آلمان:	بربوک،	هابک	و	هوف	رایتر	روی	جلد	مجله	اشپیگل
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افراد با حتصیالت دانشگاهی این حزب را تبلور بسیاری از آرمان های خود می دیدند و امید 

زیادی به آن بسته بودند.

پیشینه حزب سبز آملان

 طغیان جوانان در آملان از نیمه دوم دهه ۶0 میالدی آغاز شد و تا اواخر دهه ۷0 به اشکال 

از  تنفر  با  از کشورهای دیگر  ادامه یافت. جوانان در آملان همچنان که در بسیاری  مختلف 

پلیدی های حاصل از جنگ های امپریالیستی و ختریب محیط زیست، به دنبال هویت جدیدی 

برای خود بودند. سفر شاه ایران در سال 1۹۶۷ به آملان جرقه ای بود در این محیط پر تنش. 

به هنگام بازدید شاه ایران از شهر برلین گروه های مختلف جوانان آملان همراه با ایرانیان ضد 

از سوی  این تظاهرات  رژیم مقیم آملان، تظاهراتی علیه حضور شاه در آملان برگزار کردند. 

پلیس آملان به شدت و با خشونت سرکوب شد و یکی از تظاهرکنندگان با گلوله پلیس به قتل 

رسید. این سرکوب خشن و خون آلود از سوی دستگاه سرکوب دولتی بر التهاب جوانان افزود. 

سال بعد »رودی دوچکه« رهبر دانشجویان سوسیالیست آملان با شلیک گلوله در خیابان مورد 

سو ءقصد قرار گرفت. این فضای سرکوب و خون آلود منجر به پیدایش گروه بادرـ ماینهوف شد 

که به عنوان یک گروه چریک شهری سال ها در آملان مبارزه زیر زمینی می کرد. گروه های دیگر 

از جوانان معترض به شیوه های اعتراض مساملت آمیز روی آوردند.

جوانان آملان در این سال ها احزاب موجود در پارملان را مناینده راستین خود منی دانستند 

و بدین ترتیب تنها امکان را مطرح کردن خواست های خود در خارج از پارملان یعنی در کف 

بلکه  پارملان،  در  موجود  احزاب  علیه  تنها  نه  جنبش  این  اعتراض های  می دیدند.  خیابان 

همچنین علیه جنایات امپریالیسم  آمریکا در ویتنام، علیه ماشین سرکوبگر دولتی و همچنین 

علیه احنصارهای امپریالیستی آملان بود که هیچ ارزشی برای محیط زیست و ارزش های 

انسانی قائل نبودند. 

گروه های مختلفی در این جنبش با طیف گسترده ای از خواست های متفاوت شرکت داشتند. 

این خواست ها عبارت بودند از مبارزه برای حفظ محیط زیست، مبارزه برای حقوق زنان، مبارزه 

علیه ایجاد نیروگاه های امتی، مبارزه برای صلح و علیه نظامی گری و مبارزه برای بهبود حقوق 

اجتماعی و اقتصادی مردم. اکثریت در این جنبش با گروه های چپ بود و گروه هایی با گرایش های 

مختلف کمونیستی نیز در این جنبش حضور داشتند. البته گروه هایی هم بودند که تنها آرمان دفاع 

از محیط زیست را در سر داشتند و از نظر اجتماعی و طبقاتی محافظه کار بودند. شرکت کنندگان 



ص 265، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان

در این جنبش به صلح جویی و ضدیت با نظامی گری 

سازمان دهندگان  مهم ترین  از  و  داشتند  شهرت 

آملان  در  جنگ  ضد  تظاهرات  شرکت کنندگان  و 

به شمار  می رفتند. در چنین فضایی حزب سبزها 

با  توانست  سبزها  حزب  و  شد  تأسیس  آملان  در 

ضد  تظاهرات  در  وسیع  شرکت  و  سازمان دهی 

جنگ محبوبیت خود را در میان مردم آملان افزایش دهد، در انتخابات پارملان سراسری سال 

1۹۸۳ آرای خود را به باالی ۵درصد برساند و بتواند برای خنستین بار در مجلس سراسری آملان 

حضور یابد. در حقیقت موفقیت حزب سبزها در این انتخابات بیش از همه به دلیل شرکت وسیع 

و پرجوش در جنبش صلح خواهی آملان بود. شعار اصلی در تبلیغات انتخابی سال 1۹۸۳ حزب 

سبزها حول مبارزه با نظامی گری ناتو و همچنین تعطیل کردن نیروگاه های امتی بود.

خنستین فراکسیون حزب سبزها در پارملان سراسری آملان خواست های اعضا و جنبش 

عرف  برخالف  سبزها  فراکسیون  اعضای  می داد.  بازتاب  مجلس  در  و  می کرد  منایندگی  را 

معمول نه با لباس های رمسی بلکه با لباس های بسیار معمولی در پارملان حضور می یافتند و 

روحیه ای پرخاش جو و طغیان گر داشتند.

روند استحاله حزب سبزهای آملان و پیروزی جناح راست

بالفاصله پس از حضور در پارملان سراسری آملان در سال 1۹۸۳ مبارزه بین دو جناح 

به  باید  حزب  که  بود  معتقد  چپ  جناح  شد.  آغاز  )راست(  بین«  »واقع  و  )چپ(  »اصول گرا« 

آرمان های جنبش یعنی دفاع از تغییرات اجتماعی، دفاع از صلح و علیه نظامی گری و مبارزه 

با هنجارهای سرمایه داری وفادار مباند. از سوی دیگر جناح راست در عین حال که اصول 

خنستین جنبش را صریحًا رد منی کرد ولی خواهان سازش با احزاب دیگر و شرکت در دولت 

به قول خودشان به منظور  »شرکت فعال در ایجاد تغییرات بنیادی« بود و برای رسیدن به این 

هدف ابایی به پایمال کردن اصول نیز نداشت. در حقیقت جناح راست خواهان حل شدن در 

نظام سیاسی موجود بود.

جناح راست موفق شد در کنگره حزب در سال 1۹۹1 به یک پیروزی مهم دست یابد و جناح 

چپ را به عقب بنشاند. در این کنگره بسیاری از نکات با گرایش ضد سرمایه داری در اساسنامه 

حزب حذف شدند. کنگره با اهداف ضد سرمایه داری خداحافظی کرد و در مورد مسائل مربوط 

سران	جناح	راست	حزب	سبزها	به	خوبی	
باید	 قدرت	رسیدن	 به	 برای	 که	 دریافتند	
با	هنجارهای	حاکم	در	نظام	امپریالیستی	
آلمان	هم	خوانی	داشته	باشند	و	با	زیرکی	و	
دقت	گام	به	گام	در	این	راه	گام	برداشتند.
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به مبارزه با نظامی گری و دفاع از صلح نیز سکوت اختیار کرد. بسیاری از فعاالن چپ پس از 

این کنگره حزب را ترک کردند. یوشکا فیشر1 در این کنگره هدف اصلی خود و جناح خود یعنی 

حل شدن در نظام سیاسی موجود را اعالم کرد. او گفت که حزب سبز ها باید به گونه ای باشد 

که بتواند در متام سطوح ایالتی و سراسری در دولت شرکت کند. در حقیقت باید گفت که سران 

جناح راست حزب سبزها به خوبی دریافتند که برای به قدرت رسیدن باید با هنجارهای حاکم 

در نظام امپریالیستی آملان هم خوانی داشته باشند. و انصافًا باید گفت که رهبران سبزها با 

زیرکی و دقت در این راه گام برداشتند.

شرکت در دولت سراسری آملان

خط مشی جناح راست یعنی تالش برای مترکز بر شعارهای محیط زیست و فراموش کردن 

دیگر مواد برنامه ای موجب شد تا حزب سبزها بتواند خود را به عنوان یک حزب همخوان با 

نظام موجود ارائه و موفقیت هایی در انتخابات ایالتی کسب کند. حزب سبزها که در میان 

جوانان حتصیل کرده محبوبیت زیادی به دست آورده بود، توانست در بسیاری از ایالت های 

آملان با کسب آرای الزم منایندگانی در مجلس داشته باشد و حتی در برخی از آنها در دولت نیز 

شرکت کند. حزب سبزها که دیگر با بسیاری از هنجارهای نظام امپریالیستی آملان همخوان 

شده بود، اکنون می توانست خود را برای شرکت در یک دولت ائتالفی آماده کند.
در انتخابات سراسری سال 1۹۹۸ نامزد اول حزب سوسیال دموکرات یعنی گرهارد شرودر۲ 

مبارزات انتخاباتی خود را بر پایه تشکیل یک دولت ائتالفی با حزب سبزها طراحی کرده بود. 

شرودر برای افزایش شانس پیروزی خود در انتخابات متاس هایی با رئیس جمهور وقت آمریکا 

بیل کلینتون برقرار کرد تا نظر موافق آمریکا را جلب کند. پس از چندین تلفن و نامه پراکنی بیل 

کلینتون بر آن شد تا رهبران دو حزب سوسیال دموکرات و سبز ها را برای یک مالقات حضوری 

به آمریکا دعوت کند. از جمله موارد مورد بحث اوضاع متشنج در منطقه کوزوو در صربستان 

)یوگسالوی سابق( بود. حزب سبزها تا آن هنگام مخالف شرکت ارتش آملان در جنگ، بدون 

این دیدار یوشکا  تصویب سازمان ملل بود. طی 

فیشر، که به عنوان رهبر سبز ها و وزیر امور خارجه 

آتی مطرح شده بود، متوجه شد که برای شرکت در 

دولت سراسری آملان، عالوه بر پذیرش هنجارهای 

نظام سرمایه داری آملان، همراهی با نیروی های 

برنامه	جدید	حزب	سبز	دفاع	از	موجودیت	
کشور	اسرائیل	را	الزم	می	داند	بدون	آنکه	
حتی	از	خلق	فلسطین	و	منطقه	خاورمیانه	
و	مناقشات	موجود	کوچک	ترین	نامی	ببرد.	
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امپریالیستی از جمله پیمان ناتو و رهبری آن یعنی رئیس جمهور آمریکا نیز ضروری است. 

موضع یوشکا فیشر پس از بازگشت از آمریکا تغییر بسیاری کرده بود.

جنگ کوزوو

ارتش آملان در سال 1۹۹۹ برای خنستین بار پس از جنگ جهانی دوم بار دیگر درگیر 

جنگی شد و به یک کشور دیگر حمله کرد. این عجیب نیست که امپریالیسم آملان و عضو 

پیمان ناتو، گوش به فرمان آمریکا جنگ افروزی کند. عجیب و باورنکردنی آن بود که یکی از 

سخنگویان اصلی و آتش بیاران معرکه این جنگ رهبر حزب سبزهای آملان یعنی یوشکا فیشر 

باشد که تا پیش از آن مخالف جنگ و نظامی گری بود. یوشکا فیشر که اکنون به مقام وزارت 

امورخارجه در دولت ائتالفی رسیده بود، پس از مالقات با رئیس جمهور آمریکا پذیرای منطق 

برادر بزرگتر یعنی رهبری حزب سوسیال دموکرات شد و به یکی از طرفداران سر سخت حمله 

نظامی به صربستان تبدیل گردید.

سوی  از  آسانی  به  درجه ای   1۸0 تغییر  این  که  می دانست  حال  عین  در  فیشر  یوشکا 

دموکرات  سوسیال  )حزب  وقت  ائتالفی  دولت  سیاست  شد.  خنواهد  پذیرفته  سبزها  حزب 

و حزب سبزها( در دنباله روی از آمریکا و پیوسنت به جتاوز نظامی ناتو در صربستان موجب 

از اعضا  برای بسیاری  افروزی حزب  یک بحران در درون حزب سبزها شد. سیاست جنگ 

و هواداران سبزها که با شعار های ضد جنگ به این حزب پیوسته بودند، به هیچ وجه قابل 

قبول نبود. به منظور حل این بحران حزب سبزها دست به برگزاری یک کنفرانس فوق العاده 

در ماه مه سال 1۹۹۹ زد تا موافقان و مخالفان 

شرکت در جنگ بتوانند مواضع خود را به بحث 

بگذارند و حزب از بحران بیرون آید. مخالفان 

سیاست جنگ افروزانه سبزها با جتمع در محل 

شان  رهبران  از  را  خود  تنفر  کنفرانس  برگزاری 

و  شدید  چنان  نفرت  این  تظاهر  دادند.  نشان 

خشونت بار بود که حزب سبزها از پلیس آملان 

برای حفظ امنیت درخواست کمک کرد. حزبی 

که در آغاز فعالیت مخالف ابزار های سرکوب 

دولت سرمایه داری بود، حال خود از این ابزار 
درگوشی	یوشکا	فیشر	و	مادلن	آلبرایت

قاتل	۵۰۰هزار	کودک	عراقی
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سرکوب علیه طرفدارانش استفاده می کرد.

در این کنفرانس وزیر خارجه یوشکا فیشر مورد انتقاد بسیار شدید قرار گرفت و حتی یکی 

از شرکت کنندگان با پرتاب یک بسته رنگی صورت او را به رنگ خون آغشته کرد. یوشکا 

فیشر طی یک سخنرانی بسیار احساساتی متام هنر خود را در متقاعد کردن حضار در دفاع از 

جنگ در صربستان به کار برد و موفق شد فضای کنفرانس را به سود خود تغییر دهد. شگردی 

که او به کار برد از سوی بنگاه های روابط عمومی آمریکا تنظیم شده بود. یوشکا فیشر موضع 

جدیدی را در رابطه با جنگ برای حزب سبزها تعریف کرد که از آن به بعد همچنان اعتبار خود 

را حفظ کرده است. طبق این تعریف جدید حزب سبزها پشتیبانی و شرکت در جنگ ها در دفاع 

از حقوق بشر را قابل قبول می داند.

