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 مهسا امینی هولناک در محکومیت عوامل مرگ

 سینه سینه درد اینجاست ،حکایت از چه کنم

 استـاینجرد ـوزان و آه سـس ۀلـزار شعهـ 
 

 

 26/6/1401شنبه  – هيئت تحريريۀ دانش و اميد

 

ایران  سرزمینبشری یک انسان، یک زن، یک دختر جوان، عضوی از جامعه  پایان زندگیبار دیگر 
دهنده و باور شدت تکانمرگ به .کرد داری جریحهوجدان و روح و روان جمعی ایرانیان را به سخت

، به بهانه که در کمتر از دو ساعت بعد از دستگیری ساله، ۲۲ دختر جوان، نکردنی مهسا )ژینا( امینی
به زعم آمران به معروف گشت ارشاد نیروهای انتظامی کشور، در حالت کما « پوشش نامناسب»

 شد.بیمارستان  راهی
در نتیجه ضربه فیزیکی یا سکته قلبی بوده باشد،  این دختر جوان دردناک فارغ از آنکه مرگ

 این ،نددقیق و بدون الپوشانی آن که حاکمیت و دستگاه قضایی کشور موظف به بررسی موضوعی
از دستگیری و  کمتر از ساعتیتنها دختر جوان حادثه مهلکی برای یک  چنینمسؤولیت که است 
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 مربوطهانتظامی امنیتی و  قضایی کشور و نهادهای بر عهده دستگاه اًانتقال به بازداشتگاه، تمام
به هر دلیلی در اختیار  که فردهر مسئولیت تامین و حفظ امنیت جانی و سالمت طبق قانون،  .است

و تا زمانی که فرد  این نهادهاست برعهده، در هر شرایطی گیردنهادهای انتظامی و پلیسی قرار می
خودکشی متوجه این مسئولیت  ،اگر دست به خودکشی بزندکنترل و در اختیار آنهاست حتی تحت 

 باری از مسؤولیت در چنین شرایطی، بنابراین حتی مرگ به دالیل طبیعی .است نامبردهنهادهای 
 .کاهدنمی درباره آن دستگاه مسؤول امنیت و قانون پاسخگویی

اد، به روح در بازداشت گشت ارش ینیمرگ دردناک مهسا اماکنون با توجه به ضربه شدیدی که 
ی خشن و غیرقانونی به سابقه برخوردهابا توجه به ویژه ؛ و ساخته است وارد یجامعه و افکار عموم

نفس وجود ول، امردم در قدم های اخیر، طبیعی است که از این دست در گذشته و تشدید آن در ماه
ه قضایی کشور و دستگا. مردم خواهان آنند که ببرندر سؤال یرا به ز« گشت ارشاد»به نام  ینهاد

اجرا بزنند قت میدر کشف حق یق جدیدست به تحق نی با همکاری کانون وکالنهادهای مدنی قانو
ن یدر بروز چن یلا مشارکت احتمای اعمال خشن، رفتار فراقانونی یو همۀ مسئوالن مرتبط، پاسخگو

 باشند. یافاجعه
 یاز سو ،ین حوادثیچن یهاشهیل و ریبه دال اعتنایییها ارزشمند است. بجان تک تک انسان

 یهاانسان ، تاکنون جانرفتارهای فراقانونین یوع چنیست. شیت، قابل بخشش نیمجموعۀ حاکم
، که هستۀ است یتر شدن کرامت انسانارزشیهرچه ب یرا گرفته، و تداوم آن به معنا یشماریب

 دهد.یل میشکترا  ، سالمت جامعه و احساس مسئولیت فرد در قبال جمعیهر تفکر اجتماع یداریپا
یستی علیه کشور المللی و تشدید فشارهای همه جانبه امپریالاین مهم در شرایط بسیار حساس بین

 حائز اهمیتی حیاتی است.ما 
و محکوم  خانواده مهسا امینی و مردم رنجدیده کشورمان،اعضای ضمن ابراز همدردی عمیق با  ما

 تام یخواهان آنانجامد، هرگونه رفتار غیرقانونی و فراقانونی که به چنین فجایعی می قاطعانه کردن
.خود برسند یبه مجازات عمل ضد انسان شناسایی ون اتفاق ناگوار ین ایهرچه زودتر مسئول



 

 سخنی با هموطنان در جمهوری اسالمی ایران

 علی پورصفر )کامران(

 

 نخست با حکومت.  -الف 
ها بدون پیمائیگوید: تشکیل اجتماعات و راهقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران می ۲7اصل  - 1

 شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد، آزاد است. حمل سالح به
با  –ها پیمائیاین اصل بدون هرگونه تفسیری بر حقوق مردم در برگزاری انواع اجتماعات و راه

ی نباید خارج تاکید دارد و هیچ حکومت -اصل یاد شده آمده است  مالحظه همان دو شرطی که در
افزاید آن و التزام بدان می از شروط مزبور مانع از آنها شود. تفسیر اولیه و ساده این اصل که بر اعتبار

های مربوطه ندارد حاکی است که انجام چنین عملیاتی حتی نیاز به کسب اجازه از دولت و سازمان
فسیر که در حقیقت به تهائی با خبر کرد. این ها و راهپیمائییایآنها را از چنین گردهم و تنها باید

حت هیچ شرایطی تهای آن، جز این معنائی ندارد که معنای بسط گفتار است و نه افزودن بر داللت
زداشت کسانی طور نظری و حقوقی، ممانعت از این حقوق و باهبردار نیست. بچنین حقوقی تعطیل

شوند جرم یمقانون اساسی دستگیر و زندانی  ۲7های موضوع اصل ه در اجتماعات و راهپیمائیک
مستحق شکن و قانون -مورأاعم از آمر و م-شوند است و همه کسانی که مانع از چنین حقی می

ین حق قانونی اتا امروز هیچ اقدامی در راستای اجرای  1360مجازاتند. با کمال تاسف از سال 
ن مردم نیز نگرفته و برخالف آن با تمام قوا سعی شده است که چنین حقی حتی به اذهاصورت 

 خطور نکند. 
یگر ضابطان دقانون مجازات اسالمی: مقاومت در برابر قوای انتظامی و  157مطابق ماده  – ۲

ی شود؛ لکن هرگاه قوادادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی
که عملیات آنان  مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد

 موجب قتل، جرح، تعرض به عِرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است. 
داللت این ماده با مالحظه قتل و یا مرگ مشکوک برخی بازداشت شدگان و زندانیان تحت اختیار 

ژیال بنی یعقوب و زهرا کاظمی و  –و سایر ضباط دادگستری در چند سال اخیر نیروهای انتظامی 
ایستادگی در برابر ضباط  –فرستار بهشتی و محسن روح االمینی و محمد کامرانی و امیر جوادی
مطابق با آنچه که در بخش  رسمی و غیررسمی دادگستری را به هنگام عدول آنان از وظایفشان

و موافقت آن با دفاع از جان و مال و عرض و ناموس خود در برابر عملیات  ،آمده 157اخیر ماده 
دهد که در حوادث و حکم به آزادی همه کسانی می ،سازدموجه می ،غیرقانونی ضباط دادگستری
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کید شده که هیچکس أاند. در قوانین قضائی ایران تاخیر به اتهام مقاومت در برابر پلیس بازداشت شده
اند آزار و جریان بازداشت و دستگیری بزهکارانی که وارد حریم خصوصی مردم شدهحق ندارد در 

اذیتی به آنان برساند و در صورت ارتکاب چنین اعمالی مجازات خواهد شد. چگونه است که ضباط 
ها را ترین رفتارها و انواع ضرب و شتمرسمی و غیر رسمی دادگستری در برابر چشم مردم سخت

 شود؟ شوند و هیچ مجازات قانونی متوجه آنان نمیراهپیمایان مرتکب می علیه معترضان و
ق موضوعیت پیشین آنکه هیچ نسخی در آنها راه یافته باشد، از مصدابرخی احکام قرآن کریم بی –3

ده است. نظیر شطریق اولی با انتفای موضوع و مصداق، اجرای حکم نیز منتفی اند و بهخارج شده
دگان )سوره مجادله ( و بردگان و انواع آزادی بر۲4به کنیزان محصنه )سوره نساء/ احکامی که راجع

( آمده است. 60وبه /دیه قروض وامداران مفلس )سوره تأ( و ت177و سوره بقره / 60و سوره توبه / 3/
چندحکم را  تواند مصادیق یک یااگر تغییر و تحوالت اجتماعی جهان اسالم در طول تاریخ می

غییر و تحوالت تتوان با مالحظه انتساخ آن از کتاب بوده باشد، منقضی گرداند آیا نمیآنکه بی
ویژه حجاب هب –حکام از سوره اعراف، در اجرای برخی ا 199اجتماعی جاری ایران و با اتکاء به آیه 

 مل داشت؟ أاند، تردد و تکه از عرف فاصله گرفته -اجباری 
کار گرفتند که هیچ تناسبی با مواجهه با حوادث جاری، زبانی را بهدولتمردان عالیرتبه کشور در  -4

ر برخورد با اتباع دوظایف و تکالیفشان نداشته است. رئیس قوه قضائیه که باید معرف عدالت قضائی 
هایش، زبان تهدید را اعتنائی بخشی از افکار عمومی به وعدهبی کشور ایران باشد، بالفاصله پس از

اعتنا به جایگاه بی همزمان نیز وزیر کشور که در حقیقت کارمند مردم ایران است کار گرفت وبه
های ه وعدهبهای تنبیهی، همان افکار عمومی را که اعتنائی اداری خود، همچون فرمانده هنگ

زبان  از بود، قطعاًرئیس قوه قضائیه نکرده بود، وعده تعقیب و مجازات داد. اگر چنین زبانی کارس
 ه قضائیه اعتبار و اهمیت بیشتری نسبت به وزیر کشور داشت. رئیس قو

خواه و تصدی حکومت نتیجه قهری پیروزی انقالب ایران به رهبری روحانیان و مسلمانان ترقی – 5
التزاید عرف و عرفیات ها و تدارک آینده بود، با انتشار دائمماندگیبر دولتی که موظف به جبران عقب

ت و هنوز نیز دارد. پیامد انتشار و گسترش عرف نیز رشد محسوس اجتماعی در کشور مالزمه داش
ها با سرعت رشد عمومی کشور و گسترش عرفیات ای تناسب عمل دولتاست و اگر در چنین برهه

خیر شود، ناگزیر با اعتراضات اجتماعی روبرو خواهند شد و عجیب است که چنین حقیقت أدچار ت
ای از مردم تهران خواه ناشناختهگیرد. مشروطهها قرار نمیو دیدرس دولتای در منظر بدیهی و ساده
روزنامه  174و  171های که در شماره محکمه انصافای به نام ق ضمن مقاله.ه 13۲5در رجب سال 

( منتشر شده بود خطاب به دولت وقت نوشت که: 13۲5رجب  30و دوشنبه  ۲5مجلس )چهارشنبه 
ای ...ترقیات عصری ...تو رابطه اتحاد افراد ملت را فراهم نموده تلگراف و پستخانه را احداث نموده
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منقلب نموده است. چرا باید تو که دولتی، هیچ واسطه تو در حیثیت من اثر کرده و از مسلک اولی به
 تغییر مسلک ننمائی و انقالب حالتی پیدا نکنی 

 گوئی که دامن تر مکن، هشیار باشباز می   ایبندم کردهدریا تخته در میان قعر
عتبار دارد و دولت سال پیش اعالم شد از قرار معلوم هنوز نیز تازگی و ا 115این هشدار ساده که 

لیلی موافق برخی ی اسالمی ایران که خود از جمله ناشران عصر جدید در کشور بوده به هر دجمهور
عرف و تجدد منتهی  تواند حتی به بیگانگی و بیزاری ازها و نتایج آن نیست و این مخالفت میپیامد

ان ایش فاصله میشود و از آن بدتر موجب بیگانگی از دوران و زمانه گردد. چنین گرایشی جز افز
 دولت و مردم و تشدید بیگانگی آنها نسبت به یکدیگر، نتیجه دیگری ندارد. 

جتماعی، مشوق اپیدایش، تکامل و استمرار ملت و ملیت عالوه بر دستاوردهای کالن سیاسی و  –6
رچه بیشتر هفت اجتماعی و انتشار أدت و رؤای همچون مدوستانهعواطف و احساسات شریف انسان

وابط متقابل مردم ای ملی نیز مکلفند که چنین احساساتی را تقویت کنند. هرگاه رهآنهاست و دولت
دشه دار شود، آنچه گیرد، آسیب ببیند و خها صورت میاز ناحیه دولتویژه به و دولت با عملیاتی که
اجتماعی  فتأشود، مودت و رهائی مجروح میها و خدشهچنین آسیبتأثیر  که در وهله اول تحت

تفاق افتاده، خبر ها و مراکز آموزشی کشور ااست. حوادثی که طی یک ماه گذشته در خیابان متقابل
ید از این روند و دهد که بر عواطف و احساسات مزبور وارد شده است. هر دولتی باهائی میاز آسیب

 تحوالت مترتب بر آن نگران باشد. 
 های زندگی و ناتوانیابل جبران هزینههای اقتصادی و افزایش غیر قتشدید حیرت انگیز سختی -7

زحمتکشان و تهیدست شدگان شهری وکاهش وسیع و ویژه به سابقه طبقات اجتماعی مردم وبی
الخصوص در میان جوانان ایران اعم از طبقات زحمتکش و متوسط، خطرناک امیدواری به آینده علی

نیروئی کرده که آنها را موجد چنین اوضاعی ها با هر این گروه بزرگ انسانی را مستعد انواع رویاروئی
ای که در فصل حقوق مین زندگانی آبرومندانهأهای قانون اساسی ایران برای تبینند. اغلب وعدهمی

تر نقض ( آمده کمابیش یا متوقف شده و یا معوق مانده است و از آن خطرناک4۲تا  19ملت )اصول 
( است که ضامن اساسی پیشبرد 49تا  43)اصول محابای فصل چهارم قانون اساسی صریح و بی

شود که گیرد و دوچندان میاند. احساس بیگانگی از حکومت پس از آن شدت میحقوق ملت بوده
های مردم و صاحبان ها و فواصل عمیق طبقاتی میان تودهاندازی برای کاستن از شکافهیچ چشم

حقوق ملت با مضامینی که در قانون اساسی ن تأمی سرمایه و ثروت و دولتمردان متمول دیده نشود.
های ملت همچنان متعلق به ملت و در اختیار آن وعده داده شده، هنگامی میسر است که ثروت

های متعلق ها و ثروتروز از میزان سرمایهباشد؛ اما در ایران از دوران سازندگی تا این زمان روزبه
« خصوصی سازی»مسمای داشت با عناوین مضحک و بی ها قراربه مردم ایران که در اختیار دولت
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هائی که بعضا ریشه در ادوار باستانی داشتند از دست مردم آور، ثروتکاسته شد و با سرعتی حیرت
بیرون  -هاستکه طبق قانونی اساسی وکیل مردم در نگهداری و سرپرستی آن سرمایه-و دولت 

ها، شان در این سرمایهاینکه تصرفات ضد قانونینظر از رفت و به تصرف اشخاصی در آمد که صرف
شان فاقد هرگونه اهلیتی برای اداره و نگهداری آنها برخالف جامعه و مصالح مردم بود، بسیاری

 بودند.
آموخته و متخصص سواد و دانشسواد و کمآور مهاجرت جوانان ایرانی اعم از بیامواج حیرت – 8

ن را واکنش آهای اقتصادی، باید بخشی از که جدا از انگیزهمتخصص چندین انگیزه دارد و فوق
شده وانان ایرانی میجها و تحقیرهائی دانست که به انحاء مختلف متوجه طبیعی در برابر انواع توهین

اهی و اداری، های غیر عادالنه دانشگبندیهای دولتی و تعیین سهمیهها در استخداماست. تبعیض
خاب رهبران دلخواه معاشی سیاسی و اجتماعی کشور و ممانعت از آنان در انت ثیرگذاری درأس از تأی

ی کشور و ناامیدی خود برای اداره کشور و تشدید هرچه بیشتر انسداد مجاری حیات سیاسی و اجتماع
اعمال غیرقانونی  از مجازات کسانی که به حقوق مردم تجاوز کرده و یا مرتکب ضرب و جرح و قتل و

داری نیز بخشی از آسا و رشد یابنده فساد مالی و احساس ناتوانی در برابر جریان غولاند و اشده
 های مهاجرت جوانان ماست. همان انگیزه

 

 دوم با مردم و اتباع جمهوری اسالمی ايران: -ب 
ز هرگونه جویانه و دوری اتعقیب مطالبات حقه دموکراتیک موکول به ابزارهای مسالمت – 1

انونی به اعتراضات رآمیز چه در کالم و چه در اقدام است چرا که تبدیل اعتراضات قرادیکالیسم قه
زنده و نگهدارنده آنها قهرآمیز و فراقانونی منتهی به استحاله مطالبات مورد نظر و انهدام مبانی سا

 شود. می
آن ندارد  اسبی باتحمیل امر نامقدور بر هر جنبش اعتراضی که قادر به حمل آن نیست و یا تن – ۲

استیصال  س وأموجب شکست و ناکامی و بد فرجامی اعتراضات شده و جامعه را در نهایت به ی
 -هاها و اتباع دولتاعم از دولت-کند. هر نیروئی که خالف دستور کار جامعه اقدام نماید مبتال می