جنگ در افغانستان

دو سال بعد یعنی در سال ۲001 دوباره همین داستان تکرار شد. گرهارد شرودر صدراعظم 

در  آمریکا  نظامی  نیروهای  کنار  در  آملان  ارتش  نظامی  حضور  خواستار  ائتالفی  دولت 

افغانستان شد. یوشکا فیشر وزیر خارجه دولت مجددا به این درخواست پاسخ مثبت داد و 

از حزب سبز ها خواست تا باز یک گام دیگر در جهت نظامی گری بردارند. این پیشنهاد ولوله 

جدیدی در حزب سبزها به پا کرد. آنها هنوز با سیاست ناتو کامال هم دلی نداشتند. برای بحث 

در این مورد یک کنگره فوق العاده در شهر روستوک در شمال آملان برگزار شد.

بسیاری از اعضای قدیمی و صاحب نام حزب که هنوز به آرمان های اولیه وفادار بودند، 

با درخواست یوشکا فیشر و حضور نظامی در افغانستان مخالفت کردند. به  این کنگره  در 

عنوان مثال میتوان از وکیل معروف هانس کریستین اشتروبله۳، نام برد که در جریان محاکمه 

اعضای رهبری بادر ـ ماینهوف وکالت آنها را بر عهده داشت. اشتروبله در این کنگره گفت که 

هر  به  را  دولت  در  شرکت  ندارد  حق  سبزها  حزب 

قیمتی بپذیرد. او گفت که حزب باید به اصول و 

آرمان های خود وفادار مباند. در این کنگره یوشکا 

فیشر مجددا موفق شد یا یک سخنرانی احساساتی 

به تبلیغ سازش با امپریالیسم در مقابل اعضای 

حزب پرداخت. یوشکا فیشر که از سوی همکاران 

آمریکایی و همچنین سوسیال دموکراتش به خوبی 

روبرت	هابک،	رئیس	حزب	سبزها	می	گوید،	
نیروی	نظامی	آلمان	می	تواند	در	چارچوب	
یک	اتحاد	اروپایی	به	خلیج	فارس	اعزام	
شود.	یعنی	وی	اصل	اعزام	نیروهای	نظامی	
به	خلیج	فارس	و	تشدید	تشنج	علیه	ایران	
قابل	 را	تحت	شرایطی	 آن	 و	 پذیرفت	 را	

قبول	دانست.
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توجیه شده بود، با اشاره به مسئولیت حزب سبزها گفت: »در قرن 21 وقتی ما در دولت شرکت 

می کنیم، باید پیه نظامی گری را هم به تن مان مبالیم«. در اینجا یوشکا فیشر هزینه الزم برای 
شرکت در دولت را تعریف کرد و اعضای کنگره نیز با پرداخت این هزینه موافقت کردند.

یوشکا فیشر

یوشکا فیشر همراه با عده ای دیگر همچون کوهن بندیت4، عضوی از حلقه فرانکفورت در 

جنبش سال های دهه 1۹۶0 و 1۹۷0 بوده و عنصر اصلی در روند استحاله حزب سبز ها به شمار 

می رود. او و حلقه فرانکفورت خیلی زود فهمیدند که برای رسیدن به قدرت باید سازش کرد و 

اصول را زیر پا گذاشت. یوشکا فیشر کسی بود که توانست در متام نقاط گرهی در تاریخ حزب 

سبزها اکثریت را به سوی مواضع خود کشانده و بدین ترتیب حزب سبزها را در جهت مورد نظر 

خود براند. او بود که با فشار بر جناح چپ آنها را به مرور در تنگنا قرار داد تا حدی که بسیاری از 

آنها مجبور شدند، حزب سبز ها را ترک کنند یا تغییر موضع داده و در کنار جناح راست قرار گیرند.

یوشکا فیشر موفق شد در طول سال های تصدی بر وزارت امور خارجه آملان روابط بسیار 

نزدیکی با مقامات آمریکا و به ویژه مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه آمریکا برقرار کند. این 

همکاری آن چنان نزدیک بود که یک بار خامن آلبرایت گفته بود: »من احساس خوبی دارم 

وقتی که یوشکا را درکنار خود می بینم.« با استفاده از همین روابط یوشکا فیشر توانست پس 

از کناره گیری از سیاست و با اینکه دیپلم دبیرستان هم نداشت، با عنوان استاد دانشگاه در 

دانشگاه پرینستون آمریکا به تدریس بپردازد. فیشر سپس توانست به عنوان مشاور ارشد به 

استخدام یک شرکت مشاوره درآید که صاحب آن کسی جز خامن البرایت نبود.

نسل بعدی از جوانان در حزب سبز که پس از یوشکا فیشر سکان رهبری را به دست گرفتند، 

درس سیاست را همه مستقیم و یا غیر مستقیم نزد یوشکا فیشر آموخته اند.

اصول برنامه حزب سبزها

پس از چرخش های 1۸0 درجه ای حزب سبزها در بسیاری از سیاست های خود، الزم بود 

این چرخش ها به طور رمسی در برنامه حزب ثبت شوند. بدین دلیل حزب سبزهای آملان در 

سال ۲0۲0 اصول برنامه ای جدید خود را تدوین و منتشر کرد. این برنامه که کاماًل نافی اصول 

صلح جویانه جنبش سبزها ست، از سوی فعالین جنبش صلح در آملان مورد انتقاد شدید قرار 

گرفته است. در این اصول برنامه ای جدید، جنگ به هیچوجه نفی منی شود بلکه به عنوان 
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پذیرفته  بشر«  »حقوق  از  دفاع  برای  وسیله ای 

»حقوق  تعریف  در  را  خود  سبزها  البته  می شود. 

صربستان  مبباران  می دانند.  مختار  بشر« 

ولی  شود،  شمرده  بشر  حقوق  از  دفاع  می تواند 

مبباران اوکراین به هیچوجه. سبزها در حقیقت به 

این ترتیب کار خود را بسیار آسان کرده اند و هر جا 

که مصلحت ایجاب کند  »حقوق بشر« را مطرح می کنند.

مجاز  را  اروپا  احتادیه  مقررات  چارچوب  در  نظامی  جتهیزات  صادرات  برنامه  این 

می داند. در این برنامه همچنین اعزام نیروهای نظامی ارتش آملان به کشورهای دیگر نه زیر 

چتر سازمان ملل بلکه در چارچوب برنامه های نظامی احتادیه اروپا و پیمان ناتو قابل قبول 

اعالم شده است. در این برنامه نه تنها پیمان ناتو زیر سؤال برده منی شود، نه تنها از محدود 

کردن بودجه نظامی برای این پیمان نشانی نیست، بلکه برنامه ادامه فعالیت های پیمان ناتو 

را اجتناب ناپذیر می داند. 

برنامه جدید حزب سبز، دفاع از موجودیت کشور اسرائیل را الزم می داند بی آنکه حتی 

کوچک ترین اشاره ای به خلق فلسطین و منطقه خاورمیانه و مناقشات موجود در آن داشته 

سیاست  برای  رمسی  جنازه  تشییع  یک  حقیقت  در  سبزها  حزب  برنامه  این  تدوین  باشد. 

بنیان گذاران حزب در دفاع از صلح بود که البته سال ها بود که مرده بود و فقط باید دفن می شد. 

حزب سبزها و دخالت نظامی در خلیج فارس

پس از ایجاد تشنج از سوی امپریالیسم آمریکا در خلیج فارس در سال ۲01۹ میالدی، دولت 

آمریکا از متحدان خود ازجمله آملان خواست تا نیروهای نظامی خود را به خلیج فارس اعزام 

کنند. این موضوع در پارملان آملان به بحث گذاشته شد و طی آن منایندگان احزاب مختلف در 

این مورد اظهار نظر کردند. مناینده حزب سوسیال دموکرات که مسئولیت وزارت امور خارجه 

آملان را نیز بر عهده داشت، رمسا به تقاضای آمریکا پاسخ منفی داد و اظهار داشت که نیروهای 

نظامی آملان به خلیج فارس اعزام خنواهند شد. موضع مناینده حزب سبزها در این میان تعجب 

برانگیز بود. روبرت هابک۵، رهبر حزب سبزها اظهار داشت که نیروی نظامی آملان می تواند 

در چارچوب یک احتاد اروپایی به خلیج فارس اعزام شود. بدین ترتیب رهبر حزب سبزها اصل 

اعزام نیروهای نظامی به خلیج فارس و تشدید تشنج علیه ایران را در اصل پذیرفت و آن را حتت 

حزب	 دو	 با	 همراه	 آلمان	 سبزهای	 حزب	
بودجه	 افزایش	 ائتالفی،	 کابینه	 در	 دیگر	
نظامی	ارتش	آلمان	به	میران	۱۰۰میلیارد	
یورو،	باالترین	بودجه	نظامی	آلمان	پس	از	

جنگ	جهانی	دوم	را	تصویب	کرد.
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شرایطی قابل قبول دانست. در حالی که وزیر خارجه آملان از حزب سوسیال دموکرات از دولت 

آمریکا خواست از فشار بیشتر بر ایران خودداری کند، روبرت هابک، رهبر حزب سبزها، خواستار 

آن شد تا آملان به مسئولیت خود در جهان واقف باشد و در یک احتاد اروپایی وظیفه خود را به 

جا بیاورد و از منافع اروپا در خلیج فارس دفاع کند. این یک منونه دیگر از تبلور سیاست نظامی 

گری و امپریالیستی حزب سبزهای آملان است.

حزب سبزها و جنگ اوکراین

اگر سبزها در خنستین دولت ائتالفی در پشت سر سوسیال دموکرات ها در جلب نظر دولت 

 آمریکا و ناتو صف کشیده ولی با وجدان اعضای صلح جوی حزب خود در کلنجار بودند، در 

دولت ائتالفی جدید این مشکل نیز برطرف شد. این بار سبزها نه به دنبال سوسیال دموکرات ها 

بلکه پیشاپیش آنها پرچم جنگ طلبی را به دست گرفته اند.

خامن بربوک۶ وزیر خارجه حزب سبزها در دولت ائتالفی، بلندگوی جنگ طلبی در آملان به 

شمار می رود. ایشان که از مدرسه عالی اقتصاد و سیاست لندن درجه فوق لیسانس دریافت 

کرده است، یکی از سینه چاک ترین طرفداران جنگ در اوکراین است. بربوک اخیرا هشدار 

داده است که »نباید گذاشت مردم از جنگ خسته شوند«. مناینده حزبی که به صلح خواهی و 

ضدیت با جنگ و نظامی گری شهرت داشت به جایی رسیده که گوی جنگ طلبی را از دیگر 

احزاب ربوده است. به همین دلیل گرگور گیزی، از رهبران حزب چپ آملان، در یک سخنرانی 

به طنز خواهان تغییر نام وزارت خارجه آملان به وزارت جنگ شد. گیزی گفت که وزیر خارجه 

در  جنگ  به  بخشیدن  شدت  خواهان  فقط  دیپلماتیک  فعالیت های  جای  به  بربوک(  )خامن 

اوکراین است. اگر در سال های خنست رهبران حزب سبزها با گلی در سر به نشانه صلح جویی 

در عکس ها دیده می شدند، اکنون خامن بربوک با کاله خود جنگی در عکس ها ظاهر می شود. 

خامن بربوک در مصاحبه ای با یکی از روزنامه های آملان در سال ۲0۲0 خواهان افزایش قدرت 

نظامی آملان و اروپا شد. رهبران حزب سبز حتی حاضر شدند مهمترین اصل خود یعنی حفظ 

محیط زیست را برای تیزتر کردن آتش جنگ با روسیه زیر پا بگذارند.۷ با حتریم گاز روسیه، 

حزب سبزها مجبور شد گاز حاصل از فرکینگ )شیل( را با قیمتی بسیار باالتر از آمریکا وارد 

کند و پس از سال ها مجددا به یکی از آلوده کننده ترین سوخت های فسیلی یعنی ذغال سنگ 

روی بیاورد. این دو تصمیم یعنی استفاده از گاز شیل و ذغال سنگ هر دو خالف اصول اعالم 

شده از سوی حزب سبزها بود. ولی آنها تصمیم گرفتند تا به جای پیروی از اصول خود از ناتو و 
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تصمیمات دولت آمریکا پیروی کنند.

واقعیت این است که خامن بربوک در سال ۲0۲0 از سوی مجمع جهانی اقتصاد که ساالنه 

گردهم آیی برای رهبران اقتصادی، سیاسی و کنسرن های جهان در شهر داووس سوئیس برگزار 

می کند، به عنوان عضوی از گروه »رهبران جوان« انتخاب شد. »رهبران جوان« افرادی هستند 

که با اطمینان به ظرفیت ها و گذشته شان می توان برای رشد سرمایه داری جهانی روی آنها 

حساب باز کرد. چنین انتخابی از سوی چنین مجمعی نشانگر اعتماد مهمترین رهبران نظام 

سرمایه داری به افرادی است که توسط این مجمع انتخاب می شوند. افرادی که به عضویت در 

گروه  »رهبران جوان« مفتخر می شوند، همه گونه مورد حمایت و پشتیبانی مالی و غیر مالی 

قرار می گیرند تا بتوانند مدارج ترقی را به سرعت طی کنند.