تواند از قط میفدرست همانند آن است که بخواهد خالف جریان آب رودخانه، شنا کند. این شناگر 
ب در میان معبری که نهانگاه خطرات بسیار بدتری نسبت به فشار آ –حواشی رودخانه بگذرد 

دخانه برساند، مجبور و اگر توانسته باشد که خود را به اولین عارضه طبیعی مسیر رو -رودخانه است 
شود. تاوان ت میزگشبه توقف است و چنانچه توان و ظرفیتی در او باقی مانده باشد ناگزیر از با

 دهد؟ ها را چه نیروئی میها و هزینهاتالف فرصت
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جویانه ات مسالمتشان به اصول مبارزات و اعتراضاعتراضات دموکراتیک نیازمند التزام فعاالن –3
گیرد نباید موجب ها با اعتراضات صورت میاست و هیچیک از حوادثی که در جریان مقابله دولت

های ری و میثاقساس این گونه مبارزات و اعتراضات شود. توسل به قوانین کشوعدول از اصول و ا
ای مقابله با زاری مقدور برالمللی که دولت ایران نیز متعهد به آنها شده، در هرحال اببین

 هاست. های دولتشکنیقانون
ن اشتباهاتی ماهاعتراضات دموکراتیک و قانونی اگر در رویاروئی با نیروهای دولتی مرتکب  – 4

شوند ی میفت و مودت ملأدهند، به سهم خود موجب کاهش رشوند که نیروهای دولتی انجام می
ات قانونی و بندی به ضوابط اعتراضو بخشی از تقصیر به پای آنان نوشته خواهد شد. اگر پای

 ای نباید موجب ترک آن ضوابط شود.جویانه یک ضرورت است، پس هیچ حادثهمسالمت
ست جمهوری سال اورتگا، اولین رئیس جمهوری ساندینیست نیکاراگوا پیش از انتخابات ریا دانیل
ا حکومت را ره اظهار داشته بود که اگر امریکا بخواهد جنگ داخلی را بر ما تحمیل کند، 1990

ه هند به اعمال تر، واکنش حزب کنگرنشینیم. از آن عالیهای آینده میخواهیم کرد و مترصد فرصت
–ش انگلیس طلبان بوده است. هیچیک از عملیات خشن و خونین ارتلت انگلیس علیه استقاللدو

جویانه و مبارزه منتهی به تغییر مرام و مشی مسالمت -حتی بمباران مناطق مسکونی شمال هند
دفاع در جلیان یمنفی حزب کنگره نشد. این مشی و مرام پس از حمله نظامیان انگلیسی به مردم ب

دستور ژنرال دایر صورت هکه ب 1919آوریل  13باغ شهر امریتسار و مراسم مذهبی آنان در واال 
استحکام بیشتری پناه شد، تغییر نیافت وبی نفر از مردم 400گرفت و منتهی به قتل عام بیش از 

م، و دندان در گرفت. برای حفظ خود و اثبات حقانیت خود نباید مطابق قاعده چشم در برابر چش
رای چرخندگان بباید میدان را « بچرخ تا بچرخیم»شود که برابر دندان عمل کرد. اگر شنیده می

 دلیل دچار سرگیجه و بدحالی شوند. بی هایخالی کرد تا در نتیجه چرخیدن
های جهان امپریالیستی نسبت به حوادث جاری در ایران انگیز توجهات و حساسیتدامنه حیرت – 5

های زندگانی ایرانیان ندارد و چنان وقیحانه است که مال آنان در ایجاد سختیهیچ تناسبی با اع
نماید. امپریالیسم جهانی به رهبری دولت امریکا و حتی استعاره اشک تمساح در برابر آن ناچیز می

ها علیه ایران به سهم همدستی دولت انگلستان و اعضای اتحادیه اروپا با تحمیل بدترین تحریم
اند. آنان پلید در ویرانی اقتصاد کشور و تقلیل سطح معیشت و زندگانی مردم ایران داشته خود نقشی

 ها چنین سالحی را علیه دولت ایران و مآالً با وقوف به نتایج و پیامد مخرب و ضد انسانی تحریم
سلب کنند زنی در مذاکرات را از دولت ایران کار گرفتند تا قدرت مقاومت و چانههعلیه مردم ایران ب

دار توانند دوستهائی نمیکید کرده بودند(. چنین دولتأ)ترامپ و بایدن هر دو، بر این امیدواری ت
که از ماتم مردم ایران،  کوشنددنبال پیروزی با خون دیگران هستند و میهمردم ایران باشند. آنان ب
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ها و پرهیز از قرارگیری در ندجشن خود را برپا دارند. هر مبارز سیاسی ناگزیر از مالحظه این ترف
مدار آنهاست. همه فعاالن سیاسی و اجتماعی ناگزیر از احتیاط هستند تا در زمره ابزارها و مقدورات 

 نگیرند.  دشمنان ترقی و پیشرفت بشریت قرار
به تعبیر –ها نتوانند ها در آن شرایط نتوانند، و مردم نیز همانند دولتاوضاع و احوالی که دولت -6

شود. هر یسم میزهدان مناسبی برای تشکیل بناپارتیسم و نوفاش -دیگر هر دو ناتوان شده باشند
حظه چنین خطراتی خواه که از چنین احتمالی استقبال کند و یا بدون مالنیروی سیاسی ملی و ترقی

سم خواهدشد. سم و نوفاشیهمچنان بر اعمال و مطالبات قهرآمیز و نامقدور اصرار بورزد، قابله بناپارتی
 همه باید مراقب باشند تا چنین زهدانی شکل نگیرد. 

و میهن ما و آغاز دور جدیدی از  تر و خوشایند حوادث جاری به سود مردمبه امید پایان هرچه سریع
های دموکراتیک اجتماعی و اقتصادی مناسبات متقابل ملی میان مردم و حکومت برپایه اجرای وعده

 .فصول سوم و چهارم آن و التزام متقابل به آنهاویژه به و سیاسی قانون اساسی

 

 جوزف بورل: اروپا باغ و بقیۀ جهان جنگل است

در یک سخنرانی برای « جوزف بورل»رئیس سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا 
ایم، همه چیز درست و منظم های جوان اروپا گفته: ما در اروپا یک باغ ساختهدیپلمات

ای رین جامعهی از آزادی سیاسی، رفاه اقتصادی و همبستگی اجتماعی بهتاست. ترکیب
عظم مابقی وجود آورده که تاکنون بشر موفق به ایجاد آن شده. ولی قسمت ارا به

فیت بسیار این جنگل ظر ،دنیا جنگل است و ممکن است در باغ اروپا نفوذ کند، چه
بیش از پیش  وهای جوان باید به این جنگل بروند باالیی برای رشد دارد و دیپلمات

د شد. شنیدن فعالیت کنند وگرنه ساکنین جنگل به اشکال مختلف وارد باغ ما خواهن
با قدرتی  طلب که در رویای اروپاییچنین سخنانی از فردی فاسد، نژادپرست وجنگ

« های شرورروس»ای مانند ت غیرمنتظره نیست زیرا سخنان نژادپرستانهپایان اسبی
 ایم.شنیده« جوزف بورل »را در گذشته از « های آن سوی دیواروحشی»یا 
 

 /html4010724064https://www.alef.ir/news.: دُرافشانیبرای ديدن اين 



 

 تحلیلی بر جنبش مهسا

 «(زن، زندگی، آزادی»جنبش )

 مسعود امیدی 
 

 رويکرد و مبنای نظری
های اجتماعی و سیاسی که به شود تا جنبش مهسا )ژینا( با تمرکز بر زمینهدر این نوشته تالش می

مورد  «تحليل مشخص از وضعيت مشخص»گیری آن منجر شد، با رویکرد لنینی شکل

ها و تحوالت اجتماعی در بررسی قرارگیرد. این رویکرد که کلید تحلیل و درک درست از پدیده
 عام و خاص.  لنینیستی است، اساساً مبتنی است بر درک درست دیالکتیک-کسیستیایدئولوژی مار

ز وضعیت اتحلیل مشخص »رسد باید در همین ابتدا تأکید شود که منظور لنین از به نظر می
و یادآوری  تردید درست هستند(، تأکید بر اجتناب از تمرکز صرف بر اصول عام )که بی«مشخص

 هادیدهپست که تأثیرگذار بر روند تحول ایکنندهای خاص و متمایزهضرورت توجه به ویژگی
آرایی، دهند و به صفتوانند یک حلقۀ محوری از زنجیرة تحوالت را شکلهایی که میهستند. ویژگی

انتقال به حلقۀ  و شرایط را برای شوندبسیج نیرو و کنشگری اجتماعی و سیاسی پیرامون آن منجر 
موضوع به عنوان  طلبد که به اینرویکرد علمی و ماتریالیستی و دیالکتیکی می بعدی فراهم کنند.

های لیشهکهای نظری و عالئق و فرضها و اطالعات و ورای پیشیک امر عینی و بر اساس داده
 ذهنی افراد نگریسته شود. 

 مقوالت. ۲1درس»آیین در یاد امیر نیکدر همین ارتباط در کتاب ماتریالیسم دیالکتیک نوشتۀ زنده
 است:آمده « مفرد خاصّ، عامّ،

 وندهایر در مشترک ماهوی( خواص با )مفرد خاصّ و عامّ دیالکتیک مهم، بسیار نکتۀ» 
 فعالیت و بیابیم ار رشد عینی دهد قوانینمی امکان ما به مقوله دو این به توجه. است اجتماعی

 است عامّ  که را نچهآ روندها و هاپدیده انبوه در. نهیم بنا درست و علمی اساس بر را خود عملی
. کنیمیینتع را تکامل اساسی طرق و جهت و کنیمپیدا را مشترک مهم و خصوصیات بیابیم،
 مجهول است، ما بر که هاییهپدید و اشیاء وجود به را ما حتی تواندمی مقوالت به این توجه

 بشناسیم، را "گرافاشیست" یا حکومت "نواستعمار"پدیدة  عامّ خواص اگر مثالً. شودرهنمون
  .نیمک حاصل آگاهی کشور آن یا این در آن نشدة شناخته خاصّ هایجنبه بر توانیممی
 تا کندکمک می مبارزان به مقوله دو این به توجه انقالبی، و اجتماعی هایفعالیت در

 رشته یک عامّ اصول تناسب بین و درنظر گیرند را هاویژگی ،دهند تشخیص را هاقانونمندی
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 فعالیت در مقوله دو این از هریک کردن مطلق .کنند درک را پدیده هر خصوصیات و هاپدیده از
 نظر در عمومی ارتباطات و عامّ و مشترک خواص اگر. آوردبار می به فراوان هایزیان انقالبی،

 و عناصر ویژه اگر برعکس، یا شود، توجه هاویژگی و خاصّ مشخصات به تنها نشود و گرفته
 در شود، توجه عامّ و اصول الگوسازی و گوییکلی به تنها و شود گرفته نادیده خاصّ عوامل

 عاّم، مفرد، دیالکتیک به دید ... توجه زیان خواهد اجتماعی فعالیت و انقالبی مبارزة حال دو هر
 ما شناخت و ما عمل برای بلکه نیست، زندگی از و دور تجریدی و آکادمیک بحث یک خاصّ،
انقالبی  مبارزان برای را مقوالت این دیالکتیکی درک اهمیت دارد ... لنین خاصّ اهمیت

 :نویسدمی ساخته، خاطرنشان

، خاصّ  حالت هر در که کندمی تعیین را راهنما و عامّ اصول تنها مارکسیستی تئوری"

  ".شودگرفته می کار به مختلف و ویژه طوربه
 لنینی مشی از انحراف آن یا این ،"خاصّ حالت"یا به  "راهنما و عامّ اصول"دادن به  بهاکم 

 1«.آوردمی وجود به را

 در ادامه بحث در همین زمینه در کتاب آمده است : 
 از هستند، عبارت آن دارای هاپدیده و اشیاء از سلسله یک که آنچه یعنی عامّ، بنابراین،»

 که خاصیتی شود،روندها دیده می یا هاپدیده اشیاء، از تعدادی در که است مشترکی خاصیت

 .گرددمی تکرار روندها و اشیاء از معیّنی گروه در

 سطوح در تواندمی مورد نظر مشترک خصوصیات به بسته و بندیرده درجۀ به بسته عامّ البته

 ۲«.یابد انعکاس و شده بیان مختلف
ها پرداخته هایی به بررسی و مطالعۀ پدیدهچه زوایا و از چه حوزهبراساس این نگاه، بسته به اینکه از 

تواند شود، میهای محدودتر عام نامیده میشود، باید به این مفهوم توجه داشت که آنچه در حوزهمی
بیشتر « افراد»تواند با تکرار در های بازتر به خاص تبدیل شود و همینطور خاص نیز میبرای حوزه

کند که نه تنها شود. اهمیت این بحث از آن روست که به این نکته جلب توجه می به عام تبدیل
 های عام یا خاص در ارتباط با پدیدة مورد بررسیها ذهن را صرفاً بر یافتهنباید در تحلیل پدیده

کرد، بلکه باید به این نکته نیز توجه داشت که مفاهیم عام و خاص نیز مفاهیم ثابت و  متمرکز
یابند و ها در فضایی پویا معنی میری نیستند که یک بار برای همیشه تعریف شده باشند. آنالیتغی

های مشخص و برجستۀ کشیها را باید تا حدی خاکستری و متفاوت از خطاز این رو مرزهای آن
 جداکننده دانست. 

یژه در شرایط وو دموکراتیک بههای ملی های عام حاکم بر جنبشبر این اساس اگر قانونمندی
تواند به عنوان یک مورد دهیم، جنبش اخیر در ایران می نظر قرار سازی و نئولیبرالیسم را مدجهانی

 ها مورد ارزیابی و تحلیل قرارگیرد. خاص در آن
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های اخیر را عام خواهانه و دموکراتیک و اعتراضی در ایران در سالهای مطالباتی عدالتاگر جنبش
ها، از جاری یک مورد خاص از آن است که ضمن داشتن تشابهاتی با آنفرض کنیم، جنبش 

 های خاصی نیز برخوردار است که باید در تحلیل و ارزیابی آن مورد توجه قرارگیرند. ها و ویژگیتفاوت
اگر این جنبش را با توجه به تمرکز ویژة آن بر لغو حجاب اجباری و جمع کردن گشت ارشاد و ... 

های مختلف کارگران، بازنشستگان، ای در ارتباط با جنبشگیری آن، از منظری مقایسهدر آغاز شکل
دانشجویان، جوانان، زنان و ... مورد توجه قرار دهیم، باز هم چه از نظر شکل تکوینی و چه اهداف 

 تواند متفاوت و خاص باشد. و رویکرد آن، می
لبات آن و پاسخ شیوة حکمرانی موجود به های توسعۀ انسانی نیز این جنبش و مطااگر از شاخص

توسعه و از جمله کشورهای اسالمی نیز مورد توجه و ارزیابی و آن را در مقایسه با سایر جوامع کم
کند که دارای اهمیت زیادی به تحلیل قرار دهیم، باز هم جنبش اخیر اهداف خاصی را دنبال می

 رسند. نظر می
از منظر حقوق بشری نیز اگر این جنبش و مطالبات و اعتراضات آن را با کشورهای مختلف جهان 

توان توسعه و حتی اسالمی نیز مورد مقایسه قرار دهیم، باز هم میویژه کشورهای پیرامونی و کمبه
صر ها را در این قیاس به عنوان یک مورد خاص و منحشرایط زنان در ایران و سطح مطالبات آن

 به فرد مورد بررسی و تحلیل قرار داد و از آن نتیجه گرفت. 
از منظر تاریخی نیز چنانچه جنبش اخیر در چارچوب مطالبات و اعتراضات زنان و مبارزات، دستاوردها 

ها در یک قرن اخیر در کشور مقایسه شود، نیز مورد اخیر به عنوان یک مورد خاص و شرایط آن
های تحمیل شده بر زنان ویژه محدودیتگیری است. از این منظر بهنتیجه قابل ارزیابی و تحلیل و

 گیری است. پس از انقالب با قبل از آن نیز قابل مقایسه و نتیجه
و البته بدیهی است که باید از منظر اهداف کالن انقالب ملی و دموکراتیک معاصر جامعۀ ایران که 

شده و شامل استقالل، صلح، آزادی، دموکراسی، بخش مهمی از آن از مشروطیت تاکنون دنبال 
ای از مطالبات مدرن و سکوالر است، نیز به این جنبش توجه شود. از عدالت اجتماعی و مجموعه

این منظر نیز با یک جنبش خاص در مقایسه با موارد مشابه در تاریخ معاصر ایران مواجه هستیم 
بسیار متمایز و برجسته و خاص است. بعالوه که نقش زنان در آن آشکارا متفاوت از گذشته و 

ها و تهدیدات مرتبط با استقالل و امنیت و تمامیت ارضی های خاصی نیز در ارتباط با فرصتچالش
کند و نیازمند کشور در این لحظۀ تاریخی در آن مطرح است که آن را متمایز از سایر موارد می

 تمرکز و توجه خاصی است. 
ور تمرکز بر شرایط خاص جامعۀ ایران در شرایط کنونیِ جنبش ملی دموکراتیک، بر این اساس به منظ

ها را رسد الزم است که فهرستی از واقعیات اجتماعی و سیاسی و مالحظات مرتبط با آنبه نظر می
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ممکن « تحلیل مشخص از وضعیت مشخص»دهیم تا تحلیل آن در چارچوب رویکرد  نظر قرار مد
هرستی از واقعیات مربوط به جامعۀ ایران و جنبش دموکراتیک کنونی را به زیر فهای شود. گزاره

های ها را بتوان از جنبهدهد و اگرچه ممکن است برخی از آنعنوان موارد خاص مورد توجه قرار می
ویژه میزان های مختلف بهمختلف مقدم بر دیگر نکات دانست و برخی، نسبت به دیگر موارد از جنبه

ها خر طرح آنأ، اما در این فهرست هیچ اهمیتی در تقدم و تگیرنداولویت باالتری قرار اهمیت، در 
 مد نظر نبوده است. 

 

 واقعيات جامعۀ ايران در شرايط جنبش مهسا )زن، زندگی، آزادی(

 های وسیع های انباشته شده و خشم فروخوردة تودهپاسخ مانده و نارضایتیانبوه مطالبات بی

 ۲ای ممکن است برآمد کند. و این بار کشته شدن مهسا )ژینا( امینی طی بهانهمردم به هر 

 آن را فراهم کرد.  ۀساعت پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد، بهان

  آنچه جنبش مهسا با آن آغاز شد، یعنی اعتراض به کشته شدن مهسا در بازداشت دوساعتۀ

دود به مهسا نیست. دامنۀ اعتراضات ، امروز دیگر مح«پلیس امنیت اخالقی»گشت ارشاد و 

معترضان در شهرهای مختلف در سطح کشور امروز به کشته شدن نیکا شاکرمی، غزاله 

ها جوان دختر و پسر معترض توسعه یافته و چالوی، سارینا اسماعیل زاده، حدیث نجفی و ده

بازداشت خواهان محاکمه و مجازات آمرین و عاملین این جنایات و همچنین آزادی همۀ 

حکمرانی مسلط از پاسخگویی  شدگان در اعتراضات اخیر و همۀ زندانیان سیاسی است که شیوة

 به آن عاجز است. 

 های مشابه دیگر و محصول و ای از موارد متعدد قتلشدن مهسا )ژینا( امینی نمونهکشته

 داد یک سیستم است. برون

 ة حکمرانی مسلط ها از شیوردم طی دههاعتراضات جاری، نتیجۀ نارضایتی و خشم انباشتۀ م

ها و هنجارهای های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تحمیل ارزشبر کشور در حوزه

ویژه تشدید انسداد سیاسی در مطلوب حاکمیت بر سبک زندگی مردم است. در این ارتباط به

تیک در جنبش اخیر های اخیر، سبب شده است تا تمرکز بر مطالبات دموکراها و ماهسال

 مشهودتر گردد. 
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 داری در معرض ستم مضاعف قرار دارند. در ایران به دلیل شیوة حکمرانی زنان در جوامع سرمایه

داری است، ها و هنجارهای سنتی و پیش سرمایهمبتنی بر اسالم سیاسی که متکی بر ارزش

 این ستم را باید مضاعف در مضاعف دانست. 

 هاست بر زنان کشور تحمیل شده و جنبش زنان واردی است که دههحجاب اجباری یکی از م

های جنسیتی، اینک به طلبانه و رفع تبعیضهاست که در کنار سایر مطالبات برابرینیز دهه

و گشت ارشاد است. این خواسته مورد حمایت کل  صورت خاص خواهان لغو حجاب اجباری

 جنبش دموکراتیک مردم ایران نیز قرار دارد. 

 به منظور « پلیس امنیت اخالقی»به عنوان « گشت ارشاد»انداختن تحمیل حجاب اجباری و راه

ها های مد نظر حاکمیت، با نقض گستردة حقوق زنان و تحقیر، اهانت و آزار آنتحمیل ارزش

 ها همراه بوده است. طی دهه

  در بدترین وضعیت این جنبش در شرایطی آغاز شد که شرایط عینی اجتماعی و اقتصادی کشور

های تورم، بیکاری، فالکت و هایی چون نرخهای گذشته قرار دارد. شاخصخود نسبت به دهه

جمعیت زیر خط فقر، فاصلۀ طبقاتی و ضریب جینی، رشد اقتصادی، ارقام نجومی فساد، تعطیلی 

شود، های اقتصادی، حجم نجومی افزایش نقدینگی که عمالً در چاه ویل فساد هزینه میبنگاه

هایی که هیچ ارتباطی با نیازهای اجتماعی خرجیساختار به شدت غیرمردمی بودجه، خاصه

ندارند، افزایش چشمگیر نرخ بزهکاری، خودکشی، فحشا، ترک تحصیل، کودکان کار، طالق، 

ها در دسترس های این شاخصمهاجرت نخبگان و ... بدتر از هر زمان دیگری هستند. داده

شدن این های گذشته، نشان از بدترها و سالها در طی دههتغییرات آنهستند و منحنی 

ویژه در دولت سیزدهم دارد. از این منظر هم جنبش مهسا در های اخیر بهها در سالشاخص

 گذارد. روی آن تأثیرات مهمی میانداز پیشِ ای آغاز شد که بر چشمشرایط ویژه

 دموگرافیک آشکار به نفع نیروهای دارای مطالبات  جنبش در شرایطی آغاز گردید که تغییرات

توان دموکراتیک، مدرن و سکوالر در جامعه بیش از هر زمان دیگری است. این تغییرات را می

آموزان دختر نسبت داد: افزایش تعداد دانشجویان و دانش های مختلفی مورد توجه قراردر زمینه

التحصیل دانشگاه و به ویژه زنان دارای تحصیالت به پسر، افزایش قابل توجه نرخ جوانان فارغ

دهند، نسبت جمعیت جوان دانشگاهی بیکار که نزدیک به نیمی از بیکاران کشور را تشکیل می

در هرم جمعیتی کشور، نسبت جمعیت شهرنشین نسبت به جمعیت روستایی، فروپاشی 

ولیبرالی و پرتاب شدن بسیاری های نئاصطالح طبقۀ متوسط در نتیجه اجرای برنامهروزافزون به
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ها به صفوف جمعیت فقیر که با رادیکالیسم بیشتری در کنشگری اجتماعی و سیاسی از آن

ها همراه است، افزایش قابل توجۀ نرخ طالق همراه با کاهش چشمگیر نرخ ازدواج که با آن

رش ریسک در انداز و آمادگی بیشتر برای پذیمیزان قابل توجهی از جمعیت مجرد بدون چشم

ای از مبارزة سیاسی و اجتماعی همراه است. جنبش مهسا در شرایطی آغاز گردید که مجموعه

مطالباتی و اعتراضی را بیش از هر زمان های گیری جنبشپتانسیل شکل، تغییرات دموگرافیک

 دیگری در گذشته ایجاد کرده است. 

 های وسیع مردم و اعتراضات تودهگری هاست که حاکمیت با سرکوب و زندان به مطالبهدهه

 دهد. پاسخ می

  نشانی از استقالل قوا به عنوان رکن مهم جمهوریت نظام در ساختار سیاسی ایران مشاهده

 شود. نمی

 های گذشته تعطیل بوده حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی تقریباً در طی دهه

 است. 

  .انتخابات آزاد در ایران اساساً وجود ندارد 

 ها قانون اساس مبنی بر آزاد بودن تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ۲7گاه به اصل حاکمیت هیچ

 کند. بدون حمل سالح، تمکین نکرده است و نمی

  مستقیم به آراء مردم ۀپرسی و مراجعهمهقانون اساسی مبنی بر  59حاکمیت هیچ گاه به اصل 

 کند. تمکین نکرده است و نمی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیمسائل بسیار مهم  در

  فساد در سیستم به امری نهادینه شده و ساختاری تبدیل شده و بدون تغییرات ساختاری

 توان به برچیده شدن بساط آن امیدوار بود. نمی

 شکست کشاند. از سوی  جمع دربسته و انحصارگرای حاکم در ایران جنبش اصالحات را به

های اقتصادی و گیری مردمی در حوزهدیگر جنبش اصالحات نیز هرگز نتوانست با جهت

های وسیع زحمتکشان را به عنوان پایگاه اجتماعی خود جلب اجتماعی، حمایت کارگران و توده

تیک حفظ خواهانه و دموکراهای عدالتکند و پایبندی خود را به منافع عمومی به ویژه در حوزه

های وسیع مردمِ خواهانِ تحوالتِ هاست که تودهکند. در مجموع به دالیل مختلف، مدت

 اند. دموکراتیک، امید خود به اصالحات در ساختار حاکمیت ایران را از دست داده

 ای بجز ایجاد تغییرات ساختاریهای مردم بر اساس تجارب زیستۀ خود، هیچ راه چارهتوده، 

 بینند.شان در پیش روی خود نمیخواهانه و دموکراتیکالبات عدالتمطتأمین  برای
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 آمیز است. این حاکمیت است که با نقض حقوق طبیعی، حقوق مبارزة مردم اساساً مسالمت

شهروندی و دموکراتیک مردم و ممانعت از برگزاری تجمعات اعتراضی و اقدام به سرکوب و 

 کند. تحمیل میبازداشت معترضان، خشونت را به معترضان 

 تغییرات ساختاری در ، ای از شواهد از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و...مجموعۀ گسترده

 ناپذیر تبدیل کرده است. کشور را به یک امر اجتناب

 

 مالحظاتی در ارتباط با جامعۀ ايران و جنبش مهسا 

 ترین تضادهای مرتبط با جنبش ملی دموکراتیک کنونی جامعۀ ایران عبارتند از: عمده 

های وسیع تضاد کار و سرمایه که عمدتاً در قالب تضاد بین کارگران و زحمتکشان و توده-

ریزان، گذاران، برنامهدیده از نئولیبرالیسم با مروجان، حامیان، طراحان و سیاستآسیب

 های نئولیبرالی نمود دارد.ریان برنامهگیران و مجتصمیم

های وسیع مردم خواهان دموکراسی و آزادی شامل کارگران، طیف وسیع تضاد توده-

های مذهبی، زحمتکشان شهر و روستا، زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، اقوام و اقلیت

با سیستم و شیوة حکمرانی موجود که فساد  نگاران و وکال و ...نویسندگان و هنرمندان، روزنامه

 های مهم و برجستۀ آن است. نهادینه شده و انسداد سیاسی از ویژگی

ها و هنجارهای مورد نظر جمع دربسته و تضاد بین مطالبات مدرن و سکوالر جامعه با ارزش-

 انحصارگرای حاکم.

متقابل تأثیر  را هم داریم که درتضاد بین منافع ملی و استقالل کشور با مداخلۀ امپریالیستی -

با تضادهای فوق قرار دارد. مجموعۀ این تضادها بخش عظیمی از مردم جامعه را در برابر یک 

 جمع دربسته و انحصارگرای حاکم قرارداده است. 

 خواهانه )ضد جنبش ملی دموکراتیک کشور دارای وجوه مهم ملی )ضدامپریالیستی(، عدالت

خواهانه )ضد استبدادی( و مدرن و آزادی، رالیسم(، دموکراتیک )مردمی(داری و نئولیبسرمایه

خواهانه و سکوالر به معنای جدایی دین از حکومت است. جنبش اخیر متمرکز بر وجوه آزادی

 مدرن و سکوالر است.

  فاقد هر گونه زمینۀ عینی و شواهد قابل استناد در ساختار کنونی « نبرد که بر که»باور به

کنندة های مردم و دنبالتوان نمایندة تودهاست و هیچ جناحی از حاکمیت را نمیحاکمیت 

 ها دانست. منافع و مطالبات آن
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 های مختلف حاکمیت ی جناحهایی در حاکمیت وجود دارد، اما کارنامهبندیاختالفات و جناح

ای حاکمیت با هی جناح، همههادهد که به رغم برخی اختالفات موجود در بین آننشان می

های شیوة حکمرانی مسلط، به زیان منافع های نئولیبرالی و تحمیل ارزشاجرای برنامه

 اند. کردههای وسیع مردم عملتوده

 داری، نامتعارف با جهان سرمایهها و هنجارهای پیشانسداد سیاسی و فرهنگی مبتنی بر ارزش

دربسته و انحصارگرای حاکم، سبب شده گرا تحمیل شده بر جامعه از سوی جمع امروز و واپس

ای از مطالبات و اعتراضات در زمینۀ حقوق طبیعی و دموکراتیک در است تا طیف گسترده

ها را با طبقات و اقشار اجتماعی خاصی مرتبط دانست. توان آنجامعه مطرح شوند که نمی

شابۀ آن مانند حق عنوان مثال خواستۀ لغو حجاب اجباری و یا طیف وسیعی از مطالبات مبه

توان از همین دسته از مطالبات عمومی آواز خواندن زنان و یا رفتن به استادیوم و ... را می

گیرد. از آنجا که جنبش دار را نیز دربرمیبرشمرد که طبقۀ کارگر، اقشار میانی و طبقۀ سرمایه

سوئی اتحاد عمل و هم ویژه لغو حجاب اجباری متمرکز است، نوعیاخیر بر این گونه مطالبات به

بین نیروهای اجتماعی مختلف در عرصۀ کنشگری اجتماعی و سیاسی در ارتباط با این بخش 

 از مطالبات شکل گرفته است.

 های مختلف مالی، بوروکراتیک، تجاری و نیز صنعتی با اینکه حاکمیت ایران نمایندة بخش

استی و شیوة حکمرانی خاص خود های کدار است، با این وصف به دلیل ویژگیطبقۀ سرمایه

ها نیز های فرهنگی و سبک زندگی و ...، از تأمین مطالبات بخش قابل توجهی از آندر حوزه

گیرد. به این معنی بازمانده است. بدین ترتیب نوعی تعارض در شیوه حکمرانی مستقر شکل می

هاست که دهههای مختلف بورژوازی که منافع طبقاتی یک حاکمیت متعارف مدافع بخش

است، نیازی به تحمیل حجاب اجباری به جامعه و دستور کار نئولیبرالی را هم به اجرا گذاشته

است که در تحلیل وضعیت تبدیل آن به رکن هویتی موجودیت نظام ندارد. و این نکتۀ مهمی

 مشخص جامعۀ ایران و جنبش کنونی باید مورد توجه قرارگیرد. 

  ًاندازة زنان گاه بهنشین شهرها هیچزنان طبقات مرفه و مناطق مرفهحقیقت آن است که اساسا

اند و حوزة تحمیل این فشارها ها نبودهطبقات محروم و متوسط در معرض این گونه تحمیل

اساساً متمرکز بر دختران و زنان طبقات پایین و متوسط جامعه بوده است. با این وجود، تمرکز 

 شتر از زنان طبقات محروم است. ها بر لغو حجاب اجباری بیآن
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 ویژه زنان در ایران با سایر کشورها قابل قیاس اهمیت و گستردگی مطالبات دموکراتیک به

گردد. نیست. و این به پیشینۀ اجتماعی و تاریخی و دموگرافی جمعیت زنان در ایران برمی

گری بسیار زیادی مطالبات زنان به دلیل بنیان اجتماعی خود، از قدرت جذب نیرو و بسیج

 کند. برخوردار است. به دالیل مشابه این گزاره در مورد جوانان نیز صدق می

 نقض گستردة ، بار، ناعادالنه، فساد ساختاریبه دالیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی فالکت

حقوق طبیعی، دموکراتیک و حقوق اساسی مردم و تحمیل سبک زندگی خوشایند جمع دربسته 

ها و هنجارهای اسالمی و سنتی است، مشروعیت حاکم که مبتنی بر ارزش و انحصارگرای

 های مختلف مردم به شدت فروریخته است. حاکمیت در میان بخش

 های سیاسی نیازهایی است که به هیچ وجه زمینهامید به اصالحات و رفورمیسم، مستلزم پیش

ط هیچ فضایی برای رقابت آن در ایران فراهم نیست. ساختار حاکم و شیوة حکمرانی مسل

نیروهای رفورمیست و در جهت تأمین نسبی و حداقلی مطالبات مردم باز نگذاشته است. ساختار 

سیاسی دربسته، متمرکز و انحصارگرای حاکم بر ایران، چه از نظر محتوایی و چه از نظر شکلی 

 دهد. یفاقد پتانسیل اصالح خود بوده و استعدادی از خود در این زمینه نشان نم

 های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... به بن بست شیوة حکمرانی مسلط در حوزه

 ناپذیر است. رسیده است. خروج از بحران بدون تغییرات ساختاری، اجتناب

  ،نیروهای ملی و مترقی منتقد وضع موجود، اگر چه از وزن اجتماعی معینی برخوردار هستند

ها را در قامت یک نیروی ور هیچ گاه فرصت مطرح شدن آناما فضای بستۀ سیاسی کش

 سیاسی رقیب نداده است تا از شانس تبدیل شدن به نیروی آلترناتیو برخوردار شوند. 