گفتار و رفتار خامن بربوک در سال های اخیر و به ویژه پس از شرکت در دولت ائتالفی 

و تصدی مقام وزارت امور خارجه آملان، نشانه های روشنی است مبنی بر اینکه ایشان به 

درستی مورد اعتماد مجمع رهبران سرمایه داران جهان قرار گرفتند. البته باید گفت که خامن 

بربوک در این جلب اعتماد رهبران امپریالیسم جهانی تنها نیست. یکی دیگر از رهبران حزب 

سبزها و پیشکسوت او جم اوزدمیر۸ )وزیر کشاورزی در کابینه ائتالفی جدید( کمی قبل از خامن 

بربوک به عنوان »رهبر جوان« انتخاب شد و مدارج ترقی را طی کرد. 

یکی از خطرناک ترین تصمیم های حزب سبزها در دولت کنونی تصویب افزایش جنومی 

بودجه نظامی کشور آملان است. حزب سبزهای آملان همراه با دو حزب دیگر در کابینه ائتالفی 

با افزایش بودجه نظامی ارتش آملان به میزان 100 میلیارد یورو، بزرگترین بودجه نظامی آملان 

را در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم تصویب کرد.

تنش افروزی حزب سبزها در رابطه با اوکراین البته پدیده تازه ای نیست. بنیاد هانریش 

بل که به حزب سبزها نزدیک است در سال ۲004 

اعالم  اوکراین  رنگی  انقالب  از  را  خود  حمایت 

در  ناتو  پیمان  طرفداران  نیز  آن  از  پس  داشت. 

اوکراین از حمایت مالی این بنیاد برخوردار بودند. 

دولت  در  شرکت  از  پیش  تا  سبزها  حزب 

مناطق  به  سالح  ارسال  مخالف  جدید  ائتالفی 

سبزها  حزب  رهبران  از  ولی هابک  بود.  بحرانی 

و وزیر اقتصاد در دولت ائتالفی جدید یک سال 

این	واقعیت	که	جنگ	هایی	که	آمریکا	به	
راه	انداخته	بیش	از	همه	ناقض	حقوق	بشر	
یوده	است	از	سوی	سبزهای	یک	چشمی	
دیده	نمی	شود.	دلیل	این	که	هابک	)وزیر	
اقتصاد(	و	بربوک	)وزیر	امور	خارجه(	چنین	
حزب	 که	 است	 این	 می	گیرند	 مواضعی	
شده	 تبدیل	 مرفه	 قشر	 حزب	 به	 سبزها	

است.
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پیش خط خود را اعالم داشت. هابک پس از دیدار از منطقه شرق اوکراین با صراحت گفت 

که خواستار ارسال سالح به اوکراین است. در آن هنگام که بازار مبارزات انتخاباتی هنوز 

خیلی داغ بود، دیگر رهبران حزب از ترس تأثیر منفی این حرف بر آرای رأی دهندگان، او را 

ساکت کردند. در حقیقت رهبران سبز این بار هم به مانند هنگام شرکت در دولت ائتالفی گرهارد 

شرودر، از پیش تصمیم شان را در مورد جنگ گرفته بودند ولی آن را از پیش اعالم نکردند و در 

حقیقت به اعضا و رای دهندگان خود عمدا دروغ گفتند. 

موضع گیری های حزب سبز را می توان در ترکیب طبقاتی آن به خوبی مشاهد کرد. ۷۲درصد 

اعضای حزب سبزها حتصیالت دانشگاهی دارند و بدین ترتیب متعلق به اقشار مرفه یا نیمه 

مرفه هستند. در حزب سوسیال دموکرات این درصد 41درصد و در حزب دموکرات مسیحی 

4۳ درصد است. واقعیت این است که حزب سبزها از توده های کارگر و زحمتکش بسیار فاصله 

دارد و به همین دلیل منی تواند منافع آنها را منایندگی کند.۹ انستیتوی آملان در پژوهش های 

اقتصادی )DIW( در یک بررسی که از رأی دهندگان به حزب سبزها در سال ۲011 به عمل آورده 

به این نتیجه رسیده که وضیعت طبقاتی رأی دهندگان به این حزب در طول چند دهه به کلی 

دگرگون شده است. در دهه 1۹۸0 رأی دهندگان به این حزب جزو ۲0 درصد کم درآمدترین اقشار 

آملان بودند. در حالی که اکنون اکثریت رأی دهندگان به حزب سبزها جزو اقشار مرفه جامعه 

محسوب می شوند.

اسکار الفون تن10 از رهبران سابق حزب سوسیال دموکرات آملان و بنیان گذار حزب چپ 

آملان که سال ها از نزدیک با رهبران حزب سبزها کار کرده است و آنها را خوب می شناسد در 

مورد آنها چنین می گوید: »شرکت سبزها در دولت سراسری آملان نقش تعیین کننده ای داشت. 

پس از جنگ یوگوسالوی و نقشی که وزیر خارجه وقت یوشکا فیشر بازی می کرد، روشن بود 

که حزب سبزها به عامل اجرای سیاست های جنگ طلبانه آمریکا در پارملان آملان تبدیل شده 

است. سبزها از حقوق بشر طرفداری می کنند ولی فقط از نقض آن از سوی چین و روسیه صحبت 

می کنند. این واقعیت که جنگ هایی که آمریکا به راه انداخته بیش از همه ناقض حقوق بشر 

بوده است از سوی سبزهای یک چشمی دیده منی شود. دلیل این که هابک )وزیر اقتصاد( و 

بربوک )وزیر امور خارجه( چنین مواضعی می گیرند این است که حزب سبزها به حزب قشر 

مرفه تبدیل شده است.۹«

با گفتارشان همواره هماهنگ نیست. ولی حزب سبزها  مشهور است که کردار احزاب 

حزبی است که فاصله میان اهداف اعالم شده و شعارهایش با رفتار و اعمالش چنان فاصله 
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لوال داسیلوا، میان هواداران خود در برزیل

تمام	شواهد	و	نظرخواهی	ها	حکایت	از	پیشتازی	لوال	با	اختالف	بسیار	زیاد	نسبت	به	بولسونارو،	
رئیس	جمهور	فاشیست	کنونی	در	انتخابات	ریاست	جمهوری	آتی	این	کشور		در	پاییز	دارد.

دارد که در این مورد از همه احزاب دیگر پیشی گرفته است. 

می توان به جرات گفت که حزب سبزها از صلح جو ترین حزب آملان به هارترین طرفدار 

نظامی گری در آملان تبدیل شده است. اگر در دهه ۸0 و ۹0 میالدی مهم ترین موضوع صحبت 

روزها  این  بود،  صلح  از  دفاع  و  زیست  محیط  به  مربوط  مسائل  سبز  حزب  سیاست مداران 

افزایش بودجه نظامی، ارسال جتهیزات نظامی و گسترش پیمان ناتو به موضوع های مورد 

عالقه آنها تبدیل شده است. این واقعیت هم بسیار مایه تاسف و هم منونه دیگری است از 

اصول  و  اهداف  از  را  حزب  گروهی،  یا  شخصی  منافع  خاطر  به  که  سیاسی  رهبران  چرخش 

خنستین خود آن چنان دور می کنند به حنوی که علت اصلی تشکیل حزب دیگر به هیچوجه 

قابل تشخیص نیست. جتربه حزب سبزها از سوی دیگر نشانگر آن است که نظام سیاسی آملان 

در عین حال که امکان مشارکت به احزاب نوپا و کوچک می دهد، در همان حال این توان را 

دارد که از آنها سلب هویت کرده و آن ها را در خود حل کند.

۱.JoschkaFischer  ۲.GerhardSchröder ۳.Hans-ChristianStröbele
۴.Cohn-Bendit  ۵.RobertHabeck  ۶.AnnalenaBaerbock
۷.WorldSocialistWebSite,8.3.2022   ۸.CemÖzdemir

۹. مصاحبه با روزنامه آملانی Yunge Welt،۲1 ماه مه ۲0۲۲ - ۲
۱۰-OskarLafontaine

فهرست
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مشکل نیتروژن در کشاورزی مشکلی است ناشی ازاستفاده از کودهای نیتروژن مصنوعی 

که از سوخت های فسیلی ساخته می شوند.کودهای نیتروژن در مرحله ساخت وهمچنین هنگام 

استفاده موجب آلودگی هوای کره زمین و تغییرات اقلیمی می شوند.

برای تولید کود مصنوعی انرژی بسیار زیادی صرف می شود. یک کیلو گرم کود نیتروژن 

به انرژی معادل ۲ لیتر گازوئیل نیاز دارد.انرژی مصرف شده برای تولید کودها در سال ۲000 

معادل 1۹1 میلیارد لیتر گازوئیل بود و بنا به پیش بینی ها در سال ۲0۳0 این مقدار تا میزان 

۲۷۷ میلیارد لیتر افزایش می یابد. یک کیلوگرم کود فسفاته به نیم لیتر گازوئیل نیاز دارد.

افزون بر این، کودهای نیتروژن گازی گلخانه ای به نام نیتروز اکسید N۲O۳ منتشر می کنند 

که در بی ثبات کردن سیستم اقلیم، ۳00 برابر گازکربنیک ) CO۲( اثرگذار است.

استفاده بیش ازحد ازآفت کشهای شیمیایی، تنوع ژنتیکی را در معرض خطر قرار می دهد 

و همین حاال هم استفاده از نیتروژن از سطح فاجعه بار فراتررفته است. هرسه این ها ریشه در 

مدل کشاورزی صنعتی که استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی و سوخت فسیلی مشخصه آن 

است دارد.۹۳ درصد محصوالت کشت شده ناپدید شده اند.

پاسخ علمی و درست به معضل نیتروژن، رویگردانی از کشاورزی شیمیایی مبتنی بر 

سوخت فسیلی و استقبال از کشاورزی منطبق بر قوانین زیست محیطی شامل تنوع زیستی 

کشاورزی  به  که  است  کشاورزان  برای  انتقالی  استراتژی های  وایجاد  احیایی  کشاورزی  و 

ودرعین  می اجنامد  خاک  نیتروژن  احیای  به  خود  نوبۀ  به  که  می شود  منجر  زیست محیطی 

حال کشاورزان را از چنبرۀ مواد شیمیایی زیانبار و پرهزینه خالص می کند. غذای بدون مواد 

شیمیایی برای سالمتی سیاره و مردم مفیداست.

موجب  که  شیمیایی  مواد  صنعت  به  غیردموکراتیک  و  ناعادالنه  غیرعلمی،  واکنش 

مشکل نیتروژن در کشاورزی
نویسنده: واندانا شیوا1، منبع: ریجنریشن اینترنشنال2، 12جوالی 2022

برگردان: ناهید صفایی

استفاده از کودهای شیمیایی را کاهش دهید.

به	جای	مجرم	شناختن	کشاورزانی	که	قربانی	کودهای	شیمیایی	هستند	و	در	دام	
کشاورزی	صنعتی	گرفتار	شده	اند،	صنایع	شیمیایی	را	وادار	به	پرداخت	جریمه	آلودگی	کنید.
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مشکل نیتروژن شده، کاهش تعداد کشاورزان به جای کاهش وابستگی کشاورزان به کودهای 

شیمیایی است،آنچه در هلند رخ داده است.

به منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی، دولت ها باید صنایع تولید کودهای شیمیایی 

را به پرداخت هزینه های آلودگی ناشی از نیتروژن وادار کنند و یارانه ها را از کشاورزی صنعتی 

به مست کشاورزی دوستدار محیط زیست هدایت کنند. مجرم انگاری کشاورزان بخاطرجرایم 

صنایع شیمیایی، کاری ناعادالنه و غیرمنصفانه است.ما به کشاورزان بیشتری نیاز داریم، 

نه کمتر، تا زمین را از طریق اقتصاِد مراقبت و تعلق خاطر احیا کنند، و مواد غذایی واقعی را 

تولید کنند که سالمت سیاره و سالمت ما را برمی گردانند.

تصوری از جامعۀ »کشاورزی با کشاورزان«، کشاورزی دیجیتال با مزرعه های وسیع تر، 

استفادۀ فراوان از کودهای شیمیایی، از دست دادن هر چه بیشتر تنوع زیستی وجوددارد که 

دیدگاه ختیلی ترسناکی4 است.

همزمان، میلیاردرهایی مانند بیل گیتس »کشاورزی بدون کشاورزان« را اختراع کرده و 

استفاده بیشتر از کودهای مصنوعی را ترویج و مشکل نیتروژن را تشدید می کنند.

کودهای نیتروژن وسویایی که اصالح ژنتیکی- شیمیایی شده،به عنوان مادۀ خام غذای 

مصنوعی آزمایشگاهی۵ با برچسب »پایۀ گیاه«،، چیزی است که گیتس تبلیغ می کند.

دستورغذایی میلیاردر مزبور، داشنت تک کشِت بزرگتِر شیمیایِی پربارشده با کودهای 

نیتروژنی مرکب ازمواد مصنوعی است، چیزی که گاز گلخانه ای نیتروز اکسید تولید می کند.

 گیتس با انکار کامل علم اقلیم شناسی و بوم شناسی خاک، با ابراز این که ما به استفاده 
بیشتری از کودهای شیمیایی نیاز داریم، به »سیاه بازی شیمیایی« خود ادامه می دهد.

طبیعی  محیط  در  آنچه  از  بیشتر  بسیار  نیتروژنی  به  زراعی،  محصوالت  رشد  »برای 

یافت شود، نیاز است.افزودن نیتروژن باعث می شود قد گیاه ذرت به 1۹پا)فوت(۶ برسد و 

بذربسیارعظیمی تولید کند«. این اظهار از حلاظ علمی و زیست محیطی نادرست است.