 شدن مهسا آغاز شد و بسیار زود شهرهای مناطق مختلف کشور اعتراضات جاری که با کشته

توسط هیچ نیروی سیاسی یا شخصیت خودی است و ههای وسیع مردم را فراگرفت، خودبو توده

تواند یک فرصت، و هم یک تهدید برای جنبش ملی و شود. این هم میخاصی رهبری نمی

دموکراتیک کشور محسوب شود. فرصت برای اینکه نیروهای ملی و مترقی و مردمی بتوانند 

، نظر مردم را ها و شعارهای خالقانه و هدفمندبا برنامه و رویکردی نوآورانه و ارائۀ تاکتیک

زمان، تهدید است برای اینکه اپوزیسیون جلب و از شانس آلترناتیو شدن برخوردار شوند. هم

ای های گستردة مالی، سیاسی، تبلیغی و رسانهارتجاعی با استفاده از انواع امکانات و حمایت

ملی و امپریالیسم، در تالشند تا رهبری خود را بر جنبش تحمیل کنند و آن را از مسیر 

 عدالتخواهانه و دموکراتیک واقعی خارج کنند. 
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 مختلف، نخواستن و مخالفت خود را با ادامۀ های از منظر شرایط عینی، نه تنها مردم به شکل

دهند، شواهدی حاکی از آن هستند که توانایی حاکمیت نیز برای ادامۀ وضع موجود نشان می

 پذیر نیست. راحتی امکانته و بهاعمال حکمرانی به شیوة گذشته به زیر سؤال رف

  از منظر شرایط ذهنی اما جنبش اعتراضی جاری فاصلۀ قابل توجهی با سطح آگاهی و تشکل

یافتگی الزم برای تغییرات ساختاری برخوردار است. دقیقاً همین کاستی جدی است و سازمان

 کند. که مخاطرة آلترناتیو ارتجاعی را مطرح می

 تواند آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت تمرکز و تأکید روی مخاطرة برآمد آلترناتیو ارتجاعی می

عملی نیز باشد. به جای آن، باید با ترویج نگرانی و هراس از سرانجام جنبش و توسعۀ بی

ریزی شدة آلترناتیو ارتجاعی، در رویکردی با برنامه و فعال برای کسب هژمونی افشای برنامه

 جاد آلترناتیو ملی و دموکراتیک برای تغییرات ساختاری اقدام کرد. و ای

 سازی شرایط کنونی کشورمان با لیبی یا سوریه ها بر مبنای شبیههایی که از سوی برخیدغدغه

در زمان تهاجم خارجی بر بستر درگیری داخلی و سرکوب مخالفان معترض و خواهان تغییرات 

های سازی شرایط کشور با شرایط انقالبشود، و نیز شبیهیدموکراتیک از سوی دولت مطرح م

رنگی به دالیل متعدد گمراه کننده است. موضوع آن نیست که مخاطرة به انحراف کشیده 

های متعددی بین ایران و کشورهای مورد شدن جنبش وجود ندارد. موضوع آن است که تفاوت

شیوة حکمرانی نامتعارف و مبتنی بر گیرند. مقایسه وجود دارد که مورد توجه قرار نمی

های ایدئولوژیک در ایران، بافت اجتماعی و دموگرافی جمعیت در ایران که سطح آگاهی ارزش

دهد، بزرگی کشور و توان نظامی آن، نیاز غرب به بهتری نسبت به آن کشورها را بازتاب می

امل با غرب در جهت مدیریت تعامل با ایران در برابر روسیه، استعداد حاکمیت ایران برای تع

ای را در ایران بحران، قدرت نهادهای مدنی در کشور و ... به راحتی اجازة پیشبرد چنین پروژه

ها، تنها تسریع در شکل دادن به آلترناتیو ملی نخواهد داد. با این وجود راه مقابله با این دغدغه

  و دموکراتیک است، نه پاشیدن تخم یأس و بدبینی در جنبش.

 های فعالیت های شبه رفورمیستی )چرا که زمینهبه رغم تصور و ادعای برخی گرایش

های بسیار اندک قوانین برای رفورمیستی به هیچ وجه در ایران وجود ندارد(، با توجه به ظرفیت

حقوق دموکراتیک و با توجه به قانونی کردن بسیاری از موارد نقض حقوق طبیعی و دموکراتیک 

تار حاکم، امکان تأمین حقوق دموکراتیک مردم در چارچوب قانون غیرممکن از سوی ساخ

اند که دهد و به همین دلیل مردم آموختهاست. مبارزة صرف قانونی در ایران جواب نمی
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قانونی و نافرمانی مدنی را به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار دهند های ای از روشمجموعه

از طریق ساختارها و سازوکارهای قانونی برای تأمین مطالبات و  هاو هر اندازه که پیگری آن

ها به استفاده از پاسخ مانده است، طبیعی است که رویکرد آنرسیدگی به اعتراضاتشان بی

 نافرمانی مدنی و اعتراضات خیابانی برای تغییرات ساختاری در جنبش افزایش پیدا کرده است. 

 اضات نه تنها حاکی از عبور از امید به امکان اصالح مجموعۀ شعارهای مطرح شده در اعتر

ساختار موجود است، بلکه آشکارا خواهان تغییرات ساختاری اساسی با رویکرد مدرن و سکوالر 

شناختی ساختار حاکمیتی و شیوة حکمرانی های هویتی و هستیها و ویژگییعنی ضد ارزش

 موجود است. 

 ای آن نسبت به تغییر و تحوالت در ایران تحدان منطقهبدیهی است که امپریالیسم آمریکا و م

ویژه تغییر و تحوالت ساختاری با توجه به آنچه در مورد تضاد خلق با امپریالیسم و اهداف به

تفاوت نباشد و گرانه امپریالیسم در منطقه مورد اشاره قرار گرفت، بیطلبانه و مداخلهتوسعه

یطی از جمله در شرایط کنونی نیز دنبال نماید. امپریالیسم دستیابی به این اهداف را در هر شرا

نه دیروز، نه امروز و نه فردا یک ایران مستقل و مقتدر و دموکراتیک را به نفع اهداف 

 بیند. امپریالیستی خود نمی

  راه واقعی مقابله با مداخالت امپریالیستی و دفاع از استقالل و تمامیت ارضی کشور، تأمین

ویژه مناطق محروم کشور است. خواهانۀ مردم در همۀ مناطق بهاتیک و عدالتحقوق دموکر

طبقاتی و تضادهای مناطق محروم با  -های اجتماعیبندیشواهد فراوان دال بر تشدید قطب

مرکز در شرایط کنونی وجود دارد که محصول شیوة حکمرانی مسلط بر کشور است و در 

 ر را بیش از پیش در معرض تهدید قرار دهد. تواند امنیت ملی کشوصورت تداوم می

  بر خالف تصوری که مبارزه برای حقوق و مطالبات دموکراتیک چون لغو حجاب اجباری را از

دهد، جنبش کارگری ندانسته و آن را مورد توجۀ کافی و حمایت جدی قرار نمیهای اولویت

های لنینی دفاع از این گونه حقوق و مطالبات دموکراتیک، برای جنبش کارگری بر اساس آموزه

های وسیع جامعه از جمله از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. چرا که طبقۀ کارگر و توده

شوند که ری از این حقوق دموکراتیک است که از این فرصت برخوردار میزنان تنها با برخوردا

یابند که مشکل اصلی در جای دیگری است و آن ضمن تجربۀ زیستی و مبارزاتی خود در

داری است. از این رو لنین دفاع از حقوق و ماهیت ضدانسانی و سودمحور سیستم سرمایه

 شمارد. ها میو اساسی کمونیست مطالبات دموکراتیک را از وظایف مقدم، جدی
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  بر خالف تصوری که در تالش است تا اینگونه القا کند که جنبش کنونی متعلق به طبقۀ

ی متوسط و بورژواهاست و مورد حمایت طبقۀ کارگر نیست، باید تأکید شود که اتفاقاً طبقه

ت خود را از های مختلف همدلی و حمایکارگر و زحمتکشان و محرومان جامعه نیز به شکل

شدگان جنبش از ها و کشتهتردید بیشترین تعداد بازداشتیاند. بیاین جنبش نشان داده

عالوه جمعیت حاضر در اعتراضات ههای وسیع زحمتکشان است. بهای کارگران و تودهخانواده

خان آباد، قلعه حسنای چون پرند، قرچک ورامین، شهر ری، نازیبسیاری از مناطق حاشیه

ها به ویژه در آباد و بسیاری از شهرستانهرک قدس(، فردیس، اندیشه شهریار، سلطان)ش

ها حمایت مناطق محروم کشور اگر متعلق به طبقۀ کارگر نیستند، پس چیستند؟! عالوه بر این

ای نفت، پتروشیمی و نیشکر هفت تپه از جنبش از طریق اعتصاب نیز گویای کارگران پروژه

گذرد، مشارکت طبقۀ کارگر در جنبش سراسری بیشتر است. هرچه زمان می نادرستی این نگاه

در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد، این است که کارگران پراکندة آنچه شود. می

اند کننده در اعتراضات نیز طبعاً همان شعارهای رایج و دموکراتیک جنبش را تکرار کردهشرکت

را بدین طریق به ها خواهانه و کارگری را که بتوان آنعدالت نه شعارهای معیشتی و صنفی و

 عنوان کارگر بازشناخت.

یافته اشکال اساسی این نگاه آن است که انتظار دارد طبقۀ کارگر به صورت منسجم و سازمان

در قالب اعتصابات و تظاهرات به حمایت از این جنبش وارد صحنه شود. این در حالی است 

طلبانۀ بازنشستگان مواجه بودیم، شاهد کنش اول سال نیز که با جنبش حقکه در پنج ماه 

حمایتی سازمان یافته و منسجمی از سوی طبقۀ کارگر نبودیم. و دلیل آن را باید اساساً در 

ضعف سازمان یافتگی و تشکل طبقۀ کارگر جست. کمترین شناخت واقعی و ملموس از وضعیت 

شک حامی جنبش دموکراتیک کنونی در بی هااست که آن عمومی طبقۀ کارگر ایران مؤید آن

 هستند.  کشور

  یک نکتۀ مهم دیگر در این ارتباط، نگاه سندیکالیستی به تحوالت اجتماعی و سیاسی است

کنند که مسئلۀ اساسی کارگران مبارزة طبقاتی است که که بسیار نارساست. برخی تصور می

شود و بر این باورند که فعاالن ای دنبال میاتحادیههای مبارزة صنفی، معیشتی و در قالب

ویژه اگر متمرکز بر مسئلۀ ای باید از درگیرشدن در مبارزات سیاسی اجتناب کنند. )بهاتحادیه

  لغو حجاب اجباری باشد!(
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صنفی برای بهبود شرایط کار و  ةدر این ارتباط آن است که اگرچه مبارزنکتۀ کلیدی و مهم 

همچنین  ،ایصنفی و اتحادیه ةها یک تعریف عام است، اما مبارزیت اتحادیهزندگی تحت هدا

شود و به ناگزیر که به هیچ وجه به ابعاد صنفی محدود نمینیز هست طبقاتی  ةمبارز ۀمدرس

. بر این اساس، این رویکرد سندیکالیستی شودمیو دموکراتیک نیز  مبارزه سیاسی ةوارد حوز

ترین حقوق دموکراتیک از جمله ن ایران که کارگران در آن از ابتداییای چوویژه در جامعهبه

ای نیز برخوردار نیستند، آشکارا پاسیفیستی بوده و هیچ نسبتی آزادی فعالیت صنفی و اتحادیه

 لنینیسم ندارد.  -با جنبش انقالبی طبقۀ کارگر و مارکسیسم

 رفورمیستی، از یک سو به مطالبات دهد که بخشی از چپ حامل رویکرد شبهتجربه نشان می

توجه دهد و به آن بیآن نمیدموکراتیک و مبارزة مدنی توجه کافی نداشته و اهمیت الزم را به 

خواهانه را نیز تنها توجه است، از سوی دیگر تمایل دارد تا مبارزات دموکراتیک و عدالتو کم

 های قانونی )که عمالً امکان خاصی برای آن وجود ندارد(، دنبال کند. چارچوبدر 

این رویکرد بیشتر دغدغۀ خود را در ارتباط با ضرورت حفظ استقالل و امنیت و تمامیت ارضی 

طلبانه، تجاوزگرانه و ویرانگرانۀ امپریالیستی کشور در برابر مخاطرات ناشی از مداخالت توسعه

و اقتصاد سیاسی  ژئوپولیتیکدر همین راستا مایل است تا با تمرکز بر فضای  کند ومطرح می

گیری قدرت شرق در برابر جهان گرایی و شکلجانبهالمللی و برآمد چندو توازن قوای بین

همچنان امیدوار به مشاهدة عقالنیت در شیوة حکمرانی ، قطبی تحت سیطرة آمریکا و ...تک

گیری ملی و های آن با امپریالیسم را نوعی جهتو چالش مسلط بر کشور باقی مانده

ضدامپریالیستی تلقی کند. این نگاه ابایی ندارد که نگرانی خود را از رادیکالیسم جنبش 

دموکراتیک در ایران به دلیل مخاطراتی که ممکن است برای استقالل کشور ایجاد کند، ابراز 

گرایانه است. مبارزة ضدامپریالیستی، آشکارا تقلیلکند. این نگاه به استقالل و امپریالیسم و 

های سیاست خارجی ایران با آمریکا و وابستگان آن در منطقه و حقیقت آن است که چالش

گیری ضدامپریالیستی مورد ارزیابی قرار توان به سادگی در چارچوب جهتنیز اسرائیل را نمی

ط با حفظ استقالل و امنیت و تمامیت ارضی ها را بتوان در ارتباداد. اگر بخشی از این چالش

–ای ایران در قالب نوعی تمدن ایرانیطلبی منطقهکشور دید، بخشی از آن را نیز باید در توسعه
اسالمی و به صورت اخص شیعیِ مد نظر جمع دربسته و انحصارگرای حاکم که آن را در 

خارجی کشور نهادینه کرده  ها در سیاستپژوهی و بر بستر نبرد تمدنچارچوب نظری آینده

است، جستجو کرد. این رویکرد اگر چه در چالش با امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه، گاه از 



 14شمارۀ  –/ مجلۀ دانش و اميد  24   

ای و های مثبت در فضا و توازن قوای منطقهگیریبرخی جهات ممکن است حامل جهت

این دقیقاً گیری ضدامپریالیستی دارد. المللی باشد، تفاوت روشن و معناداری با یک جهتبین

المللی چیزی است که باید آن را در قالب عناوینی چون اختالف منافع در حوزة دیپلماسی بین

توان ضرورتاً به معنای ضدامپریالیست دید. و هر نوع اختالف منافع با امپریالیسم را نیز نمی

ریالیستی و ویژه اینکه آن نیرو در موارد متعددی دستور کارهای امپبودن یک نیرو دانست. به

نئولیبرالی را برای چندین دهه در کشور خود اجرا کرده باشد و در ارتباط با تهاجم امپریالیسم 

 به افغانستان و عراق و لیبی نیز همسو با امپریالیسم عمل کرده باشد و ... 

این نگاه توجه به این بنیان نظری ندارد که بر اساس ماتریالیسم دیالکتیک، تضادهای درونی 

ها هستند نه ارتباطات خارجی یک کنندة جهت تکامل آنها هستند که تعیینجوهری پدیدهو 

 های پیرامونی آن از نوع امضای برجام یا عضویت در شانگهای، بریکس و ...پدیده با پدیده

 های اجتماعی مختلف با یکدیگر برای مطالبات مشترک جنبش مهسا نمادی از پیوند جنبش

با تمرکز بر مطالبۀ لغو حجاب اجباری آغاز شد، در عمل به هیچ وجه به است. این جنبش که 

های مردم زنان و مطالبۀ لغو حجاب اجباری و گشت ارشاد محدود نشد. مشارکت گستردة توده

های ملی در سطح کشور در آن، مطالبات گستردة دموکراتیک به ویژه جوانان و زنان و اقلیت

 دهدجنبش بازتاب می و عدالتخواهانه را در شعارهای

 های اعتراضی و مطالباتی گذشته به تجمع در مکان جنبش مهسا مانند بسیاری از جنبش

خاصی محدود نماند و به تظاهرات گسترده خیابانی در سطح کشور و نیز خارج از کشور 

 فراروئید. 

  ها و لخواهانه و دموکراتیک در ساهای عدالتاخیر پس از موارد متعددی از جنبشجنبش

ها را نیز مورد های اخیر شکل گرفته است، از این رو طبیعی است که تجارب انباشتۀ آندهه

ها و تجارب ناپذیری از درستوان به استمرار و خستگیتوجه قرار دهد. در این میان از جمله می

 کرد. ارزشمند جنبش موفق بازنشستگان در نیمۀ اول سال جاری اشاره

 های مطالباتی و اعتراضی غاز گردید که انباشت کمّی تجارب جنبشجنبش در شرایطی آ

گیری کیفیتاً متفاوتی از این اعتراضات را مهیا کرده است. این گیری جهتپیشین، زمینۀ شکل

کیفیت جدید کمتر امیدوار به دستیابی به مطالبات در چارچوب قوانین و مقررات کشور است، 

را از طریق نافرمانی مدنی و در راستای تغییرات ساختاری ها در عوض بیشتر دستیابی به آن

 بیند. پذیر میامکان
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 های فراوانی را برای جنبش مهسا در شرایطی آغاز شد که جنبش زنان طی چند دهه هزینه

اند و این ترین مطالبات خود بر محور رفع تبعیض جنسیتی پرداخت کردهدستیابی به حداقلی

ها را به این نتیجه رسانده است که دستیابی به حقوق برابر و رفع ستم جنسیتی تجربه زیست آن

تار با شیوه حکمرانی حاکم شده بر کشور، امری غیرممکن است. از این رو به ناچار در این ساخ

 باید خواهان تغییرات ساختاری باشند. 

  ویژگی دیگر این جنبش آن است که بسیار زود بر بستر نارضایتی عمومی موجود از کارنامه و

ک جنبش گسترده های مختلف، تبدیل به یرویکرد شیوة حکمرانی مسلط بر کشور در زمینه

اعتراضی و های در سطح کشور شده است. از این منظر نیز این جنبش با هیچ یک از جنبش

 مطالباتی موجود در چند دهه گذشته قابل قیاس نیست. 

 ی کارگر و زحمتکشان را نیز با خود به همراه تردید جنبش کنونی، همدلی و حمایت طبقهبی

کوشند تا آن را به موضوع حجاب و برخی مطالبات های غربی که میدارد. برخالف رسانه

 فمینیستی تقلیل دهند، دامنۀ مطالبات دموکراتیک جنبش بسیار گسترده است. 

  جنبش مهسا بسیار زود مرزها را درنوردید و نه تنها ایرانیان مقیم در سایر کشورهای جهان از

ای سابقهالمللی بیبه جلب حمایت بین با خود همراه کرد و اساساً موفقرا جمله در اروپا و آمریکا 

های مطالباتی و اعتراضی داخل رسد پیش از این هیچ یک از جنبشنظر میبی شد. در واقع نیز

 کشور از چنین موفقیتی در این ابعاد برخوردار شده باشند. 

 خواهانه تمرکز بیشتری های معلمان، کارگران و بازنشستگان بر مطالبات عدالتاگر جنبش

داشت، جنبش کنونی بیشتر بر مطالبات رفع تبعیض جنسیتی به ویژه حجاب اجباری و 

 ای از مطالبات مدرن و سکوالر تمرکز دارد. مجموعه

 

 اندازهای پيشِ رو چشم

  .تغییر و تحوالت اجتماعی اساساً از منطق علمی و ماتریالیستی و دیالکتیکی برخوردارند

های مردم جان به لب رسیده از ستم طبقاتی، دیکتاتوری و نقض گستردة حقوق طبیعی توده

مانند تا ابتدا یک آلترناتیو ملی و مترقی برای رهبری آن در جایی و دموکراتیک منتظر نمی

عد شروع به اعتراض و مبارزه تحت رهبری و هدایت این آلترناتیو کنند. این درست شود و ب

نیروهای سیاسی مترقی هستند که باید بتوانند شرایط و نیازهای جنبش را به موقع و درست 

درک کنند و به آن پاسخ مناسب بدهند تا بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند و متناسب با وزن 
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جاعی و غلبه بر آن برخوردار تنس بیشتری برای رقابت با آلترناتیو ارکمی و کیفی خود از شا

 شوند. در چنین شرایطی آلترناتیو منطقاً باید از دل همین اعتراضات و مبارزات برساخته شود. 

 توان به شرط موجود بودنِ یک آلترناتیو ملی و مردمی، مینگاهی که بر آن است تنها با پیش

نگرد، و وار بود و بدون وجود این آلترناتیو با دیدة تردید به جنبش میآیندة جنبش کنونی امید

کند، از درک شرایط مشخص فراتر از آن در جنبش جاری نوعی انقالب مخملی را جستجو می

کند که راه مقابله جامعۀ کنونی و روند تحوالت واقعی آن فاصلۀ بسیار دارد. این نگاه درک نمی

ی پروغرب، زیرسؤال بردن حقانیت جنبش دموکراتیک و انتساب با خطر اپوزیسیون ارتجاع

عنوان انقالب مخملی و ... به آن نیست، بلکه تنها مشارکت با برنامه، فعال، هوشمندانه و 

همراه با خالقیت و نوآوری در آن و بیشترین تالش برای همگامی و اقدام مشترک و هماهنگ 

گیری آلترناتیو ملی تواند زمینۀ شکلاست که می با همۀ نیروهای ملی و دموکراتیک در جنبش

نیاز مشارکت در جنبش و آلترناتیو ملی و دموکراتیک، پیش و مردمی را فراهم کند. وجود

ها و نیروهای حمایت فعال از آن نیست بلکه محصول تعامل سازنده و مسئوالنۀ همۀ شخصیت

افتد. خودی هم چنین اتفاقی نمیملی و دموکراتیک در فرآیند جنبش است. به صورت خودبه

 ریزی شده، آگاهانه و پیگیر است. نیازمند کار برنامه

 گیری آلترناتیو ملی و دموکراتیک برای هدایت جنبش، گیری شرایط ذهنی یعنی شکلشکل

هوشمندانه و مبتنی بر اراده و شجاعانۀ  یافته، فعال، مسئوالنه،مستلزم کار با برنامه، سازمان

های آن موجود است اما تا پ و سایر نیروهای ملی و دموکراتیک است که پتانسیلفعاالن چ

 شود. انداز امیدبخشی در ارتباط با آن مشاهده نمیکنون چشم

  از سوی دیگر اگر بتوان شانسی نیز برای چپ جهت برآمد مجدد در فضای سیاسی کشور قائل

های وسیع خواهان تحوالت تودهشد، تنها با مشارکت فعال آن در جنبش و جلب اعتماد 

های تواند میسر باشد. از این رو بخشی از مدعیان چپ که به بهانۀ دغدغهدموکراتیک می

امنیت ملی و مداخلۀ امپریالیستی از دفاع تمام قد از جنبش دموکراتیک جاری و مشارکت فعال 

ا به عنوان خطر معرفی کوشند تا رادیکالیسم آن رکنند و میگرانه در آن امتناع میو هدایت

های خود ندارند و بر همین های مردم به برنامهکنند، به هیچ وجه شانسی برای جلب نظر توده

سیاق از هیچ شانسی نیز برای برآمد مجدد برخوردار نخواهند بود، چه رسد به مطرح شدن به 

 عنوان نیروی آلترناتیو که ابداً در این مورد قابل بحث نیست. 
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 تایج و دستاوردهایی مانند برچیدن گشت ارشاد و حجاب اجباری که جنبش مهسا فارغ از ن

)ژینا( امینی در کوتاه مدت ممکن است بتواند به آن دست یابد یا دست نیابد، این جنبش اساساً 

شود. جامعۀ پس از یک نقطۀ عطف در تغییر و تحوالت اجتماعی و سیاسی ایران محسوب می

هایی را به نمایش تفاوت جدی خواهد داشت. این جنبش پتانسیل این جنبش، با پیش از آن

گذاشت که از یک سو یکپارچگی حاکمیت در برخورد با جنبش را به چالش گرفته است و از 

سوی دیگر ناتوانی آن را در سرکوب مهار جنبش مانند گذشته به رغم تمام منابع عظیمی که 

ا تخصیص داده است، نمایان کرد. در همین هبرای کنترل اعتراضات اجتماعی و سرکوب آن

ارتباط، نوعی خودباوری و اعتماد به نفس در فعاالن جنبش دموکراتیک ایجاد کرد که در 

مهار جنبش در کوتاه مدت، اعتراضات آتی که بر  سرکوب و گذشته سابقه نداشت. با فرض

واهد گرفت و شناختی بسیار محتمل است، در چنین فضایی شکل خاساس بدیهیات جامعه

 توان حدس زد که با رادیکالیسم بیشتری نیز ظاهر شود.می

 دادن به آن ناموفق بوده است. بر کلیۀ اقدامات انجام شده برای مهار و سرکوب جنبش و پایان

بحرانی، با چالش جدی برای  گیر حاکمیت در شرایطاین اساس هستۀ دیرپا و تصمیم

ها در برابر آن، اقدام برای نوعی ترین گزینهاط از محتملگیری مواجه است. در این ارتبتصمیم

های آن وجود دارد تغییرات ساختاری نمادین با رویکرد شبه بناپارتیستی باشد که البته زمینه

ویژه چگونگی تعیین تکلیف با ساختار قدرت موجود بستگی اما موفقیت آن به عوامل مختلف به

 خواهد داشت. 

 های اعتراضی و مطالباتی را که م و خاص نیز اگر طیف وسیعی از جنبشاز منظر دیالکتیک عا

شوند، عام در نظر بگیریم، جنبش تری در جامعه ظاهر میهای زمانی کوتاهدائماً در فاصله

ها های پیشین و در امتداد آنمهسا یک جنبش خاص هست که ضمن اینکه بر بستر جنبش

هایی دیگری نیز دارد که آن ها نیز دارد، اما ویژگینهای مشترکی با آرخ داده است و ویژگی

سرکوب آن را برای حاکمیت با دشواری جدی مواجه کرده و امید ها متمایز و را از سایر جنبش

 ناپذیر در کشور را به شدت تقویت کرده است.به تغییرات ساختاری و اجتناب

 

 نتيجه 
توان جنبش کنونی در ایران را به عنوان فرازی می« تحلیل مشخص از وضعیت مشخص»از منظر 

خاص از یک جنبش ملی دموکراتیک در کشوری با حاکمیت اسالم سیاسی دانست که شیوة 
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های نئولیبرالی و به فالکت کشاندن زندگی هاست عالوه بر اجرای برنامهحکمرانی مسلط بر آن دهه
ها و هنجارهای سنتی و ایدئولوژیک برخاسته سترده حقوق دموکراتیک مردم، ارزشمردم و نقض گ

از قرون را در زمینۀ سبک زندگی مردم بر جامعه به ویژه زنان تحمیل کرده است. از این منظر 
طلبانۀ فمینیستی و مترقی است و آن را به مطالبات عمومی جنبش مهسا دارای مطالبات برابری

 و سکوالر فرارویانده است.  دموکراتیک، مدرن
خواهانه و های مطالباتی و اعتراضیِ عدالتتوان یک مورد خاص از جنبشجنبش کنونی را می

خواهانه و ها دارای جنبۀ عدالتهای اخیر دانست که همانند آندموکراتیک عام در ایران در سال
، شکل گرفته و اهداف و راه هادموکراتیک و مترقی است و بر بستر تجارب موجود از سایر جنبش

 کند. ویژه با تمرکز بر حقوق زنان دنبال میخود را به
های با تمرکز ویژة جنبش بر لغو حجاب اجباری و جمع کردن گشت ارشاد و ... در مقایسه با جنبش

های گذشته، جنبش ها و دههمختلف کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، جوانان، زنان و ... در سال
گری، سطح های کنشکنونی از نظر کمّی و کیفی، دامنه و عمق مطالبات و نیز اشکال و روش

تری را به نمایش گذاشته است که محصول تجارب کسب شده از سایر یافتهتر و تکاملرادیکال
 های مطالباتی و اعتراضی است.جنبش

شود، اما صی هدایت نمیبا اینکه جنبش خودبخودی است و از سوی شخصیت یا جریان سیاسی خا
ها را به آن ها به استقالل و امنیت کشور، آنکنندگان در آن و تعهد آنسطح آگاهی عمومی شرکت

آمیز جنبش تأکید داشته باشند که نکتۀ بسیار سو هدایت کرده است تا مسئوالنه بر وجه مسالمت
 قرار گیرد. ندازهای آن مورد توجه امهمی است و باید در ارزیابی جنبش و چشم

از منظر توسعۀ انسانی نیز مطالبات این جنبش خاص در مقایسه با دستاوردهای توسعۀ انسانی در 
 شک دارای جنبۀ مترقی است. اساساً حداقلی بوده و بی، سایر جوامع

از منظر حقوق بشری نیز مطالبات خاص این جنبش حتی در مقایسه با شرایط عمومی کشورهای 
 ونی از جمله کشورهای اسالمی، حداقلی بوده و کامالً برحق و مترقی است. توسعه و پیرامکم

از منظر تاریخی نیز مطالبات و اعتراضات جنبش کنونی در ارتباط با لغو حجاب اجباری در برابر 
 های تحمیل شده بر زنان پس از انقالب، کامالً مربوط، بجا و مترقی است. محدودیت

ملی و دموکراتیکِ معاصر جامعۀ ایران نیز مطالبات جنبش اخیر بخشی  از منظر اهداف کالن انقالب
ناپذیر از مطالبات دموکراتیک، مدرن و سکوالر این جنبش بوده و مترقی بوده و دقیقاً در جدایی

 چارچوب اهداف تدوین شدة این انقالب است. 
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طلبی زنان از جمله ریدموکراتیک به صورت عام و براب از منظر مبارزة طبقاتی نیز تحقق اهداف
دموکراتیک بوده و واجد اهمیت مطالبۀ لغو حجاب اجباری، همسو با اهداف طبقۀ کارگر در انقالب 

 باالیی است و نه تنها مترقی است بلکه یک الزام و وظیفۀ ضروری است. 
ر نظیطور حمایت بیگسترش جنبش در سطح کشور و در بین اقشار و طبقات گوناگون مردم و همین

 جهانی از جنبش کنونی نیز در کنار سایر شواهد، دلیلی بر حقانیت و مترقی بودن آن است. 
بر اساس شواهد فراوان، دستیابی به مطالبات دموکراتیک در چارچوب ساختار موجود غیرممکن به 

رسد. به همین دلیل است که اعتراضات و جنبش جاری اساساً به دنبال تحوالت ساختاری نظر می
 ادیکال است. و ر

از منظر استقالل و امنیت ملی نیز تنها با استقرار یک حاکمیت ملی، مردمی و دموکراتیک که خود 
های مختلف مردم اعم از کارگران و زحمتکشان، زنان، را متعهد به تأمین و حفظ حقوق بخش

توان ند، میهای ملی و مذهبی به ویژه در مناطق محروم و مرزی بداجوانان، دانشجویان، اقلیت
امیدوار به حفظ استقالل و امنیت و تمامیت ارضی کشور و غلبه بر تهدیدات مداخلۀ خارجی و 

طلبی و تجزیه بود. شواهد حاکی از آن هستند که بزرگترین زمینه برای به های جداییریسک
است  هاییمخاطره افتادن استقالل و امنیت کشور از سوی امپریالیسم و ارتجاع، محصول سیاست

 که هم اکنون شاهد آن در کشور هستیم. 
ناپذیر است. شیوة حکمرانی مستقر، قادر تردید ناپایدار و تغییر در آن اجتناببی وضعیت موجود جامعه

های معترض نیست. جمع کردن و تعطیل نشینی و انجام برخی اصالحات و جلب نظر تودهبه عقب
رسد. جنبش فاقد رهبری متمرکز و آلترناتیو نظر نمیپذیر به کردن جنبش از طریق سرکوب، امکان

های فارسی معینی است. تالش برای انحراف جنبش و ارائه آلترناتیوهای ارتجاعی از طریق رسانه
زبان وابسته به امپریالیسم غیرقابل انکار است. آلترناتیو ملی و مترقی شکل نگرفته است. با توجه 

ر جنبش و پویش ویژة آن که منتظر انسجام و اتحاد نیروهای به واقعیت وجودی و غیر قابل انکا
ماند، تنها راه مقابله با تهدید و مخاطرة آلترناتیو ارتجاعی، تالش ارادی، ملی و دموکراتیک نمی

آگاهانه، با برنامه، همراه با پشتکار و خستگی ناپذیر و فوری برای شکل دادن به آلترناتیو ملی و 
های اجتماعی، تاریخی هدایت و رهبری جنبش از سوی آن است. پتانسیلدموکراتیک و مترقی و 

و سیاسی و نظری الزم برای شکل دادن به این آلترناتیو وجود دارد اما آثار و نتایج آن هنوز مشاهده 
های آلترناتیو ارتجاعی و یکی از گزینه، گیری این آلترناتیوشود. در هر صورت بدون شکلنمی

ناپذیر به نظر یستی یا شبه بناپارتیسم از درون شیوه حکمرانی مستقر، اجتنابمداخالت امپریال
 رسد. می
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اندازهای پیش رو در ارتباط با آیندة جنبش کنونی متأثر از عواملی است که الزم است به چشم
های واقعی، به ها و دغدغهپیچیدگی ۀصورت مجزا و مفصل مورد بررسی قرار گیرند. اما ورای هم

 اندازهای پیش رو برای جنبش امیدوار بود. توان به چشمکلی میطور 
تواند به درک درست جنبش کنونی بر اساس رویکرد لنینی رسد نقل قول زیر میدر پایان به نظر می

 کمک کند: « تحلیل مشخص از وضعیت مشخص»
بدان معنا اما لزوم به حساب آوردن کلیۀ گرایشات موجود در هر شرایط مشخصی به هیچ وجه »

هر وضعیتی شامل  گیری برخوردارند. در مقابل،ها از وزن برابر در تصمیمی آننیست که همه
که راه حل آن، هم پاسخ سایر مسائلی را که همزمان توسط آن مطرح  یک مشکل مرکزی است

کند. لنین را تعیین میشوند و هم کلیدِ توسعۀ به پیشِ همۀ گرایشاتِ اجتماعی در آینده می
ای باشید که باید با همۀ ای خاص در زنجیرهشما باید در هر لحظه قادر به یافتن حلقه›گفت : 

ل زنجیره و آمادگی پایدار برای انتقال به حلقۀ بعدی، به نظم و توان خود به منظور حفظ ک
ها با یکدیگر و مسیری که در رویدادهای ها، چگونگی ارتباط آننها، شکل آترتیب این حلقه

ها را دریابید که به سادگی و سهولت یافته و آنکند، دستها را از یکدیگر متمایز میتاریخی آن
 ک زنجیرة معمولی ساخته شده توسط یک آهنگر نیست.های یکار بر روی حلقه

تواند معین کند که تنها دیالکتیک مارکسیستی از طریق تحلیل مشخص از اوضاع مشخص می
شود. مایۀ اصلی کدام فکت در یک لحظۀ معین از زندگی اجتماعی از این اهمیت برخوردار می

است. زیرا تنها  لیت دائماً در حال توسعهبه مثابۀ یک کبند آن، درک انقالبی از جامعه و ترجیع
کند: این حلقۀ این رابطه با کلیت است که این حلقۀ محوری را از این اهمیت برخوردار می

تواند کلیدی باید به چنگ آورده شود چرا که تنها از همین طریق است که خودِ این کلیت می
 3«درک شود.