چرخۀ  بهبود  و  خاک  نیتروژن  و  خاک  بازسازی  برای  است.  زنده  سیستم  یک  خاک 

نیتروژن، مسیرهای متعددی وجود دارند.

خاک زنده یک قرن متام به فراموشی سپرده شد که هزینۀ سنگینی برای طبیعت و جامعه 

داشت. خاک به عنوان »ظرف خالی« برای ریخنت کودهای مصنوعی تعریف شد که به اشتباه، 

منبع حاصلخیزی خاک شناخته می شد. »نان از هوا« شعاری بود که پس از کشف فرایند هابر 

بوش۷ برای تثبیت نیتروژن جّو به کمک سوزاندن سوخت های فسیلی بوجود آمد. این توهم پا 
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گرفت که ما به خاک نیاز نداریم. 

از آن زمان، این ادعای اغراق آمیز به وجود آمد که کودهای مصنوعی موجب افزایش مواد 

غذایی می شوند و متام محدودیت های بوم شناسانه ای را از بین می برند که زمین بر کشاورزی 

حتمیل می کند. امروزه شواهدی وجود دارند که کودهای مصنوعی موجب کاهش حاصلخیزی 

خاک و تولید مواد غذایی شده و موجب بیابان زایی، کمبود آب و تغییرات اقلیمی بیشتری 

شده اند. این کودها مناطق مرده ای را در اقیانوس ها ایجاد کرده اند. فرایندی که برای ساخنت 

مواد منفجره با سوزاندن سوخت های فسیلی دردمای باال برای تثبیت نیتروژن جّوی استفاده 

می شد، بعدا در ساخت کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار گرفت.

یوستوس فون لیبیگ۸ پدر شیمی آلی، خنستین دانشمندی است که نقش نیتروژن در 
گیاهان را توضیح داد که حرص و طمع جتارت بسرعت این ایده را تصاحب کرد. برای درون 

دادهای بیرونی نیتروژن صنعت جدیدی بوجود آمد که به آن لقب »محرک های رشد« دادند. 

فون لیبیگ که به شدت از سوءاستفاده از یافته های علمی خود خشمگین بود در سال 1۹۶1 
کتابی با عنوان »جستجو برای بازیافت کشاورزی« نوشت. 

یافته های علمی خود که  از حقیقت  لیبیگ صدای یک دانشمند واقعی بود که  کتاب 

می نویسد:  او  می کرد.  محافظت  شبه علمی  حتریفات  برابر  در  بود  جتاری  منافع  آن  محرک 

»گمان می کردم کافی است حقیقت را همانطور که در مسائل علمی مرسوم است اعالم و منتشر 

کنم. سراجنام متوجه شدم که این کار درستی نبود و اگر می خواهیم به حقیقت، فرصتی عادالنه 

بدهیم باید محراب های دروغ ها را ویران کنیم.« حقیقتی که لیبیگ از آن دفاع می کرد این بود 

واندانا	شیوا:	اساس	امنیت	غذایی	تنوع	زیستی	و		کشاورزان	خرده	پا	هستند،	نه	انحصارهایی	
مانند	مونسانتو	که	تنوع	زیستی	را	نابود	می	کنند	و	کشاورزان	را	به	خودکشی	می	کشانند.
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که خاک زنده است و زندگی آن به بازیافت بستگی دارد، یا چیزی که سرآلبرت هاوارد۹ بعدها، 

قانون بازگشت  کشاورزی10،آن را  وصیت نامه  نزدیک به نیم قرن بعد در کتاب خود به نام 

نامید. دروغی که او با آن مبارزه می کرد همان چیزی بود که او آن را نیرنگ شیمیایی/ سیاه 

بازی شیمیایی نامید که می توان به استخراج مواد مغذی خاک ادامه داد، هیچ چیزرا به خاک 
بازنگرداند و » بازده باال« داشت.

فروش بیشتر کود، برای صنایع شیمیایی فایده دارد، اما برای خاک یا اقلیم مفید نیست، 

قانون بازگشت به طبیعت را نقض می کند و کشاورزان را از جایگزین های زیست محیطی برای 

بازسازی و جتدید نیتروژن خاک محروم می کند.

کشاورزان مشکل نیتروژن را به وجود نیاورده اند بلکه این مشکل را صنایع شیمیایی 

ایجاد کرده اند. مطابق قانون، آلوده کننده باید تاوان بدهد، صنایع شیمیایی باید تاوان آلودگی 

را بپردازند. کشاورزان مصرف کنندگان کود هستند، نه تولید کنندگان آن. کشاورزان، قربانیان 

سیستم کشاورزی به شدت متکی برصنایع شیمیایی اند، همانطور که تنوع زیستی گیاهان، 

و جانوران قربانیان چنین سیستمی اند، و مصرف کنندگانی که سالمتی شان را بیماری های 

مزمن ناشی از سبک غذای صنعتی به خطر می اندازد. سیاره زمین و مردم دنیا به کشاورزان 

بیشتری نیاز دارند، نه کمتر. 

قربانی کردن کشاورزان با تظاهر به حل مشکل نیتروژن کاری غیرشرافمتمندانه است، چرا 

که کشاورزان را به دلیل مشکلی که صنایع شیمیایی ایجاد کرده اند، مقصربه شمار می آورد. 

چنان چه به ترویج استفاده از کودهای شیمیایی ادامه دهیم، وبگوییم مزارع و کشاورزان باید 

کاهش یابند، یعنی همان کاری که گیتس ها، صنایع شیمیایی و دولت ها می کنند، قطعا دغل 

کاری و خالف حقیقت است.

در حالی که صنایع شیمیایی این افسانه را پخش کرده اند که کودهای شیمیایی برای تولید 

مواد غذایی و رفع مساله گرسنگی ضروری اند، با ترویج سیستم تک کشت،بااز بین بردن 

تنوع زیستی، بیابان زایی خاک را تسهیل کرده اند. انهدام مواد آلی خاک، ظرفیت خاک برای 

حفظ رطوبت را از بین می برد و در نتیجه نیاز به آبیاری شدید را به وجود می آورد و از این رو 

چرخۀ نیتروژن و فسفر را بیشتر مختل می کند.

کارعملی و پژوهش ما در ناودانیا11 دردودهۀ گذشته نشان می دهد که کشاورزی زیست 

محیطی احیا کنندۀ خاک،موجب آفرینش نیتروژن خاک می شود. در حالی که کودهای مصنوعی 

نیتروژن خاک را از بین می برند. کاهش مصرف کود موجب کاهش محصول منی شود.
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هرچه از کودهای شیمیایی نیتروژن داربیشتری استفاده کنید، باید باز هم بیشتراستفاده 

کنید، زیرا کودهای نیتروژن دار موجب از بین رفنت موجودات زنده خاک می شوند.

راه حل استفاده از کود شیمیایی برای تولید محصوالت بیشتر به شدت با شکست مواجه 

شده است. شارما و شارما1۲ )۲00۹( در این مورد یادآور شده اند که درسال 1۹۷0 کودی که برای 

1۳/4 کیلوگرم دانه کافی بود، سی سال بعد، یعنی در سال ۲00۵ برای ۳/۷ کیلوگرم دانه کفایت 

می کرد. با توجه به گفته بیسواس و شارما13 )۲00۸( در حالی که برای تولید دو تن محصول در 

سال 1۹۷0، نیاز به ۵4 کیلوگرم کود بود، در سال ۲00۵ برای همین مقدار محصول، به حدود 

۲1۸ کیلوگرم کود رسید. 

بین  از  را  خاک  سالمت  که  چرا  می شوند  منجر  وری  بهره  کاهش  به  شیمیایی  کودهای 

می برند. در طول سه دهه و نیم، بهره وری کود از 4۸ کیلو گرم دانه غذایی در سال های 1۹۷0-

1۹۷1 به 10 کیلوگرم دانه غذایی در سال های ۲00۷-۲00۸ کاهش یافته است. 

از آجنا که کودهای مصنوعی از سوخت فسیلی اند، در ایجاد اختالل در چرخۀ کربن مؤثرند.

آنها چرخۀ نیتروژن را هم مختل می کنند، در چرخۀ آب شناسی هم اختالل ایجاد می کنند هم به 

این دلیل که کشاورزی مبتنی بر کود شیمیایی ده برابر کشاورزی ارگانیک برای تولید مواد 

غذایی به آب نیازدارد و هم به این دلیل که آب رودخانه ها و اقیانوس ها را آلوده می کند.

حبوبات، نیتروژن خاک را تثبیت می کنند بی آن که اثر فاجعه باری داشته باشند. خنود 

می تواند در هر هکتار تا 140 کیلو گرم نیتروژن تثبیت کند و نوع دیگری از خنود می تواند در هر 

هکتار تا ۲00 کیلوگرم نیتروژن را به شیوه ساملی تثبیت کند.

به  که  مطالعه ای  می شود.  خاک  در  نیتروژن  ایجاد  باعث  خاک  به  آلی  مواد  بازگشت 

تازگی در حال اجنام است نشان می دهد که کشاورزی ارگانیک، بسته به نوع محصول، مقدار 

نیتروژن خاک را بین 44 تا 144 درصد افزایش داده است. 

حنوه  خاک،  عملکرد  حنوه  گیاهان،  عملکرد  حنوه  مورد  در  جنگ  ختصص  که  آجنا  از 

عملکرد فرایندهای بوم شناختی، نظری کارشناسانه بدست منی دهد، پتانسیل تنوع زیستی 

و کشاورزی ارگانیک نیز توسط مدل کشاورزی نظامی شده به کلی نادیده گرفته شده است.

برای حل مشکل نیتروژن باید مجددا تنوع زیستی را به کشاورزی بازگردانیم. کشاورزی 

با انقالب سبز و کودهای مصنوعی نیتروژن آغاز نشده است. چه نظام های مبتنی بر تنوع در 

هند: ناودانیا و باراجنا14 )یا نظام ۹ دانه(، چه نظام سه خواهران )غالت، حبوبات، صیفی جات( 

که توسط بومیان آمریکای شمالی کشت می شد، و چه نظام باستانیمیلپا1۵ در مکزیک، لوبیا 
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و حبوبات برای سیستم های بومی کشاورزی بسیار حیاتی بودند.

نام  به  خود  کتاب  در  مدرن  کشاورزی  پدر  به  معروف  آلبرت هاوارد،  سر  که  همانطور 

»وصیت نامه کشاورزی« با مقایسه کشاورزی غرب و کشاورزی هند، می نویسد:

 »محصوالت مختلط یک قانون است«.از این نظر، کشاورزان مشرق زمین از روش 

طبیعت که در جنگل های اولیه دیده می شود پیروی کرده اند.زمانی که غالت جزء 

اصلی کشت باشد، شاید کشت مختلط پدیده ای جهانی شود. بعضی وقت ها گونه ای 

که خیلی دیرتر از غالت به عمل می آید محصوالت زراعی مانند ارزن، گندم، جو و 

ذرد با یک بنشن فرعی مخلوط می شوند.خنود، شایدمهم ترین محصول حبوبات 

منطقۀ آبرفتی رود گنگ، یا با ارزن کشت می شود و یا با ذرت...... بنشن ها گیاهان 

رایجی اند.اگرچه تا سال 1888 طول کشید تا پس از یک مجادلۀ طوالنی سی ساله، 

علم غربی بپذیرد که کشت حبوبات نقش مهمی در غنی سازی خاک ایفا می کنند، 

چون قرن ها جتربه همین درس را به کشاورزان مشرق زمین آموخته بود.

پروتئین گیاهی حبوبات نیز در مرکز رژیم 

غذایی متعادل و مغذی برای انسان قرار دارد. 

رژیم  در  اساسی  نقش  خیرخواه1۶،  حبوبات 
هند  غذایی  دارد.فرهنگ  مدیترانه ای  غذایی 

نوع  ]دو  چاوال«1۷  »دال  و  روتی«  »دال  پایه  بر 

مونگ،  اوراد،  چلوخورش سبزی هندی[ است. 

گاهات1۸  لوبیا،  تور،  رجما،  چانا،  ماسور، 
می دهند.هند  تشکیل  را  ما  غذای  اصلی  جزء  که  اند  حبوباتی  خنود[  و  عدس  لوبیا،  ]انواع 

بزرگترین تولید کنندۀ حبوبات در جهان بود. پروتئین های ما سرشار از مواد مغذی و بسیار 

خوشمزه اند.

حبوبات به دلیل تک کشت انقالب سبز از جایگاه تاریخی خود خارج شده اند و در حال 

حاضر بدلیل گسترش تک کشت دانه پنبه، حبوبات کشت منی شوند.

مشکل نیتروژن ناشی از کودهای مصنوعی نیتروژن مشکلی واقعی است. ریشه کنی 

کشاورزان راه حلی نادرست، خشونت آمیز و ناعادالنه است. دولت هایی که به صنعت کود های 

شیمیایی یارانه پرداخته و موجب ترویج آن شده اند، اکنون باید وجوه حاصل از مالیات عمومی 

را به مست کشاورزی احیا کننده که فاقد مواد شیمیایی است سوق دهند.باید مدارس جدید 



ص 281، دانش و امید، شهریور ۱۴۰۱

امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان

آگرواکولوژی19 ) کشاورزی- بوم شناسانه ( برای کشاورزان تاسیس شود تا در دوره های ۳ تا 
۵ ساله به کشاورزی محیط زیستی منتقل شوند. ما به مناظره های دموکراتیک در مورد حنوۀ 

استفاده از وجوه عمومی برای خدمت به منافع عمومی نیاز داریم، نه به طمع ورزی خصوصی.