راتیک معاصر جامعۀ ایران، ممکن است چیزی جز و آیا این حلقۀ کلیدی در انقالب ملی و دموک
های خواهانۀ تودهتعیین تکلیف با شیوة حکمرانی مستقر برای تأمین مطالبات دموکراتیک و عدالت

طلبانه و ضد تبعیض جنسیتی زنان جامعۀ ما از جمله وسیع مردم به صورت عام و مطالبات برابری
ه امروز باید بر آن تمرکز کرد تا شرایط انتقال به صورت خاص باشد کبه لغو حجاب اجباری و ...
 حلقه بعدی فراهم آید؟!

، انتشارات حزب توده ایران، صفحات 1۳۵۸آیین ، امیر، ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی، نیک1
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 دربارۀ تظاهرات اخیر در ایران

 فرشيد واحديان

 

برد، سر میزمانی که در بازداشت نیروهای انتظامی گشت ارشاد بهمرگ دلخراش دختری جوان در 
خشمی فروخورده، انباشته و برخاسته  ؛موجب انفجار خشمی عظیم در میان مردم سرتاسر ایران شد

های بسیار های نئولیبرالی بر بخشسرکوب مدنی، سلطه سیاستهای ها سیاستاز اعمال سال
 شکن امپریالیسم.کمرهای دی، و تبعات تحریماقتصا گیریبزرگی از نظام تصمیم

قانونی مصرحه های ییاهمبا هرگونه تظاهرات و گرد مراجع قانونیاین اعتراضات به دلیل مخالفت  
دهی در خودی و با حداقل سازماندر قانون اساسی جمهوری اسالمی، شکل تظاهرات خودبه

عمدة این تظاهرات که های گرفت. در ابتدا شعاربزرگ به خود های و اماکن عمومی شهرها خیابان
گرفت، نفی حجاب اجباری می صورت با حضور بسیار پررنگ دختران و زنان عمدتا از طبقات متوسط

اعمال قانون ظالمانۀ ها شعارهایی بسیار منطقی در واکنش به سال ؛و برچیده شدن گشت ارشاد بود
 .«ستاد امر به معروف نهی از منکر»و  «ارشاد گشت»عوامل اجرای آن، یعنی  حجاب اجباری و
 حقموقع از سوی دولت و مسئولین در قبال این اعتراضات بهالعملی مناسب و بهعدم اتخاذ عکس

نیز به ها تری به خود گرفته و محتوای شعارآمیزتدریج شکل خشونتموجب شد که تظاهرات به
ی آن میل نماید. درگیری میان مردم و سمت نفی حکومت جمهوری اسالمی و تقاضای سرنگون

 .است منجر شده هاانساناز  شدن تعداد زیادی کشته و مجروح بهتر شده و نیروی انتظامی حاد
خصوص ردنشین و بهدر مناطق کُها کُرد بودن این دختر معصوم عاملی بود که تظاهرات و درگیری

موقعیت بد اقتصادی مردم این  گیرد.مرزی شمال غربی، اشکال حادتری به خود بهای در استان
اجتماعی آنها، همیشه عاملی بوده که نارضایتی از  -توجهی دیرینه به وضعیت اقتصادیبی مناطق و

دولت و حاکمیت در این مناطق اشکال حادتری نسبت به بقیۀ مناطق ایران به خود بگیرد. عناصر 
گستردة خود در مجاورت این مناطق در جاسوسی غرب و اسرائیل با حضور های وابسته به سازمان

 آن سوی مرز، یعنی اقلیم کردستان، سعی در سوءاستفاده از این موقعیت دارند.
های مرزی جنوب شرقی کشور یعنی سیستان بلوچستان نیز به دلیل مجاورت با مناطق ناآرام استان

امپریالیسم و عوامل جاسوسی طلب بلوچ که توسط جداییهای بلوچستان پاکستان و وجود جنبش
شوند، از جهات مختلف، موقعیتی را مشابه عرب و حتی پاکستان تقویت میهای غرب، برخی کشور

شمال غربی کشور به وجود آورده است. درگیری در نماز جمعۀ زاهدان در هشتم مهرماه، های استان
و آتش زدن مراکز  یان افرادحملۀ مسلحانۀ هم زمان به مراکز انتظامی شهر، توزیع اسلحه در م



 14شمارۀ  –/ مجلۀ دانش و اميد  32   

در کشور است. ها آرامیدخالت عوامل بیگانه در تشدید این ناهای تجاری در مرکز شهر از نشانه
حضور پررنگ اسراییل در جمهوری آذربایجان و تحریکات این کشور در اقدام به تغییر موقعیت 

 ه استوجود آوردبه ژئوپولیتکی منطقۀ بحرانی دیگری را در شمال کشور،
شاهد حدت فزاینده درگیری میان المللی بین گیرد که در صحنۀمی این تظاهرات در زمانی صورت

روز قدرت و بهبهۀ ضد امپریالیستی هستیم که روزسرکردگی ایاالت متحده با جامپریالیسم غرب به
تر کرده و با روسی مواضع خود را در اوکراین مستحکمهای گیرد. نیرومی استحکام بیشتری به خود

پرسی در مناطق شرق اوکراین و تأیید آن توسط مراجع مقننه و اجرایی روسیه، الحاق انجام همه
ها به روسیه، مراحل قانونی خود را طی کرده است. تبار این سرزمینشمار بیشتری از مردم روس

خرابکاری و ایجاد حمالت بسیار دقیق و پیچیدة انفجار خطوط لولۀ زیردریایی نورد استریم، برای 
آمریکا در رومانی به منظور درگیری  101وقفه در صادرات گاز روسیه به اروپا، و اخیرا استقرار ارتش 

 هاست. از حاد شدن این رویاروییهایی احتمالی با روسیه، همگی نشانه
تشدید تشنج در منطقۀ آسیای جنوب شرقی برای محاصرة چین و کرة شمالی از طریق ایجاد 

نظامی میان ژاپن، کرة جنوبی و عناصر مرتجع دیگر در منطقه، کوشش امپریالیسم های ادیهاتح
 دهد.برای گشودن جبهۀ دوم در منطقۀ حساس دیگری از جهان توسط امپریالیسم را نشان می

با شدت گرفتن گرایش به شرق در جمهوری اسالمی ایران، طبیعی است که امپریالیسم غرب تمام 
در جلوگیری از اتحاد میان ایران و جبهۀ جدید مبارزه با سلطۀ بالمنازع امپریالیسم کوشش خود را 

کار گیرد. طبیعی است که در این راستا نقشۀ تغییر رژیم در ایران در این دوران الویت بیشتری به
ده فکر در ایاالت متحهای کند. با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک و قدرت نظامی ایران، اتاقمی پیدا

کنند می را توصیه 1990-1980های همیشه برای تغییر رژیم ایران، الگوی انقالبات مخملی سال
  شد. های اروپای شرقی با موفقیت اجراکه در بسیاری از کشور

سر برجام، امضای توافق  در بحبوحۀ مذاکرات با کشورهای غربی برای رسیدن به توافقی جدید بر
در مجمع عمومی سازمان ملل، شدت گرفتن این تظاهرات در  جمهورشانگهای و حضور رئیس

های مؤثر است. کافی است که حجم پوشش تبلیغاتی رسانه المللی ایران شدیداًتضعیف موقعیت بین
غربی از اعتراضات عمومی برای مرگ دختر جوان در ایران را با میزان خبررسانی در مورد مرگ 

انتحاری مقایسه کنیم. حمالت  هایابل به دست تروریستدختر نوجوان هزاره در کها فجیع ده
های خصوص در کشورهبرانداز به دفاتر نمایندگی جمهوری اسالمی بهای بعضی از عناصر گروه

از کوشش برای گرفتن امتیاز هایی ایرانی از این کشورها نمونههای اروپایی و کمپین اخراج دیپلمات
ب است. همچنین، محتمل است که با انسداد کانال مذاکره و بیشتر از ایران در مذاکرات با غر
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ایرانی از این کشورها برجسته کردن گزینه تهاجم های دیپلماسی، هدف دیگر کمپین اخراج دیپلمات
 نظامی باشد.

حق مردم، بههای در ادامۀ تظاهرات و نبود برخوردی منطقی و عادالنه از سوی دولت با خواسته
سرعت چون گشت ارشاد، بههایی واست لغو قوانین حجاب اجباری و انحالل نهادمضمون شعارها از خ

به شعارهای سرنگونی و براندازی تبدیل شد. تبلیغات آن سوی مرزها با همکاری دانسته و یا ندانستۀ 
شود می کوشد که جنبش اعتراضی را به خشونت بکشاند. تالش زیادیمی بخشی از حاکمیت دائما

های ها، استفاده از ادبیات رکیک و فحاشی به جای شعاربه قتل و درگیری در خیابان که جوانان را
ای نه تنها جنبش را از پیروزی نسبی اولیهها گرایانه تشویق نمایند. رواج بیشتر این تاکتیکمطالبه

سازد، بلکه توجیهی برای سرکوب هرچه بیشتر تظاهرات به دست می دست آورده، محرومهکه ب
 دهد.می صر تندروی داخل حاکمیتعنا

 رسد در واکنش به این تظاهرات، با دونوع برخورد متفاوت از سوی حاکمیت روبرو هستیم: می به نظر
و مقاماتی از سه قوه در طیف عملگرایی قرار گرفته و ضمن  بخشی از مسئولین باالی مملکت -

به نحوی از لزوم تغییرات در  جویانهبا لحنی مسالمت بیان برخی سخنان هشدارآمیز، عمدتاً
اصالح های اعتراض»و تحول در نحوة اجرای آن در کنار استقبال از ها ای از سیاستپاره

 گویند. می سخن «خواهانه

در مقابل، طیفی از عناصر حکومتی، از جمله برخی از نمایندگان مجلس از عموم مردم معترض  -
ها و و قمع آنها، تشدید فزایندة قید و بندبا لحنی زشت و سخیف سخن گفته و خواهان قلع 

 اند.سیاسی، اجتماعی فرهنگی بیشتر شدههای محدودیت

گرایی، راه حل را در است، اما طیف متمایل به بنیادهایی طیف عملگرا خواهان ایجاد تعدیل
 بیند.می های ترور و سرکوبگیری بیشتر و استفاده از اهرمسخت

ای نتیجۀ همین انشقاق است. مشابه همین گیری در یک سال گذشته تا اندازهتعلیق نظام تصمیم
یک  از ،بانک جهانیهای اقتصادی نئولیبرال و نسخههای تعلیق را در انتخاب میان ادامۀ سیاست

جاری فرصتی های خواهانه و مردمی، از سوی دیگر، شاهدیم. ناآرامیسیاست اقتصادی عدالت سو، و
عالوه، ادامۀ این تعلیق فشار بر روی دولت ایران برای به .گذاردبرای ادامۀ این تعلیق باقی نمی

گیری کشور به تسلیم در مقابل غرب را به مراتب بیشتر خواهد کرد. نحوة جوابگوییِ نظام تصمیم
اقتصادی سرنوشت آیندة جمهوری اسالمی را رقم خواهد زد. -این چالش عظیم سیاسی



 

	»مهسا دختر ايران«جنبش 
  سيامك طاهري

  
 ستنگاه كن كه ز هر بيشه در قفس شيري

  مرد اينجاستبلوچ و كرد و لر و ترك و گيله
  

گاه به اشكال گه گلو فرو خفته بود وكه سالياني در  بغضي. اي را تركاندمرگ مهسا بغض فروخفته
غضبناك  بار ويا با نگاه شماتت كرد ومردان را يا جلب نمياما توجه دولت، شدمي گوناگون فرياد

شرايط جديدي ، و مدارس شاهد آنيمها دانشگاه وها آنچه كه اين روزها در خيابان. شدمي آنان مواجه
جسارت  گستردگي و. دهدمي ابر ديدگان همگان قراراجتماعي كشور در بر را در عرصه سياسي و

فشان توان آن را آتشمي كه فقطاي پديده. غير قابل كنترل مهابا وبي، باور نكردني نسلي خشمگين
  اندوزي قابل تعمق!تجربه هوشياري و، در عين حال. خشم ناميد

شعارهاي مربوط به  و از سلطنت -با وجود خشم متراكمشان- دوري جستن آگاهانه اين جوانان 
اي توان پارهمي شناسيهرچند كه از منظر آسيب. نشان از رشد عقاليي آنان دارد، اين دارودسته

اي برخالف پاره. ولي اين موضوع بحث ما نيست، انتقادات را به برخي از حركات فردي روا داشت
از اي يا پاره و، ابلهانه جلب نظر كننداطوارهاي  ادا و كوشند با برهنگي ومي نشين كهدلقكان خارج

 هااز آنهاي معيني كوشيدند كه گروه، كشورمرزي دو استان  -يكي حركات غير قابل قبول در
  . آنان در كليت خود هرگز به دام اين گونه تحريكات نيفتادندكنند، برداري بهره

اكثريت  جوانيبا توجه به . طلبينه در دام تجزيه و افتادند نه در دام سلطنتانبوه جوانان معترض،  
ولي ، از سوي مسئوالن كشور مورد تقدير قرار گيرد الزم بود كه اين هشياري، مطلق معترضين

كوشيده ، البته نادرست و فردي افراطيحركات اي بلكه با بزرگنمايي پاره، سفانه نه تنها چنين نشدأمت
  . ال برده شودؤهاي برحق معترضين زير سخواست كل اعتراضات ناديده گرفته شود و تا شد

باشند شاهد  حيرتبا والن بايد ئپاره شده است و مس واقعيت موجود حكايت از آن دارد كه كشور دو
تعداد  و، برگشت يافته با امكانات رايگان رفت وتظاهرات سازمان. اندكه در طرف اقليت قرار گرفته

، از شهرهاي كشوراي پاره وو ميدان تجريش تا چيذر  تهران در ميدان انقالب كنندگانشركت كم
  . شاهد اين مدعاست
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سفانه أاما مت، له بر سر حجاب نيستئكه مس دانكيد كردهأهرچند كه بسياري از مقامات كشور ت 
يا تشكيل  يا لغو قانون حجاب اجباري و تاكنون هيچگونه اقدام عملي همچون انحالل گشت ارشاد و

  . صورت نگرفته است، يابتطرف حقيقكميته بي
اران دو طرف ونقشري وها ايحجتيه، انداگر در ميان بخشي از كساني كه در طرف حكومت ايستاده 

بعيد نيست كه در اين سو نيز عناصر ناسالمي وجود داشته ، غيره قرار دارند...  و اسالم آمريكايي
جوانان در كنترل اوضاع قابل تقدير يم هشياري اين يگومي درست به همين دليل است كه. باشد
  . است

...  بان ولطسلطنت، طلبانحتي اگر آمارهاي ارائه شده از سوي مقامات امنيتي در باره شمار تجزيه
شمار آنان در مقابل خيل جوانان  كه شودمي بازهم روشن، را مالك قرار دهيم گاندستگيرشددر بين 

واقعيت اين است كه اين تحركات ... ناچيز است.  ار وبيك، دانش آموز، اعم از دانشجو- خشمگين
 معياردرست به همين جهت است كه بايد با . رفته استگشكل  سربي خودجوش و طوربه

 و احتمالي . حضورهايشكاستي وها نه با ضعف اش شناخته و مورد قضاوت قرار گيرد وهشياري
ميزان درستي براي ، كه پرچم را آتش زده و يا خطاي ديگري را مرتكب شده است فردفرضي يك 

  . قضاوت اين جوانان نيست
طرف ديگر با دستان خالي ، در حالي كه يك سوي اين درگيري از همه گونه امكانات برخوردار است

برخي هرچند كه  .انديا مجروح شده سفانه تاكنون گروه قابل توجهي كشته وأمت. به ميدان آمده است
اما تاكنون هيچ اقدام عملي براي ، شناسندمي رسميتكه حق اعتراض را به گويندميوالن ئمس

كارگران نيز  معلمان و آميزحتي اعتراضات مسالمت. ايجاد امكان چنين اقدامي صورت نگرفته است
  . بگيروببند همراه بوده است خشونت و بارها با
نبايد از اين خطاي  توان ونمي. است فعليوضع پيدايش اصلي  عامل، ناپذير بودن حكومتانعطاف

 بايد هرچه زودتر. افتندمي خون حتي نوجوانان ما به خاك و جوانان و، روزانه. عمده چشم پوشيد
توان غلبه بر جنبش ، گرانهسركوبهاي مسئوالن مربوطه بايد بفهمند كه با روش. انديشيداي چاره

حاكميتي كه در مقابل مردم . نشيني كنندعقب، هاي برحق مردمدر مقابل خواستناچارند  را ندارند و
.اچار به كرنش در برابر بيگانه خواهد شدن، قرار گيرد



 

 باید متوقف شود!

 در ایران« انقالب مخملی»به  سوء استفاده از فجایع انسانی برای دامن زدن

 

 ۲۰۲۲ه / دوم اکتبر متحد االتيصلح ا يشورا

 
شورای صلح ایاالت متحده تشکیالتی است از نژادهای مختلف، حامی طبقۀ 

متعهد به حفظ صلح، عدالت اقتصادی و کارگر، و ضد امپریالیست که 

اجتماعی، و همبستگی انترناسیونالیستی با همۀ مردم جهان است. این شورا در 

در شهرهای عمدۀ آمریکا تاسیس شده و در شورای جهانی صلح عضویت 1979

دارد. شورای جهانی صلح بزرگترین سازمان مبارز در راه صلح و سمنی عضو 

 سازمان ملل متحد است.

شورای صلح ایاالت متحده به عنوان رکن مهم رسالت خود، معتقد است که 

المللی بدون تحقق عدالت تحقق صلح، چه در سطح ملی و چه در عرصۀ بین

شورا بر ارتباط جدایی ناپذیر مبارزه در راه صلح با مبارزه در  ناممکن است.

ر این باور های مردم زحمتکش تاکید داشته و براه تامین حقوق و نیازمندی

است که توجه به مسایل اقتصادی، محیط زیست، و مسایل اجتماعی سیاسی، 

  نقشی حیاتی در تحقق امر صلح دارد.

 این شورا اعالمیۀ زیر را صادر نموده است:، در ارتباط با وقایع اخیر در ایران

 
المللی به بینهای شورای صلح ایاالت متحده به شدت نگران رویدادهای جاری در ایران و واکنش

آن است. پیش از هر چیز، شورای صلح ایاالت متحده به صراحت حوادث منجر به مرگ مهسا امینی 
کند. بوده، محکوم می« پلیس اخالق ]ارشاد[»دلیل نداشتن حجاب ]مناسب[ در بازداشت را که به

در مورد بدن شورای صلح ایاالت متحده از حق زنان در ایران و سراسر جهان برای تصمیم گیری 
کند. هیچ سازمان دولتی حق مداخله در چنین و زندگی خود، از جمله انتخاب پوشش، حمایت می

باید به دلیل استفاده از این حقوق خود، دستگیر، بازجویی یا تصمیماتی را نداشته و هیچ زنی نمی
 مورد آزار و اذیت قرار گیرد.
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از این ایاالت متحده و متحدانش بهره برداری از نحوة  در عین حال، شورای صلح ایاالت متحده
 شرورانه، بسیار نگران است. اهدافی که هیچ ارتباطی به نگرانیو در جهت اهداف  واقعه دلخراش،

سی، دویچه وله، رادیو بیصدای آمریکا، بی-های غربی صادقانه برای حقوق زنان ندارد. رسانه
از این فاجعه انسانی  -های امپریالیستی در سراسر جهانالمللی و بسیاری دیگر از رسانهفرانسۀ بین

ن و توجیه اعتبار کردن حکومت ایرابی سوء استفاده کرده و یک کمپین هماهنگ جهانی را، با هدف
 اند.تغییر رژیم اجباری در آن کشور، آغاز کرده

نامه شانگهای توسط ای جهانی علیه ایران، با امضای توافقهمزمانی کل این فاجعه و کمپین رسانه
ایران و نیز سخنرانی رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، بسیار تأمل برانگیز است. 

ی شورای صلح ایاالت متحده، روشن است که حکومت آمریکا و سایر برابا توجه به این موارد، 
، در 1953نیروهای غربی، مشابه با عملکرد آمریکا در زمان براندازی نخست وزیر منتخب ایران در 

 در ایران هستند. رژیم حال بهره برداری از این تراژدی برای اعمال فشار در جهت تغییر قهرآمیز
ای که در حال حاضر در ایاالت متحده در مورد مسائل حقوق زنان در ایران قهسابدر واقع، نگرانی بی

ها سال سابقۀ شود، درست پس از تصمیم دیوان عالی کشور در موضوع پرونده دابز، که دههابراز می
. حق خاتمه دور از صداقت به نظر می رسدهبحق انتخاب زنان برای خاتمۀ بارداری را لغو کرد، بسیار 

ری، یکی دیگر از تصمیمات کلیدی است که فقط زنان باید در مورد آن تصمیم بگیرند چرا که باردا
 1000موردی است مربوط به بدن و زندگی خود آنها. عالوه بر آن، این واقعیت که ساالنه نزدیک به 

 نفر از آنها زن هستند، 50تا  40نفر توسط پلیس در ایاالت متحده کشته می شوند و اینکه بین 
 نماید.اعتراض نامتناسب به سرنوشت غم انگیز یک زن ایرانی در بازداشت پلیس را، بسیار مزورانه می

های اقتصادی واقعیت مهم و غیرقابل انکار را نظر داشته باشند که تحریممردم آمریکا باید این 
از جمله به دلیل تحریم واردات داروهای حیاتی، بسیار بیشتر  رانییکجانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ا

از مقامات  برخیواقع،  درشود. از اقدامات نیروهای امنیتی موجب مرگ دختران و زنان ایران می
 رانیرساندن به مردم ا بیها آسمیتحر نیاند که هدف از امتحده قبالً به صراحت اعالم کرده االتیا

بدن خود  یاعضا و فروشغذا  یبرا انیرانیا تکدیاظهار داشت که  راًیاخ لیانیاست. رودلف جو
به  ی است کهحالدر  نیاو . اندگر افتادهرکا هامیتحراز اینکه است  ییهانشانه ،زنده ماندن یبرا

 شود.یم دهیشن ی در غربضد بشر تکارانهیجنا یهامیتحر نیا هیعل یزمزمه اعتراض یسخت
 یانهیبه عنوان زم، است رانیمردم ا و خشمها از رنج یاریکه مسبب بس هامیتحر نیدر واقع، ا

و درست در راستای سیاست پیشنهادی موسسۀ بروکینز  کند،یاعتراضات مختلف عمل م بروز یبرا
 «یانقالب مخمل» کی ختنیبرانگ قیاز طر رانیکردن جامعه ا ثباتیعمداً با هدف ب، ۲009در سال 

 مقالۀ تحلیلی این موسسه چنین می خوانیم:گیرد. در صورت می
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 کی جادیکمک به ا، [رانیآن ]دولت ا ینابود یروش برا نیترمقبولو  نیتریهیبد»
موجب سرنگونی  1989سال  ازاست که  «یمخمل یهاانقالب» مشابه یانقالب مردم
 رییاز طرفداران تغ یاریبس ی. براشد یشرق یر اروپاد یستیکمون یهادولتبسیاری از 

کند تا به نام  قیرا تشو رانیمردم ا دیمتحده با االتیرسد که ایم ظربه ن یهیبد م،یرژ
 1«خواهد بود... میرژ رییروش تغ نیترمشروع نیو ا رندیخود قدرت را در دست بگ

 یمتحده برا االتیا یهاتالش و تمام رانیا هیعل آمریکا یهامیمتحده تحر االتیصلح ا یشورا
 -مرد و چهچه زن - رانیبر مردم ا نیکند. ایمحکوم مبا قاطعیت تمام را  رانیدر ا میرژ رییتغ ایجاد

ندارد  قمتحده ح االتی. ارندیبگ میتصمود کشور خ و سرنوشتحکومت  تیدر مورد ماه است که
 اتیعمل م،یدر قالب تحر اعمال زور نیخواه ا .دخالت کند یماتیتصم نیدر چن اعمال زور قیاز طر
انجام  ایسسازمان  تیمخالف تحت حما یروهایاز ن تیحماجنگ روانی باشد و یا به صورت  ،یمخف

گیرد.

در قبال  کایآمر دیجد یاستراتژ یبرا ییهانهیگز ایران از کدام طریق؟» همکاران: وکنت ام. پوالک  1

 1۰۳، ص ۲۰۰۹ژوئن  ،بروکینز، مؤسسه ۲۰شماره  ،یلیمقاله تحل ،«رانیا

                                                                                                          

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-8343864592645975138__ednref1
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 :امتیاز نفت شمالغوغای 

 ای برای پنهان نگهداشتن امپریالیسمغائله
 

 علی پورصفر )کامران(
 

های طلبیهچای با آن گونه از سلطویژه با عهدنامه ترکمانمناسبات اقتصادی روسیه و ایران به
روسیه همراه شد که به علت قدرت فائقه روسیه نسبت به ایران همواره ضامن منافع سیاسی و 
اقتصادی فراوان استعماری و سپس امپریالیستی روسیه و سپس انگلیس در ایران بود. این مناسبات 

ای اقتصادی هسرعتی دوچندان گرفت و در بسیاری از حوزه 19سویه و ظالمانه از نیمه دوم قرن یک
وارد شد و به تقریب نزدیک به نیمی از استعدادهای اقتصادی نوین میهن ما را در اختیار روسیه قرار 
داد. این مناسبات تا جنگ جهانی اول به سطحی رسید که مناسبات هیچ کشور دیگری با آن قابل 

لقی روشنی از همین واقعیت سنگین موجب شده بود که دولت و امپریالسم روسیه تقیاس نبود. 
موقعیت خود در ایران داشته باشد و از قدرت فائقه خود در ایران با صدای بلند سخن بگوید. در 

کار ای نوشت: ورمیا )عصر جدید( چاپ پطرزبورگ، در مقاله، روزنامه روسی نوی1888نوامبر سال 
ا برای سلطان مقتدری ها از ترتیب و قاعده ممکن نیست خارج شود... انجام این کارهما با ایرانی

)تیموری،  مثل روس، سهل و آسان است... ما در مملکتی که حق تحکم داریم، خواهش نخواهیم کرد
 (.314ص 

نیمه شمالی  کشف و استخراج نفت در انحصار یکی از امتیازات بزرگ روسیه که البته عملی نشد،
 دوره به دولت و اتباع روسیه داده شد. چهار ایران بود که در

داغ آذربایجان به استثنای طال و نقره، جمادی االول سال کشف و استخراج معادن قراچه امتیاز .1
 .1898هق/ سپتامبر  1316

 هن جلفا به تبریز و خطوط فرعی آن با امتیاز کشف و استخراج معادن نفت وآسیس راهأامتیاز ت .۲
طرف خط آهن به  در دو ورستی )هر ورست کمی بیشتر یک کیلومتر( 60ذغال سنگ در شعاع 

 . 1913هق/ فوریه  1331بانک استقراضی روسیه، صفر 
ل ثالثه تنکابن و اامتیاز محمدولی خان سپهساالر اعظم برای کشف و استخراج نفت در مح .3

خارجه روسیه  هق( و انتقال آن به آکاکی خوشتاریا نماینده سازانوف وزیر 1313کجور و کالرستاق )
  .1916ژانویه  ۲7هق/  1334نی الثادر پنجم ربیع
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الثانی ساله آکاکی خوشتاریا برای استخراج نفت در گیالن و مازندران و استرآباد، ربیع 70امتیاز  .4
 (.330 – 3۲6، فاتح، ص 114 – 11۲و  109)نک: لیتن، ص  1916هق/ فوریه  1334

های رسمی دولت روسیه سوسیالیستی درباره الغای کلیه امتیازات دولت وقوع انقالب اکتبر و اعالمیه
ترین روسیه و اتباع آن در ایران، شالوده امپریالیسم روسیه را در ایران منهدم کرد و یکی از مهیب

 خطرات را از وجود ملت و مملکت ایران دور نمود. 
علل و مخالفت با دولت بلشویک که خواسته سفارت انگلیس بود و سال ت دولت ایران پس از چهار

ویژه موافقت هالدوله از قدرت و الزامات اجتماعی بتنها پس از خاتمه جنگ داخلی و خروج وثوق
 1۲99طلب با دولت جدید بلشویک، در تابستان دوست و استقاللعمومی ایرانیان وطن گسترده افکار

انصاری را به سفارت در مسکو فرستاد و او مذاکرات را آغاز کرد و آن علیقلی خان مشاورالممالک 
های تراشیبا وجود انواع مانع رسانید و دولت ایران نیز 19۲1را به عهدنامه مودت ایران و روسیه 

ه مستوفی سراسر گذشت از طرف ـسفارت انگلیس با آن موافقت کرد. این عهدنامه به اقرار عبدالل
مردم از قرارداد  ه پسندیده درباره آن نوشت: ...ـالل( و به همین سبب آیت1765ها بود )ص روس
( و مرحوم مصدق گفت: 149متنفر، و از قرارداد دوستی ایران و شوروی خشنود بودند )ص  1919

توانست با ایران مساعدت کرد. شوروی از بانک آنچه الزم بود و آنچه می دولت شوروی... ...
نظر کرد... ما مرهون الباتی که از ملت ایران داشت، و از حق کاپیتوالسیون صرفاستقراضی و از مط

دولت شوروی هستیم که اول دولتی بود که از حق کاپیتوالسیون، از مطالباتی که داشت، از امتیازاتی 
 حقیقتاً آنچه را دولت روسیه تزاری کرده نظر کردند...رفکه افراد دولت شوروی در ایران داشتند، ص

 (.۲8 – ۲7، دفتر دوم، ص 1ها... ج بود، اتحاد جماهیر شوروی جبران کرد )نطق
باور داشت: الغای قرارداد تقسیم ایران بین روس و  طرفه اینکه حتی سید ضیاءالدین طباطبائی نیز

پوشی از همه مزایا و مطالبات مالی دولت تزاری در ایران، و الغای کاپیتوالسیون... انگلیس، و چشم
ای به سوی آزادی و نجات ملت ایران بود )سید ضیاء عامل کودتا، ص شدن دریچه حکم باز در
35.) 

ها و امتیازات سیسات و اموال و امالک و سرمایهأاین عهدنامه تمامی ت 1۲و  10و  9طبق فصول 
ران هم مطالبات دولت سابق روسیه و اتباع آن به ایران اهداء شد و دولت ای نشده و اجرا شده و اجرا

سیسات دریافتی از شوروی أاین قرارداد متعهد شد که هیچیک از امتیازات لغو شده و ت 13طبق فصل 
های دیگر واگذار نکند و همه آنچه را که دریافت کرده فقط را به هیچ دولت ثالثی و یا اتباع دولت

 کار گیرد.هدر راه رفاه ملت ایران ب
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 های آمريکايیبه شرکترشوه برای اعطای امتياز نفت شمال 
که با توصیه سفارت انگلیس به  ،السلطنهو در صدارت احمد قوام 1۲99پس از کودتای سوم اسفند 

هائی برای الغای ممنوعیت واگذاری امتیازات سابق روسیه به کشورهای زمزمه ،این مقام رسیده بود
اکثریت  1300آبان  30و در مریکائی شروع شد آهای نفت شمال به شرکت ویژه امتیازهدیگر و ب

مصداق و معنی مستزاد مشهور میرزاده عشقی بودند، قانون  که حقیقتاً ،نمایندگان مجلس چهارم
همین مصوبه در  مریکائی استاندارد اویل را تصویب کردند وآاعطای امتیاز نفت شمال به کمپانی 

کید بر واگذاری امتیاز أتصری و تخرداد سال بعد و در آغاز دور دوم صدارت قوام با تغییرات مخ ۲5
 ید مجلس چهارم قرارگرفت.أیدیگر مورد ت فقط به کمپانی استاندارد اویل بار

خواه و ها، شاهزاده آزادیمریکائیآنخستین و پایدارترین مخالف واگذاری امتیاز نفت شمال به 
آغاز با  ( از151طلب، سلیمان میرزا اسکندری بود که به قول کسروی )زندگانی من، ص عدالت

ها مخالف بود. از سوی مریکائیآالسلطنه برای واگذاری امتیاز نفت شمال به برنامه قوام
محرک ، السلطنه نیز که منافع کالنی کسب کرده بود، برای پیشبرد برنامه ضد ملی خوددیگرقوام

شاه تحصن  روزی در مسجد مخالفان سلیمان میرزا شد و آنان نیز جمعیتی فراهم آوردند و چند
های مرحوم سید حسن مدرس و اما حمایت ،کرده و خواستار اخراج سلیمان میرزا از مجلس شدند

سلیمان میرزا این تمهیدات و  ایران آزاد و قرن بیستم از اقتصاد و نشریات آبرومندی نظیر طوفان و
 (. 67۲1و  6688و  6687و 6531و  65۲6 -65۲0السلطنه سالور، ص ها را خنثی کرد )عینگریفتنه

رشوه از کمپانی سینکلر  هزاردالر150السلطنه را متهم به دریافت سلیمان میرزا در این مبارزات، قوام
 العمل کاری او ازکرد و آن را به آرتور میلسپو و حق ای را انکاراما قوام دریافت چنین رشوه ،کرد

کثرت مدارک چنان بود  ( اما6545 –6543السلطنه سالور، ص ریکائی نسبت داد )عینمآهای بانک
تومان به عنوان  مبلغ یکصد هزار همین جلسات اعتراف کرد که کمپانی سینکلر یکی از که ناگزیر در