از آجنا که حنوۀ کشت ما بر سالمت ما و سالمت کره زمین تاثیر می گذارد، تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان مواد غذایی باید دست به دست هم دهند تا سالمت خاک و جوامع انسانی را 

دوباره بازسازی کنند.

خاک زنده، پاسخ شایسته ای برای مشکل نیتروژن است و برای احیای خاک زنده به 

احیا کننده نیاز داریم.کشاورزان حافظ زمین و مراقب آنند. ما باید فرهنگ جدیدی در زمینه 

و  انقراض  پروژۀ  کشاورزان،  شر  از  شدن  خالص  کنیم.  ایجاد  کشاورزی  در  زمین  از  مراقبت 

نابودی است که در جوامع آزاد و عادالنه و دموکراتیک جایی ندارد.

۱. Vandana Shiva   ۲. Regeneration International
۳. نیتروز اکسید )N۲O( گازی بی رنگ، بی بو و غیرقابل اشتعال است. این گاز در ردٔه اصلی گازهای گلخانه ای 

قرار داشته و آلوده کنندٔه هوا است.
۴. dystopian   ۵. lab made fake food 

۶. معادل تقریبا ۶ متر
Haber Bosch process .۷ فرایند هابر بوش: اولین فرآیند شیمیایی صنعتی بود که از فشار باال برای یک واکنش 
شیمیایی استفاده کرد که مستقیمًا نیتروژن هوا را با هیدروژن حتت فشارهای بسیار باال و دماهای نسبتًا باال 

ترکیب می کند.)مترجم(
۸. Justus von Liebig 9. Sir Albert Howard ۱۰. An Agricultural Testament
Navdanya .11 به زبان هندی، معنای »نه دانه« است. ناودانیا یک جنبش زمین- محور، زن- محور، کشاورز-

رهبر برای حفاظت از تنوع زیستی و فرهنگی است.. .. )مناد حفاظت از تنوع بیولوژیکی و فرهنگی( و همچنین "هدیه 
جدید" )برای بذر به عنوان ماده مشترک، بر اساس حق ذخیره و اشتراک بذر در شرایط امروز ختریب بیولوژیکی و 

اکولوژیکی، پس انداز کنندگان بذر دهنده واقعی بذر. .. )از منبع اینترنتی، مترجم(
۱۲. Sharma and Sharma ۱۳. Biswas and Sharma ۱۴. Baranaja
۱۵. Milpa   ۱۶. Benevolent Bean ۱۷. dal roti and dal chawal 
۱۸. Urad, moong, masoor, chana, rajma, tur, lobia, gahat ۱9. agroecology

کشاورزان	مشکل	نیتروژن	را	به	وجود	نیاورده	اند	...	کشاورزان،	قربانیان	سیستم	کشاورزی	به	
شدت	متکی	برصنایع	شیمیایی	اند،	همانطور	که	تنوع	زیستی	گیاهان،	و	جانوران	قربانیان	چنین	
سیستمی	اند،	و	مصرف	کنندگانی	که	سالمتی	شان	را	بیماری	های	مزمن	ناشی	از	سبک	غذای	
صنعتی	به	خطر	می	اندازد.	سیاره	زمین	و	مردم	دنیا	به	کشاورزان	بیشتری	نیاز	دارند،	نه	کمتر.	

فهرست
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اخیرًا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، هشدار داد که جهان در حال ورود به 

یک »بحران گرسنگی جهانی بی سابقه« است که زندگی صدها میلیون نفر را حتت تأثیر قرار 

آب و هوایی،  تغییرات  تأثیرات  از  ناشی  غذایی  مواد  کمبود  از  برآمده  فاجعه ای  داد:  خواهد 

سال های شیوع ویروس کرونا، نابرابری، فقر، بحران جهانی، جنگ در اوکراین و سیاست های 

این بحران  از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی  اینکه هیچ کشوری  بر  تأکید  با  حتریمی. وی 

 ۲0۲۲ سال  در  متعدد  قحطی های  اعالم  به  منجر  وضعیت  »این  گفت:  ماند،  خنواهد  مصون 

خواهد شد و وضعیت در سال ۲0۲۳ می تواند وخیم تر نیز باشد.«

گوترش بر تالش های سازمان ملل برای دستیابی به صلح در اوکراین و رفع انسداد مسیر 

غیرقابل  افزایش  اصلی  دالیل  از  یکی  که  درگیر،  کشورهای  از  کود  و  غذایی  مواد  صادرات 

کنترل قیمت مواد غذایی و سوخت بوده و بحران کنونی را عمیق تر کرده است، پافشاری کرد.

این مقام ارشد، خواستار کاهش بدهی های کشورهای فقیر شد تا بتوانند اقتصاد خود را 

سرپا نگه دارند و از بخش خصوصی نیز خواست تا به ثبات بازارهای مواد غذایی یاری رساند.

دربارۀ  خود  اخیر  گزارش  در  )فائو(  متحد  ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان  همچنین، 

چشم انداز غذایی فاش کرد که هزینه جهانی واردات مواد غذایی در مقایسه با سال ۲0۲1 به 

جهان خواستار صلح و غذا است؛
ناتو به دنبال تسلیحات و پایگاه های نظامی بیشتر

گرامنا 13 جوالی 2022، فرانسیسکو آریاز فرناندز / برگردان: شبگیر حسنی
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میزان ۵1 میلیارد دالر افزایش یافته است و این موضوع که بسیاری از کشورهای آسیب پذیر با 

وجود حتمل هزینۀ بیشتر، غذای کمتری دریافت می کنند، نگران کننده است.

ایجاد  سوم؛  جهان  بدهی های  کاهش  صلح؛  برای  فزاینده  درخواست  علی رغم،  غرب 

صندوق های مالی سازمان ملل برای مواجهه با حلظۀ بحران؛ توقف جنگ در اوکراین- به 

عنوان سرچشمه آشکار بی ثباتی در اروپا-؛ اختاذ سیاست های مسئوالنه در برابر تغییرات 

اقلیمی و مقابله با بی ثباتی جهانِی ناشی از مهاجرت، تنها با تشدید تهدیدات و تقابل بیشتر، 

حمایت های نامعقول ]از عوامل بحران زا[ و قمار همه چیز بر سر جنگ، به این درخواست ها 

پاسخ می دهد.

بیانیه های دولت آمریکا، نزدیک ترین متحدان آن و نیز ناتو، مملو از گستاخی، مداخله 

و بی مسئولیتی در جهت دامن زدِن بیشتر به درگیری در کی یف و ابراز خصومت پنهان، علیه 

مسکو و پکن است. این هدف سلطه جویانه، امپریالیستی، آمریکامحور و ستیزه جویانه در 

سخنرانی افتتاحیه ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در مراسم افتتاحیه اجالس سران ناتو در 

مادرید، علنًا به زبان آمد. وی دو قدرت روسیه و چین را با عباراتی »نظیر دشمنان کنونی« و 

»رژیم های استبدادی که آشکارا نظم بین املللی را به چالش می کشند« علنًا مورد حمله و انتقاد 

خود قرار داد. 

به جای برگزاری نشستی برای رفع مشکالتی که بشریت را تهدید می کنند، طرح های ناتو، 

عبارتند از: تسلیحات بیشتر؛ کمک نظامی چند میلیارد دالری به اوکراین؛ تشدید محاصرۀ 

مسکو؛ افزایش هزینه ها و سرمایه گذاری در صنعت جنگ؛ احداث پایگاه های نظامی جدیِد 

ایاالت متحده در اروپا؛ همکاری اطالعاتی بیشتر از کمک های بشردوستانه برای متوقف 

کردن جریان های مهاجر از »جناح جنوبی «؛ تشدید جّو ترس برای توجیه حتریم های هماهنِگ 

جدید علیه روس ها و چینی ها؛ گفتمان متکبرانۀ جنگ سرد در ُبرهۀ خطرات هسته ای و به طور 

هم زمان اصرار رهبران آمریکایی و بریتانیایی به نشان دادن دندان های خود.

بر اساس ارقام مؤسسه کیل آملان )Kiel Institute(، تنها بین ژانویه و ماه مه سال جاری، 

اوکراین کمک کرده است، در  از 40میلیارد دالر در چارچوب جنگ به  ایاالت متحده بیش 

همان حال احتادیه اروپا و بانک های آن نیز بیش از ۲۷میلیارد یورو هزینه کرده اند. 

اما در مقابل، غرب برای اقتصاد جهانی در جهت مقابله با بحران غذایی کنونی، بیش از 

۵ میلیارد دالر به تالش های سازمان ملل کمک نکرده است. 

اما گویی همین مقدار نیز کافی نبود؛ اولین اعالمیه صادر شده از سوی هیئتی به ریاست 
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بایدن در اجالس سران مادرید این بود که حضور نظامی خود را در لهستان، رومانی، اسپانیا، 

ایتالیا، بریتانیا و آملان و همچنین در منطقه بالتیک تقویت خواهند کرد. وی همچنین اعالم 

کرد که استقرار چرخشی با نیروهای زرهی، هوانوردی، پدافند هوایی و نیروهای عملیات ویژه 

در بالتیک »افزایش خواهد یافت«.

با  کود  و  سوخت  غذا،  نیازمند  همچنین  و  دارد  نیاز  بدان  و  است  صلح  خواهان  جهان 

بریتانیا  خنست وزیر  و  استولتنبرگ  بایدن،  جوزف  رهبری  حتت  اما،  پایین تر،  قیمت های 

طبل جنگ به صدا درآمده است و با سوءاستفاده از بحرانی که خود آفریده اند می کوشند تا 

از جنگ در اوکراین برای حتکیم بیشتر توسعه طلبی ناتو و منافع ژئواستراتژیک واشنگنت 

بهره برداری منایند .

کاخ سفید و غرب، به رغم احتماالتی نظیر گرسنگی، مرگ یا سومین و آخرین جنگ 

جهانی )نابودی هسته ای( و حتی بی توجه به تعداد باالی قربانیان، هزینه ها، بحران هایی که 

پیش تر بر روی کره زمین پدید آمده اند، آسیب های ناشی از بیماری های همه گیر، خشکسالی، 

بر  کماکان  پنتاگون،  هزینه  با  غارت گرانه  جنگ های  و  نشده  کنترل  مهاجرت های  قحطی، 

مخالفِت خود با صلح پافشاری می کنند. 

اگرچه برخی از مفسران آمریکایی و اروپایی خطرات بالقوۀ نگرش جنگ طلبانۀ بایدن و 

متحدانش را به صورتی موقت ارزیابی می کنند، اما هیچ یک از آنان، در متامی حوادثی که 

در حال وقوع است، اهمیتی را که منافع حزب دموکرات که بر جلوگیری از بازگشت ترامپ 

و جمهور ی خواهان متمرکز شده، پنهان منی کنند، آنها )دموکرات ها( به یک درگیری شدید 

امکان  مردم،  »میهن پرستانه«  احساسات  حتریک  با  تا  دارند  نیاز  بزرگ  تنشی  از  ناشی 

پیروزی خود در انتخابات میان دوره ای نوامبر آینده را حتقق ببخشند.

کرد:  اشاره  صراحت  به  مادرید  سران  اجالس  نتایج  مورد  در  اسپانیایی  مفسر  یک 

تقویت کنندۀ  یک  بود،  شده  اعالم  مکرون،  رئیس جمهور  توسط  آن  مغزی«  »مرگ  که  »ناتو 

امنیت  توسعه ای  چنین  آیا  که  این   )...( است  کرده  دریافت  توسعه طلبانه  معجزه آسای 

بیشتری را به همراه خواهد داشت یا نه، امری است که سرنوشت آن را ستارگان رقم خواهند 

زد، حتی اگر آن ستارگان، ستاره های پرچم آمریکا باشند. زیرا که دولت های آمریکا همواره 

بر اساس طرح ها یا منافع خود، به طور یک جانبه عمل کرده اند، همانطور که در افغانستان و 

درگیری های دیگر دیده ایم.«

فهرست
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پیش گفتار

پنجاه و سه سال پیش، در سوم سپتامبر 1۳4۸/1۹۶۹، رفیق نگوین  آی کواوک هوشی 

زحمتکش  انسان  آزادی خواهانه  مبارزات  تاریخ  سیماهای  تابناک ترین  از  یکی  مین، 

درگذشت. هوشی مین هنگامی که جهان را بدرود گفت، هفتاد و نه سال داشت. انقالب خلق 

قهرمان ویتنام در چهارم ژوئیه سال 1۳/1۹۷۵ تیرماه 1۳۵4 به پیروزی نهایی دست یافت 

و جمهوری سوسیالیستی ویتنام متولد شد. بنابراین هوشی مین که برای رهایی میهن خود 

خلق  آمریکایی،  امپریالیست  اشغالگران  راندن  بیرون  و  فرانسوی  استعمارگران  یوغ  از 

ویتنام را از میان سهمگین ترین و قهرمانانه ترین نبردها، به آستانه پیروزی رهبری کرده بود، 

خود نتوانست این پیروزی تاریخی را به چشم ببیند. اما نیروی متحد خلق ویتنام و رهبری 

سترگ حزب کمونیست ویتنام، که هوشی مین از بنیانگذاران آن بود، مبارزه را تا پایان ادامه 

دادند و امپریالیسم خوخنوار آمریکا را وادار به شکست و گریز بزدالنه و سراسیمه از خاک 

ویتنام کردند. به این سان افسانه شکست ناپذیری امپریالیسم آمریکا درهم شکست. شکست 

در ویتنام، پیروزی های دیگری را برای خلق های اتیوپی، آنگوال، یمن، افغانستان، ایران و 

نیکاراگوئه رقم زد و امپریالیسم به سرکردگی آمریکا را به عقب نشینی های بزرگ واداشت.

گرچه امپریالیست های دژخیم، با کمک خائنان به آرمان سوسیالیسم و با سوءاستفاده 

وصیت نامه هوشی مین،

رهبر کبیر انقالب مردم ویتنام

بهرام پارسا

من	در	سراسر	هستی	خود،	از	ژرفای	جان	و	با	تمام	توان	به	میهن،	انقالب	و	خلق	ویتنام	
خدمت	کرده	ام.	بنابراین	اگر	هم	اکنون	هم	به	ناگزیر	جهان	را	ترک	کنم،	جز	این	افسوسی	

نخواهم	داشت	که	دیگر	نمی	توانم	به	وظیفه	خود	در	برابر	میهن	و	انقالب	ادامه	دهم.
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از دشواری های بنای ساختمان سوسیالیسم، توانستند در دهه 1۳۷0/1۹۹0، نیروی کار را به 

عقب برانند و زخم های خونبار دردناکی را بر پیکر کارگران و زحمتکشان جهان وارد و جامعه 

کشورهای سوسیالیستی و احتاد شوروی را نابود کنند و بخش مهمی از کشورهای استعمارزده 

اما از بند رسته را بار دیگر به زیر یوغ نظام سرمایه داری سودمحور و انسان ستیز درآورند، 

اما با گذشت بیش از سی سال از دوران عقب نشینی و ترصد، اینک نیروی کار، بار دیگر به پا 

می خیزد و پرچم مبارزه و پیروزی را برمی افرازد. هنوز نبردهای بزرگ و خونبار در پیش است، 

اما امید است که کارگران و زحمتکشان در سایه احتاد و مبارزه و درس آموزی از قهرمانی ها و 

ضعف ها، آگاهی ها و غفلت ها و درست بینی ها و کژاندیشی ها، این بار امپریالیسم، فاشیسم و 

سرمایه داری را گام به گام عقب برانند و سراجنام به این دوران ننگین بربریت سرمایه داری در 

تاریخ بشر پایان دهند.

دسامبر  دهم  در  که  مین،  هوشی  رفیق  وصیت نامه  مطالعه  که  است  شرایط  این  در 

بر  می تواند  است،  شده  نگاشته  او  درگذشت  از  پیش  ماه  چهار  از  کم تر  یعنی   1۳4۸/1۹۶۹

آگاهی و اراده و استقامت مبارزان بیفزاید و به الهام بخش آنان در نبرد دشوار، بغرجن و طوالنی 

بر علیه امپریالیسم، فاشیسم و سرمایه داری تبدیل شود.

وصیت نامه هوشی مین:

اگرچه ممکن است که پیکار خلق ما علیه جتاوز امپریالیست های آمریکایی و برای کسب 

رهایی ملی، با دشواری ها و قربانیان باز هم بیشتری همراه باشد، اما ما راهی جز پیروزی 

نداریم. پیروزی خلق ویتنام قطعی و حتمی است. آرزو می کنم آن گاه که پیروزی فرا برسد، به 

بخش های شمالی و جنوبی کشور سفر کنم، به هم میهنان قهرمان، به کمونیست ها و مبارزان 

دالور شادباش بگویم و پیران، جوانان و کودکان عزیزمان را در آغوش بگیرم.

سپس به منایندگی از خلق ویتنام به کشورهای برادر سوسیالیستی و کشورهای دوست 

علیه  ما  میهنی  نبرد  در  صمیمانه شان  حمایت های  و  یاری ها  از  تا  کنم  سفر  جهان  سراسر  در 

استعمارگران فرانسوی و آمریکای متجاوز سپاسگزاری کنم.

توفو، شاعر بزرگ چینی گفته است: »در همه روزگاران، اندک اند مردمانی که از بلندای 

هفتاد سالگی می گذرند.« اکنون که هفتاد و نه ساله ام، می توامن شاکر باشم که از زمره آن اندک 

مردمامن. هر چند در چند سال گذشته سالمت جسمی ام، حتلیل رفته است، اما خوشبختانه 

هوش، حواس و ادراکم هنوز پابرجاست. گریزی نیست. تندرستی آدمی با افزایش سن، بتدریج 
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آسیب می بیند. اما چه کس می داند که من تا کی خواهم توانست به انقالب، به میهن و به 

مردم قهرمان ویتنام خدمت کنم؟ اما می دامن که به آن روزی که خلق خود را ترک کنم و به کارل 

مارکس و والدیمیر ایلیچ لنین بپیوندم، دیگر خیلی نزدیکم. بنابراین قلم به دست می گیرم و 

چند سطری را بر کاغذ می آورم. در این چند سطر با مردم سراسر ویتنام، رفقای حزبی و دوستان 

ما در سراسر جهان سخن می گویم.

خنست با حزب سخن می گویم؛ حزب کمونیست ویتنام

حزب ما از همان آغاز، در سایه وحدت سازمانی رزمنده، و وفاداری بی خدشه به منافع 

طبقه کارگر و خلق ویتنام، و پایداری در مبارزه برای رهایی میهن از بند استعمار، توانسته 

از یک پیروزی به  است خلق ویتنام را متحد و سازماندهی و در نبردهای دشوار و بی امان 

پیروزی دیگر رهبری کند. وحدت، سنت گران سنگ و بی بدیل حزب و خلق ماست. همه رفقا، 

از رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام تا افراد حوزه ها، باید وحدت پوالدین سازمانی 

و اندیشگی را در درون حزب هم چون مردمک چشم حفظ کنند. در سازمان های حزبی باید 

دموکراسی همه گیر و گسترده برقرار باشد و اصل مهم و خدشه ناپذیر انتقاد و انتقاد از خود، 

به گونه ای منظم و با عالی ترین شیوه ها اجرا شود تا همبستگی و وحدت حزب تأمین شود و 

گسترش یابد. در اجرای این اصل، باید روح مهر، دلسوزی و همبستگی همواره جاری باشد.

حزب ما حزبی است که اکنون دیگر قدرت را به دست گرفته است. همه اعضای حزب، 

رفقای کمیته مرکزی، کادرها و اعضای حزب باید به طور ژرف و همه جانبه به اخالق انقالبی 

آراسته باشند و از خود پشتکار و صرفه جویی، درستی و راستی و وفاداری متام عیار به منافع 

طبقه کارگر و زحمتکشان را با صداقت کامل و در عمل نشان دهند. متام اعضای حزب باید 

در حفظ پاکیزگی شخصیتی با متام وجود بکوشند و ثابت کنند که خدمتگزار واقعی مردم اند و 

خلق ویتنام به درستی به آنان اطمینان کرده و اداره کشور را به آنان سپرده است.

اعضای سازمان جوانان حزب ما، از دشواری ها باکی ندارند. آنان می خواهند پیشرفت 

در	مقیاس	جهان	ما	ملت	کوچکی	هستیم.	با	این	وجود	افتخار	می	کنیم	که	امپریالیسم	
فرانسه	را	با	شکست	روبرو	کردیم	و	امپریالیست	ها	آمریکایی	هم	در	آستانه	نابودی	و	فرار	
قرار	دارند.	خلق	قهرمان	ویتنام	با	شکست	این	دو	امپریالیسم	تبهکار،	سهم	شایسته	خود	

را	در	خانواده	جنبش	های	رهایی	بخش	خلق	های	جهان	ادا	کرده	است	و	خواهد	کرد.
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آنان  انقالبی  ویژگی های  و  خصلت ها  این  یاید  حزب  فداکارند.  و  شجاع  و  یابند  ارتقا  و  کنند 

که  آن سان  شوند،  ما  جایگزین  تا  کنیم  آماده  را  آنان  باید  ببخشد.  ارتقا  و  دهد  پرورش  را 

ساختمان  بنای  در  سخت کوشانه،  کارآزمودگی های  و  سوسیالیستی  سرخ  خصلت های  با 

سوسیالیسم مشارکت کنند. فراموش نکنیم که آموزش و پرورش نسل های انقالبی آینده، از 

اهمیت بی نظیری برخوردار است.

کارگران و زحمتکشان ما، در کارخانه ها و کشتزارها و در نسل های متمادی از ستم و 

بهره کشی نظام ظاملانه فئودالی و حاکمیت جنایتکارانه استعمارگران، رجن ها برده و متحمل 

سختی های جانفرسا شده اند. افزون بر این، درد و مصیبت نبردهای جانفرسای سالیان دراز 

همواره بر دوش آنان بوده است. با این وجود کارگران و زحمتکشان میهن ما همواره از خود 

دلیری، شور مبارزه و سرسختی و پایداری نشان داده و از همان روزهای آغازین تأسیس حزب 

حزب  وظیفه  رزمیده اند.  آن  صفوف  در  سرافرازی  با  و  کرده  حمایت  آن  از  ویتنام  کمونیست 

ماست که با اجرای برنامه های دقیق و هدفمند، همواره در ارتقای سطح زندگی اقتصادی و 

فرهنگی آنان برزمد به گونه ای که زندگی اقتصادی و فرهنگی آنان به طور مستمر ارتقا یابد.

مبارزه ما علیه متجاوزان آمریکایی، ممکن است همچنان ادامه یابد. تداوم این مبارزه 

ناگزیر مردم ما را با دشواری های بزرگ تری روبرو خواهد ساخت و قربانی ها و ویرانی های 

اراده ای  با  باید  ما  خلق  و  ما  شرایطی  هر  در  اما  کرد.  خواهد  حتمیل  آنان  بر  را  بیشتری 

تزلزل ناپذیر علیه متجاوزان آمریکایی برزمیم. همواره باید در استواری اراده خود بکوشیم. 

فراموش نکنیم که هیچ نیرویی منی تواند کوهسارهای ما، رودهای ما و خلق ما را نابود کند. 

آنها زوال ناپذیرند.

پس از شکست اشغالگران امپریالیست آمریکایی، حزب ما و خلق ما، میهن سوسیالیستی 

خود را ده ها بار زیباتر از پیش خواهند ساخت و علیرغم دشواری ها و محرومیت هایی که هنوز 

در پیش است، من به پیروزی آنها ایمان بی خلل دارم. امپریالیست های آمریکایی بدون تردید 

کشور ما را ترک خواهند کرد. بدون تردید میهن ما بار دیگر وحدت خود را باز خواهد یافت و 

هم میهنان ما در بخش جنوبی و شمالی بدون تردید بار دیگر زیر یک سقف خواهند زیست. در 

مقیاس جهان ما ملت کوچکی هستیم. با این وجود افتخار می کنیم که امپریالیسم فرانسه را 

با شکست روبرو کردیم و امپریالیست ها آمریکایی هم در آستانه نابودی و فرار قرار دارند. 

خلق قهرمان ویتنام با شکست این دو امپریالیسم تبهکار، سهم شایسته خود را در خانواده 

جنبش های رهایی بخش خلق های جهان ادا کرده است و خواهد کرد.
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درباره جنبش کمونیستی جهان

از آن جا که سراسر زندگی و هستی خود را وقف آرمان های انقالب کرده ام، طبیعی است 

که از رشد، ارتقا و گسترش جنبش جهانی کمونیستی بر خود ببالم. در عین حال منی توامن اندوه 

ژرف خود را از شکاف و تفرقه در میان احزاب برادر پنهان کنم. امیدوارم که حزب کمونیست 

ویتنام، متام مساعی خود را برای بازگشت وحدت به خانواده احزاب برادر کمونیست، بر پایه 

مارکسیسم- لنینیسم و انترناسیونالیسم پرولتری به کار بندد. من باور عمیق دارم که احزاب 

برادر کمونیست بار دیگر متحد و یگانه خواهند شد.

و اما در امور شخصی

من در سراسر هستی خود، از ژرفای جان و با متام توان به میهن، انقالب و خلق ویتنام 

خدمت کرده ام. بنابراین اگر هم اکنون هم به ناگزیر جهان را ترک کنم، جز این افسوسی خنواهم 

داشت که دیگر منی توامن به وظیفه خود در برابر میهن و انقالب ادامه دهم. لطفا پس از مرگ من 

چنان مراسم ساده ای برگزار کنید که وقت و پول مردم به هیچ وجه هدر نرود.

ارتش رهایی  به همه مردم، همه اعضای حزب،  را  پایان مهر و محبت بیکران خود  در 

بخش، همه دختران و پسران جوان و همه کودکان تقدیم می کنم.

به همه رفیقان راه، به همه یاران هم نبرد در سراسر جهان و به همه جوانان و کودکان سراسر 

گیتی درود می فرستم.

آخرین آرزوی من این است که همه اعضای حزب کمونیست ویتنام و خلق قهرمان ما، با 

مبارزه و تالش متحد و همه جانبه خود، ویتنامی صلح دوست، متحد، مستقل، دموکراتیک و 

شکوفا بر پا سازند و به این وسیله نقش شایسته خود را در انقالب جهانی ایفا کنند.

هوشی	مین/هانوی/	دهم	ماه	مه	۱9۶9

فهرست
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هوشنگ پورکریم در شانزده آذر 1۳14 در بندر انزلی پا به جهان نهاد. دوره ابتدایی را در 

مدرسه سعدی بندر انزلی و متوسطه را در دبیرستان فردوسی در همین شهر به پایان برد. در اواخر 

دهه 1۳۲0 به جنبش چپ ایران پیوست و در مبارزات مردم و زحمتکشان ایران برای قطع دست 

امپریالیسم انگلستان از نفت، ثروت ملی مردم ایران، و برای آزادی، عدالت اجتماعی و استقالل 

میهن مبارزه کرد و بارها همراه دوستانش دستگیر و به زندان رشت اعزام شد. او همواره آزادی 

خود را به آزادی همه دوستانش مشروط می کرد. باورمندی او به آرمان های آزادی خواهانه و 

عدالت طلبانه، تا پایان عمر کوتاهش، مهم ترین ویژگی شخصیت او بود. کودتای جنایتکارانه ۲۸ 

مرداد به یک دوره از فعالیت پرشور و پربار او خامته داد.

بعد از سال های فرار و گریز پس از کودتای سیاه، هوشنگ به تهران آمد. او در سال 1۳40، 

پدر و مادر و چهار خواهر و یک برادر خود را هم به تهران آورد. در نتیجه مصائب زمان، در بیست 

و شش سالگی عمال مسئولیت خانواده را به عهده گرفت. هوشنگ عالوه بر مدیریت اقتصادی، 

در پرورش فرهنگی خانواده بزرگ خود نقشی تعیین کننده ایفا کرد. آشنا کردن اعضای خانواده و 

دوستان با کتاب ها، فیلم ها، تئاترها و موسیقی های فاخر از کارهای همیشگی هوشنگ بود. در 

همین سال 1۳40 در رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته شد. نقاشی های 

او بارها در گالری های تهران در معرض نگاه متاشاگران قرار گرفت. 

هوشنگ پورکریم اما، تنها هنرمندی نقاش نبود، او پژوهنده ای آگاه و برجسته و متکی به 

یادی پر دریغ از

پژوهشگر و مردم شناس برجسته،

استاد هوشنگ پورکریم

ای	نقش	اسلیمی
از	رگه	های	آهن	و	شریان	های	تپنده!

در	این	پویه	شگرف	انسانی
چه	بسیار	انفراد	حقیقت	را	دیده	ایم؛
و	سراپا	گوگرد	جان	ما	شعله	شد

زیرا	از	کپک	های	تباهی	بیزاری	جستیم.
خسرو باقری
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فلسفه علمی بود که با قلم و تالیف پیوندی ناگسستنی داشت. با پایان دوره کارشناسی، به 

اداره فرهنگ عامه پیوست که بعدها گسترش یافت و نام مرکز مردم شناسی ایران را به خود 

گرفت. وی یکی از پایه های استوار این نهاد علمی ـ پژوهشی و از کارشناسان برجسته آن بود. 

حدود هشت سال، از تیرماه 1۳4۲ تا آذرماه 1۳4۹ با مجله ماهانه هنر و مردم، از انتشارات 

هنرهای زیبای کشور )وزارت فرهنگ و هنر بعدی( همکاری قلمی داشت. خنستین مقاله او با 

عنوان »نقش و نگارهای ایران« )شماره ۹، تیر 1۳4۲( و آخرین مقاله اش با نام »دهکده شما« 

)شماره ۹۸، آذر 1۳4۹( در ماهنامه هنر و مردم چاپ شد. در متام این سال ها، هوشنگ در کنار 

فعالیت های علمی مبارزات سیاسی خود را هم با افشاندن بذر آگاهی در میان مردم زحمتکش 

ادامه می داد.

آثار او را، که به طور عمده بر بنیاد پژوهش های میدانی در میان مردم روستایی و عشایری 

نوشته شده است، می توان از حلاظ موضوع کلی به سه دسته تقسیم کرد: 1. روستا شناسی، ۲. 

ترکمن شناسی و ۳. شناخت هنر عامه مردم ایران.

پورکریم در پژوهش هایش در میان روستائیان، عشایر و شهرنشینان، می کوشید تا حنوه 

زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم را بشناسد و چگونگی شیوه تولید کاال و مناسبات اقتصادی 

از  بعضی  عقب ماندگی  عوامل  از  و  دریابد  را  مختلف  طبقات  و  قشرها  میان  اجتماعی  و 

طبقات و قشرهای جامعه ایران، به ویژه جامعه روستایی، آگاهی پیدا کند. آثار نوشتاری او 

بیشتر بازتاب مجموعه دریافت ها و شناخت های علمی او از این جامعه هاست. در همه آثارش، 

گرایش به آزاداندیشی و بهروزی فرودستان آشکار است و اینجا و آجنا خواستار بهبود زندگی 

مردم زحمتکش و محروم است. خنستین تک نگاری او در باره روستایی به نام »فشندک« در 

مجموعه »دفترهای مونوگرافی« انتشارات موسسه مطالعات و حتقیقات اجتماعی دانشگاه 

تهران )1۳41( به چاپ رسید. نتیجه پژوهش میدانی او در دهکده آالشت مازندران نیز در تک 

نگاشتی در سال 1۳۵0 منتشر شد.

در مرداد ماه 1۳4۹، مرکز مردم شناسی ایران، هوشنگ پورکریم را برای ادامه حتصیل به 

فرانسه فرستاد. با اقامت در پاریس، در دانشگاه سوربن به حتصیل در رشته جامعه شناسی 

روستایی پرداخت. در دوره حتصیل هم همکاری علمی و قلمی خود را با مرکز ادامه داد. در 

سال 1۳۵4 حتصیالت خود را با درجه کارشناسی ارشد در همین رشته به پایان برد و در همان 

سال به میهنش بازگشت و پژوهش و تالیف را آغاز کرد. در همین حال، با همکاری همکاران 

پژوهشگر خود در مرکز مردم شناسی کشور، چند منایشگاه مردم شناسی در شهرهای مختلف 
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ایران برپا کرد. او در دوره حتصیل در فرانسه و پس از بازگشت به ایران، فعالیت های پژوهشی 

و تألیفی خود را دنبال می کرد. مقاالتی در زمینه جامعه روستایی و سیاست کشاورزی ایران 

در دو شماره فصل نامه مسائل کشاورزی ایران، که سردبیر آن دو شماره هم خودش بود، به قلم 

آورد. رساله ای بلند را، به صورت کتاب، زیر عنوان سیاست کشاورزی برای جهان سوم در راه 

رشد غیر سرمایه داری در سال 1۳۶1 منتشر کرد. دو مقاله تألیفی و سه ترجمه از پژوهش های 

مردم شناسان فرانسوی در ایران را نیز در سه شماره مجله مردم شناسی و فرهنگ عامه ایران از 

انتشارات مرکز مردم شناسی، در سال های بین 1۳۵۳ تا 1۳۵۶، منتشر کرد.

سفر به فرانسه فرصت گرانبهایی را برای هوشنگ فراهم آورد تا آگاهی های اجتماعی 

را  خود  سیاسی  مبارزات  هشیارانه تر،  و  یافته تر  سازمان  و  دهد  پرورش  را  خود  سیاسی  و 

پیگیری کند.

او خنستین پژوهشگری بود که به مطالعه نقش انگاره های عامه بر روی دست بافت ها، 

و  زندگی  با  را  نقش ها  این  رابطه  و  پرداخت  مزارها  سنگ  و  سفالین  کوزه های  و  کاسه ها 

فرهنگ و باورهای مردم و نیز مفاهیم منادین نقش ها را بررسی و حتلیل کرد. استاد پورکریم 

خنستین مردم شناس ایرانی بود که در جامعه ترکمن های ایران پژوهش میدانی کرد و حاصل 

پژوهش های خود را در زمینه ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نظام های 

منابع  از  درآورد.  نگارش  به  مقاالتی  مجموعه  در  ترکمن  عقیدتی  و  مذهبی  خویشاوندی، 

اصلی و معتبری که مردم شناسان خارجی، از جمله ویلیام آیرونز آمریکایی و بی بی رابعه 

لوکاشوا، در حتقیقات و تألیفات خود در باره ترکمن های ایران بهره گرفتند، همین مجموعه 

مقاله های استاد پورکریم بود.

او  تفکرات  بنای  زیر  داشت.  استوار  و  آموزش دیده  بسامان،  اندیشه ای  پورکریم  استاد 

از بینش های دقیق علمی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شکل  را مجموعه ای 

می داد. می دانست برای چه می زید و برای چه قلم می زند. یک زندگی مسئوالنه و هدفمند 

را دنبال می کرد. برای زیسنت به آیین و قاعده و نظم اعتقاد داشت. حرمت هستی انسان را در 

ساده و پاک و سربلند زیسنت می دید. برای او منصب و مقام و ثروت در هر سطح و مرتبه اش بها 

و اعتباری نداشت. این ها را عارضه ای می انگاشت که چون بختک، جانکاه است. حیفش 

می آمد که انسان مروارید دانه های روزهای پرشکوه عمر را بر سر آنها بگذارد و تباه کند.

پورکریم که از نوجوانی علیه استبداد و بی عدالتی رزمیده بود، با شعله ور شدن شراره های 

انقالب به جمع یاران فرهیخته بهبودخواه، مترجم، نویسنده و عضو برجسته کانون نویسندگان 
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ایران، محمود اعتمادزاده )م. ا. به آذین( پیوست. به آذین همراه گروهی از روشنفکران مردمی 

ایران، احتاد دموکراتیک مردم ایران را بنیاد گذاشته بود. احتاد دموکراتیک، نشریه سوگند و 

سپس احتاد مردم را منتشر می کرد. پورکریم در کنار چهره های فرهنگی و هنری عالیقدری چون 

دکتر امیرحسین آریان پور، پرویز شهریاری، هـ. ا. سایه، فریدون تنکابنی، سیاوش کسرایی، 

محمدتقی برومند، محمد خلیلی، جعفر کوش آبادی و... در این نشریه وزین قلم می زد. استاد 

پورکریم ده ها مقاله آگاهی بخش بر بنیاد فلسفه علمی و در جهت بهبود تولید کشاورزی و حتول 

در زندگی دهقانان ایران نوشت که همچنان از منابع مهم بررسی مسئله کشاورزی و دهقانی 

ایران محسوب می شوند: برخی مسائل جدید در جامعه روستایی ایران؛ حتول آرایش طبقاتی 

در روستای ایران و موقعیت کارگران کشاورزی؛ وضعیت زحمتکشان جامعه روستایی ایران؛ 

وضعیت  و  ایران  روستایی  صنایع  دامداری؛  و  کشاورزی  در  خرده پا  تولیدکنندگان  وضعیت 

زحمتکشان روستایی در این بخش )در ۷ قسمت(، سیاست کشاورزی دولت موقت؛ حتوالت 

اجتماعی در جامعه روستایی ایران )در 1۷ بخش(؛ اصالحات ارضی در جمهوری اسالمی 

ایران )در 4 بخش(؛ فعالیت جهاد سازندگی و هیئت های هفت نفره در جامعه روستایی ایران 

و ... منونه هایی از فعالیت های قلمی استاد پورکریم تنها در سوگند و احتاد مردم است. او در 

همان خنستین مقاله خود نوشت: »ورشکستگی سیاست آریامهری رژیم سابق در کشاورزی 

این سیاست در جهت  از سقوط رژیم آشکار شد. خطوط اساسی  ایران، حتی مدت ها پیش 

بسط و تعمیم شیوه تولید سرمایه داری در جامعه روستایی ایران بود؛ به منظور تبدیل این 

جامعه به منبعی برای غارت زحمتکشان روستایی و مواد خام روستاها به وسیله سرمایه 

خودی و بیگانه و راندن بخشی از روستائیان به شهرها و قرار دادن نیروی کار ارزان آنان در 

اختیار صنایع وابسته و مونتاژ. اکنون از رهگذر این سیاست، جامعه روستایی ایران، چه از 

حلاظ شئون اقتصادی و چه از حلاظ شئون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، یکی از زائده های 

سرمایه داری وابسته است و بر مصائب آن که از مناسبات ماقبل سرمایه داری و بیش تر از 

همه از مناسبات ارباب رعیتی به ارث برده بود، مصائبی دیگر از نوع جدید افزوده است. 

)سوگند، ۳ اردیبهشت 1۳۵۸( امروز بیش از هر زمان دیگر آشکار است که اگر فعالیت های 

علمی دانشورانی چون استاد هوشنگ پورکریم ادامه می یافت، تا چه اندازه از وضعیتی که 

امروز در زمینه تولید کشاورزی، مصائب روستاهای ایران و سیل مهاجران روستایی به حاشیه 

شهرها، پیش آمده است، پیشگیری می شد.

آزاد،  اقتصاد  شیفتگان  و  بازار  سوداگران  فعالیت  نتیجه  در  که  پردریغ  و  دریغ  اما 
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جزم اندیشان و کسانی که سرمایه را همچون خون شهیدان مقدس می دانستند، امواج خروشان 

انقالب از رفنت بازماند. پورکریم یکی از هزاران مغز روشن و اندیشمندی بود که در پی حتوالت 

برای  آمادگی  و  خالقیت  و  توامنندی  اوج  در  سالگی،   4۸ در    ،1۳۶0 دهه  آغازین  سال های 

فداکاری در راه میهن، همراه همسر و دختر خردسالش الله، ایران را ترک کرد. پس از چند سال 

آوارگی و در به دری و حتمل دشواری های جانکاه، سراجنام در سال 1۳۶۸ در کشور سوئد، 

ابتدا در شهر تیداهلم و سپس یوتوبوری )گوتنبرگ( اقامت گزید. او ناگزیر از ترک سرزمین و 

مردم و فرهنگی شد که با متام هستی اش به آن عشق می ورزید و آماده بود که تا پایان عمر به 

آن خدمت کند. دریغ و پر دریغ که در میهن ما راه به روی خدمت بی مزد و منت میهن دوستان 

دگراندیش بسته بوده و هنوز هم هست.

با این وجود، استاد هوشنگ پورکریم، این جان شیفته، از پای ننشست. او به آموزش 

ایرانیان، به ویژه جوانان همت گمارد. کالس هایی با عنوان هایی چون: تاریخ عمومی ایران، 

جامعه شناسی خانواده، جامعه شناسی کار و هنر و نقاشی در ایران، در شهرهای یوتوبوری، 

آن  به  همواره  که  هنری  ـ  نقاشی  منایشگاه  چندین  و  برگزار  نروژ  پایتخت  اسلو  و  استکهلم 

عشق می ورزید، برپا کرد. منت ترجمه فارسی چند کتاب، از جمله تاریخ کردستان را ویرایش 

مجله های  در  و  نوشت  روستاشناسی  و  فرهنگی  و  اجتماعی  مسائل  زمینه  در  مقاله هایی  و 

فارسی زبان سوئد چاپ و منتشر کرد. همواره آرزو می کرد که روزی همچون اسرای ایرانی که از 

سرزمین عراق باز می گشتند، او و یاران انسان دوست و میهن خواهش به ایران بازگردند و به 

یاری هم میهنان خویش بشتابند.

اما باز هم دریغ! هنوز چند سالی از اقامت در سوئد نگذشته بود که در سی ام مرداد 1۳۷۳، 

وقتی فداکارانه به یاری غریقی در دریاچه تفریحی شتافت، خود اسیر امواج شد و جان باخت؛ 

مرگی در خور پهلوانی با قامت تکیده. از هوشنگ دختری به یادگار مانده است که امروز یکی 

از سرشناس ترین هنرمندان سوئد است. 

هوشنگ پورکریم انسانی فروتن و فداکار بود. ساده می زیست، ساده می پوشید و ساده 

سخن می گفت و می نوشت. خاک پای مردم ایل و روستا بود. همواره به یاد مردم ستمدیده 

یک القبا بود و از فکر آنها غفلت منی ورزید، با خود پیمان بسته بود که تا جان در بدن دارد در 

خدمت مردم تنگدست و مظلوم باشد. در مقابل در برابر گردن کشان خودکامه، قلدران سیاسی 

برافراشته و زبان و  و سرمایه داران زورمدار، روحیه ای پرخاشگر و رزمنده، قامتی پیوسته 

قلمی صریح و جسور داشت. او برای این که پیمان با مردم زحمتکش هرگز از یادش نرود همیشه 
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این شعر زنده یاد محمدعلی افراشته را زیر لب زمزمه می کرد

بشکنی ای قلم، ای دست اگر/ پیچی از خدمت محرومان سر. 

و	بدین	سان	زندگی	تو
در	این	زمین	پایان	یافت

که	آن	همه	آتش	و	عشق	و	تاَکش	را	ستودی
و	با	غرشی	که	جهان	را	لرزاند

برای	ستم	گران	اش	کیفر	طلبیدی
زیرا	خداوند	تاریخ	به	همه	ما	وعده	پیروزی	نداده،

ولی	از	همه	ما	خدمت	بدان	را	خواسته	است.

سرچشمه:
بلوک باشی، علی ) عضو هیئت علمی و مدیر گروه مردم شناسی دایره املعارف بزرگ اسالمی(. نامه انسان شناسی 

)نشریه اجنمن انسان شناسی ایران(. دوره اول، شماره دوم. پاییز و زمستان 1۳۸1

فهرست
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میهن  عاشق  چون  عراقی  مطلق  علیزاده  مصطفا  استاد 

سنبله  همواره  کشتزارانش  تا  می خواست  و  بود  ایران  عزیزش 

ببندند؛ ریحان هایش همواره در بستان ها بخندند و گستره اش 

که  می کرد  آرزو  چون  و  باشد؛  خرم  و  خوش  و  پدرام  همواره 

دوران  به  بازگردد،  هنر  و  دانش  قله های  به  دیگر  بار  میهنش 

پورسیناها و رازی ها، فردوسی ها و حافظ ها؛ و چون می خواست 

مردم به ویژه زحمتکشان و مستمندان میهنش به حقوق واقعی 

خود دست یابند؛ از سپیده دمان جوانی به جنبش های اجتماعی 

ترقی خواه ایران پیوست و تا آن هنگام که ممکن بود، در دامان سازمان هایی که عدالت اجتماعی، 

آزادی، دانشوری و هنرپروری را ترویج و تبلیغ می کردند، مبارزه کرد و تا آخرین دمی که فروکاست 

به باورهایش ایمانی دانشورانه و پایدار داشت. او در متام عمر با دستی تهی و پلکی سوزان و دلی 

همچون هیمه های فروزان، برای میهنش و فرودستان و آموزش فرزندان میهنش، ایران، کوشید و از 

پای ننشست. در باور دانشورانه او تالش برای بهروزی وطن و مردمش، در چارچوب مبارزات مردم 

جهان برای ایجاد دنیایی دیگر و بهتر و شریف تر و زیباتر معنا می یافت.

استاد علیزاده، مترجم و نویسنده عالیقدر، در1۲ آذر 1۳1۵ در تهران متولد شد. پس از پایان 

حتصیالت ابتدائی و دبیرستان در سال 1۳4۲ از دانشسرای عالی تهران )دانشگاه تربیت معلم( 

در رشته آموزش زبان انگلیسی مدرک کارشناسی گرفت و به خدمت آموزش و پرورش در آمد. از 

سال 1۳۵0 تا 1۳۵۲، در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، در دوره کارشناسی ارشد رشته 

روانشناسی  ارشد  کارشناسی  بر  عالوه   1۳۵4 سال  در  پرداخت.  حتصیل  به  تربیتی  روانشناسی 

همان  از  گردید.  مفتخر  هم  دوم  زبان  تدریس  روش  ارشد  کارشناسی  مدرک  دریافت  به  تربیتی، 

دانشوری مدافع رجن دیدگان، هیمه فروزان جانش را به ما سپرد
می	خواهم		تا	کشتزارت	سنبله	ببندد

ریحانت	در	بستان	بخندد
مستمندت	به	کام،	گستره	ات	پدرام

بازگشت	نوینی	به	فروغ	و	فر
با	رازی	ها	و	سیناهای	دیگر.

همه	عمر	با	دست	تهی	و	پلک	سوزان

دلی	چون	هیمه	فروزان
سرفرازی	ات	را	خواسته	ام

از	سپیده	دمان	جوانی
تا	این	دم	که	فروکاسته	ام.
بی	وطن	نیستم	ای	شریران

وطنی	هست	مرا.	نامش:	ایران.

خسرو باقری
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جوانی آموزگاری را پیشه خود کرد تا بذر خرد و هنر را در میان مردمان بویژه جوانان، بیافشاند و 

جامعه از آن بهره مند شود. پیش از انقالب در دبیرستان های تهران، مرکز آموزش زبان انگلیسی 

نیروی هوایی، دانشگاه سپاهیان انقالب و دانشگاه تربیت معلم تهران به تدریس و پرورش فرزندان 

میهنش همت گمارد.

او در سال 1۳۵0 با بانو شهال صادقی راد ازدواج کرد که حاصل آن سه فرزند برومند به نام های 

آزیتا، مانا و علی است. در سال های انقالب با امید و آرزوهای بسیار، به صف مبارزان پیوست و 

با متام وجود برای پیروزی آرمان های انقالب بهمن مبارزه کرد. در این سال ها، دیگر نظریه پردازی 

توانا و محترم بود که در همکاری با فرهیختگان زمان، به توسعه دانش اجتماعی در میان هم 

میهنانش پرداخت. اما با رنگ باخنت آرمان های انقالب، دشواری ها به سراغش آمدند. ابتدا از 

دانشگاه و تدریس که عشق بزرگش بود، کنار گذاشته شد.

سال ها بعد، در سال 1۳۶۹، به میان خانواده و مردمش بازگشت و با دست تهی اما با همت 

رفیقان و همسر مهربان و شریفش، کار و آموزش را آغاز کرد. در مراکز آموزشی که امکان داشت 

تدریس کرد و به ترجمه و تألیف پرداخت. آثاری چون یاداشت های روزانه کولیا شی نیتسین )نشر 

پیمان(، شخصیت سالم و ناسالم )نشر کاوش(، خانواده شاد و کدامین راه )نشر هیرمند( روش نوین 

در تدریس زبان انگلیسی )نشر هیرمند(، خواب پریشان )نشر هیرمند(، عشق و نفرت در زندگی 

زناشویی )نشر هیرمند(، زندگی شاد و خانواده شاد )نشر موج( چگونه کودکان را پیش از دبستان 

تربیت کنیم )نشر قطره(، کامیابی و ناکامی در ازدواج )نشر قطره(، بیایید برای شادکامی طرحی 

نو دراندازیم )نشر قطره(، روان شناسی و شبه روان شناسی )نشر موج(، شناخت رفتار درمانی در 

کودکان و نوجوانان )نشر قطره(، تربیت کودک در خانه )نشر هیرمند(، شادکامی )نشر هیرمند(، 

درمان و بهسازی رابطه ها )نشر قطره(، شما با کدام خلق و خو پا به دنیا نهاده اید؟ )نشر هیرمند(، 

کودک، اضطراب و مهرورزی و عشق )نشر هیرمند(، خود خیالی )نشر پوینده( رمان برف )نشر 

پوینده(، من خوب هستم، شما خوب هستید )نشر هیرمند(، خوشبخت و خوشحال و خوش شانس 

باشید )نشر هیرمند(، حقیقت و حقیقت منایی )نشر دگرساز( و پایان راه دمکراسی )نشر گویش نو( 

و ... از زمره آثار تألیفی و ترجمه ای ایشان اند. در پشت جلد کتاب حقیقت و حقیقت منایی آمده 

دست  در  که  زمانی  اما  است.  جامعه  اخالق  استواری  دین،  هدف های  مهم ترین  از  »یکی  است: 

خداوندان سرمایه، چونان ابزاری برای فریب به کار رود، دیگر دین نیست، بل افیون توده هاست. 

کاهنان بسیاری در طول تاریخ دست در دست فرمانروایان، به نوایی رسیده و برای گرمی بازار و 

مهم جلوه دادن نقش شان از منت های دینی چه تفسیرهایی که نکرده اند و چه قشری گری هایی را 
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یادمان

رواج نداده اند. با تزویر، با حتمیق توده ها یا به زبان ساده تر، با نادان کردن توده های مردم، دانش 

را پس می رانند، خون ها می ریزنند، خامنان ها بر باد می دهند و صدها، بل هزاران دانشمند گرامنایه 

و عاشق، در آتش بی دادشان خاکستر می شوند.« او همکار شرافتمند استاد پرویز شهریاری )بنیان 

گذار ریاضی نوین در ایران و بهبودخواه اجتماعی بزرگ( در مجله های آگاهی بخش چیستا و دانش 

و مردم بود و مقاله هایی را در این دو مجله به چاپ رساند. از دوستی خود با بزرگان سرزمین ما 

همچون دکتر امیرحسین آریان پور، جامعه شناس و بهبودخواه برجسته، سیاوش کسرایی، شاعر 

مبارزان و فرودستان، و استاد ابراهیم دارابی، داستان نگار شرافتمند تاریخ میهن ما، همواره به 

نیکی یاد می کرد. 

درگذشت زود هنگام همسر وفادار و رفیق سال های دشوار در سال 1۳۹1، خنجری در قلب 

او بود، با این وجود آگاهانه و دانشورانه با آن برخورد کرد و کوشید از این رجن بزرگ نیرویی برای 

مبارزه برای بهبود زندگی مردمان بسازد. با بیماری طاقت سوز خود هم بسیار شجاعانه و آگاهانه 

برخورد کرد؛ از آن نهراسید و با بینش و آگاهی پای در آستانه ناگزیر نهاد. در بخشی از سفارش نامه 

پایانی اش به فرزندانش آمده است: نیازی به هیچ گونه سوگواری، سیاه پوشی و گریه و زاری نیست. 

من عمر طبیعی ام را، چه خوب و چه بد، چه شاد و چه غمگین، چه خوشبخت و چه بدبخت به خوبی 

گذرانده ام. میوه رسیده ای بودم که از درخت به زمین افتادم. این امری است طبیعی... در هیچ 

مسجدی برای من ختمی نگیرید... تا یک هفته در خانه از عزیزانی که برای تسلیت گویی می آیند با 

رویی گشاده پذیرایی کنید. در بیشتر این زمان دلم می خواهد نوای موسیقی اصیل ایرانی، به ویژه 

بدون کالم، فضا را عطرآگین سازد. دسته گل های بزرگ را منی پسندم و پذیرای آنها نیستم. یک 

شاخه گل، به ویژه گل سرخ آتشین، به نشانه عشق ژرف من به طبیعت و انسان های پاک و مهربان، 

کافی است. من مراسم سوم، هفتم و چهلم ندارم.

خوشبختانه فرزندان برومندش حلظه ای پدر را تنها نگذاشتند و او را با حرمت فراوان پاس 

داشتند. استاد در ۵ تیرماه 1401 از آستانه ناگزیر گذشت

کالبدشناسی  برای  خود  پیکر  اهدای  با  هم  را  آموزگاری اش  درس  آخرین  علیزاده  استاد 

دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به اجنام آورد. استاد چکیده زندگی خود را پیش تر در 

قالب این کلمات بر زبان آورده بود: در غم انسان نشسنت، بزرگ ترین دل مشغولی، و رهایی انسان 

از هر گونه ستم، استبداد، نابرابری و نادانی بزرگ ترین آرزوی من است.

آن دم که دمید عاقبت صبح سپید / ما را به شب خاک، سرا شد جاوید

از یاد مبر آن گل زیبای امید / کز باغ دل خون شده دستامن چید

فهرست
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