حسن نیت خود، آن را به مجلس شورای  پرداخت کرده وهم اینک برای ابراز حق کمیسیون به او
آن بود که  از های کمپانی سینکلر آشکارتر(. رشوه پردازی۲19، ص 1کند )بهار، ج یملی تقدیم م
که به نوبه خود و برای مصالح کمپانی بی.پی  ،تهران انگلیس در به همین سبب سفیر انکار شود و

 مریکائی خود گفته بود که بسیارآبه همتای  ،مریکا بودآمخالف واگذاری امتیاز نفت شمال به 
سفیر امریکا  از نفت شمال دست یابد و است اگر کمپانی سینکلر با پرداخت رشوه به امتیاز رآوسفأت

ای برای کسب امتیاز نفت شمال مبارزه نمایند )شوکت، ص با پرداخت هر رشوه خواست که مشترکاً
های کمپانی سینکلر، دامنه درازی داشت و تحقیق و تفحص درباره آن پردازی(. رشوه130 – 1۲9

شد که این شرکت  آشکار 1303/ فروردین  19۲4مریکا کشیده شد و در مارس آبه مجلس سنای 
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جمهور و برخی وزرای دولت او داده است های کالنی به رئیسبرای توسعه حوزه منافع خود، رشوه
 (.6668السلطنه سالور، ص )عین

 و مریکائی شدآات رنفت شمال به انحصا اعطای امتیاز مجموعه تحوالت و مقدورات مانع از
های آینده مردم برای نسل تصرفات ویرانگر امپریالیسم مصون مانده و خوشبختانه این ثروت ملی از

 ایران حفظ گردید.
نماینده  ،نه علی سهیلیکابی در ( و13۲۲ آذر 9 – 6اندک زمانی پس از پایان کنفرانس تهران )

آمیزی برای دریافت امتیار نفت منطقه کمپانی نفتی شل مخفیانه به تهران آمد و مذاکرات موفقیت
های سینکلر و استاندارد واکیوم و نیز نمایندگانی از شرکتاجنوب شرقی ایران انجام داد و پس از 

 نیز به همین گونه و برای همین مقصود به تهران آمدند. 
این مذاکرات مخفیانه را  ،جانشین سهیلی شده بود 13۲3که در فروردین  ،ای نیزساعد مراغه دولت

های آ. کورتیس و هربرت مریکائی به نامآادامه داد و بدون اطالع مجلس و مطبوعات، دو متخصص 
تن مریکا را استخدام کرد تا به ظاهر مطالعاتی درباره یافآجمهوری سابق پسر رئیس ،هوور جونیور

 مین آب شهر تهران و در واقع برای شناسائی معادن نفت در شمال ایران انجام دهند. أمنابع ت
 

 چرايی تقاضای اتحاد شوروی برای امتياز نفت شمال
انگاری، حتی مورانش بنا به گفته دکتر کشاورز از فرط سهلأکه م ،این عملیات مخفیانه دولتی

زودی همگان از هتوانسته مخفی بماند و بکردند، نمیمی مراسالت دولتی را در زیر دست و پا رها
موران دولت شوروی و ارتش سرخ را نیز جلب کرد. دولت شوروی أشدند چنانکه توجه مآن آگاه می

نگهداشتن امپریالیسم  برای دور تر از گذشته شده بود،تر و سنگیناش پیچیدهالجیشیکه مصالح سوق
شد، این بار سطح ترین منابع نفتی شوروی محسوب میآن زمان مهم مرزهای جنوبی قفقاز که در از

و  1300های مخالفت با واگذاری امتیاز نفت شمال به کشورهای ثالث را در قیاس با مخالفت سال
خواهان امتیاز نفت شمال ایران شد تا عملیات و اقدامات امپریالیسم برای  گرفت و خود باالتر 1301

های امپریالیستی نتوانند کنار مرزهایش مستقر ال ایران پایان گیرد و دولتتصاحب امتیاز نفت شم
 از –شوند. این مالحظات چنان واضح بود که همه ناظران سیاسی عالقمند به مسائل شوروی 

مریکا در مسکو و یکی آکاردار سفارت  ،آن را دریافته بودند. به نوشته جورج کنان -مریکا تا ایران آ
بلکه نگرانی این کشور از  ،نیازی به نفت شمال ایران ندارد شوروی احتماالًگ سرد: از معماران جن

کرملین این امر را برای امنیت  دارد... نفوذ خارجی در این منطقه است که امکان بالقوه آن وجود
این ناحیه جای  داند که هیچ قدرتی این شانس را نداشته باشد که درخود دارای اهمیت اساسی می

ه مریکا در ایران هم بآدرست همین ارزیابی را سفارت  .(67)نقل از: آبراهامیان، ص  پائی پیدا کند
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بلکه  ،دست آورنده امتیاز نفت را برای خود ب ها این نبود که واقعاًهدف محتمل روسدست داده بود: 
 )همان(. این بود که دیگران را از شمال ایران دور نگهدارند

درست با همین منطق  -اعم از دست راستی و ملی  -محافل و ناظران سیاسی  در ایران نیز برخی
کنار مخالفت با واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی، مطالبه چنین  نگریستند و دربه قضایا می

همدستان سیدضیاءالدین  از -دانستند تا اقتصادی. روزنامه رعد امروز امتیازی را بیشتر سیاسی می
شوروی نگران آن است که  اتحاد»...  :خود نوشته بود ۲9۲ای در شماره من مقالهض -طباطبائی 

ای با اتحاد شوروی مبادا امتیاز این معادن به ممالکی داده شود که شاید در آینده مناسبات ودادیه
نداشته باشند... اگر این مقدمه صحیح باشد تقاضای استکشاف نفت در اراضی شمال ایران فقط از 

نظر نفت و مسائل اقتصادی نبوده بلکه جنبه سیاسی و مقتضیات دیگری را نیز داشته است نقطه 
 آبان(.  7، یکشنبه 14)نقل از هور، ش 
آبان همراه اعالم  7ضمن سخنرانی خود در مجلس شورای ملی مورخ یکشنبه  دکتر مصدق نیز

رده بود و ارائه برنامه شوروی طرح ک که گونه بدان –نفت شمال  مخالفت خود با اعطای امتیاز
 روسیه مظالم جبران بابت دولت آن از تقدیر با و –های نفتی ایران و شوروی دیگری برای همکاری

تزاری، خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود: اشغال شمال ایران توسط شوروی تنها برای این بود 
که مانع از استقرار انگلیس در مرزهای جنوبی خود و مانع از نفوذ ستون پنجم آن دولت در قلمرو 

و  کامریآدرخواست شوروی برای امتیاز نفت شمال نیز اقدامی برای جلوگیری از ورود  خود شود و
را مورد توجه  هاوزیران ما پیشنهاد شرکتانگلیس به مرزهای جنوبی شوروی است... اگر نخست

نفت تمام شود، دولت شوروی  خواست قبل از کنفرانس، کارمریکا نمیآدادند و اگر دولت قرار نمی
کند،  امتیاز مریکا تقاضایآکرد. وقتی که از آن طرف دنیا دولت نیز هرگز از ما تقاضای امتیاز نمی

، 5453آبان، کوشش، ش  8، دوشنبه 397دولت شوروی که همسایه ماست، چرا نکند... )باختر، ش 
 آبان(  9سه شنبه 

به دولت ایران خبر داد که هیئتی از طرف  13۲3شهریور  15مجید آهی سفیر ایران در شوروی روز 
ایران به تهران خواهد آمد و  دولت شوروی برای گفتگو درباره نفت خوریان و سایر نواحی شمال

شهریور هیئت شوروی به ریاست  ۲4را از این بابت اعالم کرد. در  دولت نیز موافقت و خشنودی خود
سرگیی کافتارادزه به تهران وارد شد و پس از مالقات و مذاکره با ساعد و شاه برای مطالعه 

کافتارادزه پس از بازگشت هیئت  استعدادهای نفتی به سمنان و مناطقی از شمال ایران سفر کرد.
ای اعالم داشت که دولت شوروی خواهان امتیاز نفت شمال ایران شوروی به تهران در مصاحبه

های انگلیس و کید دوباره کافتارادزه بر درخواست امتیاز نفت شمال بر نگرانی و خشم دولتأاست. ت
سعه صنعت نفت در شمال ایران چه دانستند که تومریکا و انحصارات نفتی افزود زیرا خوب میآ
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عواقب وخیمی برای منافع سرشارشان دارد. آنان بنا به دالیل زیر با امتیاز نفت شمال برای شوروی 
 مخالف بودند:

تولید نفت شمال ایران سبب افزایش میزان این محصول در جهان شده و موجب کاهش قیمت  .1
 شد.المللی میهای بینکتگردید و چنین کاهشی موجب ضرر و زیان شرآن می

المللی تولید نفت غیراقتصادی بوده و به های بیننگاه دولت شوروی به نفت برخالف شرکت .۲
های بیشتر به کارکنان خود موجب جلب بسیاری از کارکنان همین سبب با پرداخت حقوق و دستمزد

 کردند. ن مهاجرت میو کارگران ایرانی شرکت بی.پی شده و بسیاری از اینان به شمال ایرا
توسعه صنعت استخراج نفت در شمال ایران و صنایع جانبی آن موجب ترقی صنعت در بخش  .3

 کرد. بزرگی از ایران شده و جایگاه شرکت نفت بی.پی را در ایران متزلزل می
یافت و از میزان اطاعت و تمکین طبقه حاکمه ایران نسبت به عایدات دولت ایران افزایش می .4

 شد.مریکا و انحصارات بزرگ نفتی و صنعتی کاسته میآو  های بزرگ اروپادولت
ویژه بی.پی که تصاحب همه معادن هب ،های نفتیهای مورد انتظار آینده برخی کمپانیفرصت. 5

 شد.دانست، منتفی میبرداری از آنها را تنها حق خود مینفت ایران و بهره
 

 مطبوعات و امتياز نفت شمال
مریکا در تهران شد تا به هر آهای انگلیس و هائی محرک کمپانی بی.پی و سفارتخانهچنین نگرانی

ترتیبی از دسترسی شوروی به نفت شمال ایران جلوگیری کنند و برای این مقصود همه مطبوعات 
دست راستی و طرفدار دولت و جراید سیدضیائی را علیه درخواست دولت شوروی بسیج کردند و 

داری نماینده ندگان سرسپرده مجلس را به همکاری با این دسته از جراید برانگیختند. عبداهلل گلهنمای
منتخب کلنل ترات کاردار سفارت انگلیس در تهران از بندرعباس و بندرلنگه برای مجلس چهاردهم 

-۲50های بحران، ص و معتمد نزدیک سفارت انگلیس )برای این معنی؛ نک: قشقائی، سال
( در گفتگو با خانم گیتی شهباز با صراحت اعالم کرد: یک نمونه دیگر ۲73 و ۲61 – ۲60و۲51

پورفاطمی مدیر روزنامه باختر و نماینده مجلس چهاردهم این بود که باید با  موریت من و سیفأم
هاست با تمام قدرت مبارزه کنیم و سفارت انگلیس طرحی که برای دادن امتیاز نفت شمال به روس

 (.15۲م در جریان بگذاریم )نک: انصاری، ص را ه
مریکا با شدت و حدت به انتشار اخبار آهای انگلیس و موران آشکار و نهان سفارتخانهأاین جراید و م

دروغین درباره مقاصد و نیات پنهان شوروی از طرح درخواست امتیاز نفت شمال پرداختند و سطح 
توانستند علیه این حزب ردند و هرچه را که میچندان ک را دو ایران خصومت علیه حزب توده

( دولت و اکثریت مجلس که 67 – 66کردند. )آبراهامیان، ص نوشتند و منتشر میگفتند و میمی



 14شمارۀ  –/ مجلۀ دانش و اميد  46   

تری را برگزیدند تا تمهیدات عالی ،مریکا را با خود داشتندآهای انگلیس و های سفارتخانههمراهی
زاده و آهی و را از سر دولت دور کنند. در همین راستا تقی هاالسلطنه بتوانند شر روسبه قول قوام

و بغداد به تهران احضار شدند و یک  سپهبدی و رئیس، سفرای ایران در لندن و مسکو و آنکارا
هیئت دیپلماتیک برای مشاوره با دولت تشکیل دادند. باقر کاظمی وزیر فرهنگ نیز رابط آنها با 

ها بود که تعهد قبلی و درون همین مشورت گویا از ( و83 – 79اکثریت مجلس بود )ص  دولت و
اعالم نشده دولت ایران به خودداری از واگذاری هرگونه امتیازی به خارجیان تا پایان جنگ بیرون 

 آمد.
های ها با هیئت شوروی و ارائه برخی وعدهمهرماه و چند هفته بعد از اولین مالقات ۲6ساعد در روز 

شهریور تصمیم  11مجلس شورای ملی اعالم داشت که چون دولت ایران در  مبهم و دروغین به
گرفته بود تا خاتمه جنگ از اعطای هرگونه امتیازی به خارجیان خودداری کند بنا بر این از اجابت 
درخواست دولت شوروی معذور است. او در همین گزارش و همچنین در مصاحبه با ارباب دستچین 

های شل و استاندارواکیوم مهر ماه ضمن شرح مختصری از مذاکرات با کمپانی ۲7شده جراید در روز 
های آنان را تکذیب کاری در این باره و یا موافقت با خواستهپوشی و مخفیو سینکلر هرگونه پرده

ها و ارائه طرح و برنامه برای دوران کرد و درباره متخصصان نیز گفت که آنها برای بررسی پیشنهاد
 جنگ استخدام شده بودند.بعد از 

آمدند ها گهگاه به دیدنش میشهریور نمایندگان این کمپانی 11به قول خود او تا  ،جالب توجه اینکه
)باختر، ش  شدند اما هیچ قول و قراری با آنان داده نشدو جویای نتیجه مطالعات متخصصان می

های افکار عمومی ایران اسیتهای ملی و حسمهر(. ساعد برای کاستن از واکنش ۲9، شنبه 390
های نفتی و اخالل در مناسبات ایران با گوئی درباره مذاکرات پنهانی با کمپانیرا به دروغ که او

های ریاکارانه کردند و همچنین برای تعدیل واکنش دولت شوروی که رفتاردولت شوروی متهم می
کید کرده أچندبار بر این نقطه نظر ت ،انستدل میبرا اهانت به خود و به مناسبات دیپلماتیک متقا او

درجه اول منافع  بود که اگر روزی دولت ایران بخواهد به کشورهای خارجی امتیازی بدهد در
زیرا که دولت شوروی را از دوستان حقیقی  .نظر خواهد گرفت در ویژه شوروی راههمسایگان خود و ب
 ر(.مه ۲9، شنبه 390داند )باختر، ش و صمیمی خود می

گفت تا پیش از درخواست امتیاز نفت شمال توسط می سخن نآممنوعیت و تعهدی که ساعد از 
شوروی وجود خارجی نداشت. این واقعیت هنگامی بارز شد که او ضمن مصاحبه مطبوعاتی خود در 

 ای بههای اول خود با کافتارادزه از اعالم چنین مصوبهمهر اعتراف کرد که در مالقات۲7پنجشنبه 
ال احمد دهقان مدیر مجله ؤتر اینکه در پاسخ به سهیئت شوروی اجتناب کرده است و از آن زننده

ن مصور از او که چرا بعد از تلگراف مجید آهی سفیر ایران در شوروی درباره سفر هیئت شوروی اتهر
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شد، سکوت کرد ای نشهریور( و یا در اولین مالقات با کافتارادزه به این مصوبه اشاره 15به ایران )
 (.13۲3آبان  8، دوشنبه ۲9۲و پاسخی نداد )روزنامه داد، ش 

راستی آن متخصصانی که ساعد به آنان نظر داشت، چه کسانی بودند؟ بله، همانانی که همدست هب
دانیم که هربرت هوور های کودتاچی مخالف دولت ملی مرحوم مصدق بودند و میو همکار کمپانی

تا  133۲مهرماه  ۲5ای، همان کسی است که از ان مورد نظر ساعد مراغهجونیور یکی از متخصص
که قرارداد میان ایران و کنسرسیوم نفت به تصویب مجلس هیجدهم رسید، در مقام  1333مهر  ۲9

کننده در تشکیل کنسرسیوم مذکور مریکا، نقشی اساسی و تعیینآمشاور امور نفتی وزارت امور خارجه 
ع آنان و هدایت اوضاع صنعت نفت ایران به نفع آنان و نابودی دستاوردهای و تعیین سهم و مناف

 (. 480 – 4۲1مبارزات ضد استعماری ملت ایران داشته است )نک: روحانی، ص 
انگیز داشت و طرفدارانش سطح دلجوئی ساعد از شوروی در مطبوعات طرفدار او دامنه حیرت

های نمائییدند. این تظاهرات ریاکارانه و دروغین و ارادتها را به تملقات غیرقابل باور رساندلجوئی
سرشار از فریبکاری به مطبوعات و نشریات طرفدار دولت و احزاب ارتجاعی و همراهان طباطبائی 
راه یافت و به اعالم همراهی و دوستی و اخوت ایرانیان با ملل قهرمان اتحاد شوروی که با 

های باختر و خورشید سم بر جهان شدند، کشیده شد. روزنامههای خود مانع از تسلط فاشیفداکاری
سو حد اعالی تعلق های خود از یکایران و رعد امروز و کشور و کوشش و هور و غیره در نوشته

دادند و با ادبیاتی رسا و زیبا از حقوق دولت شوروی المللی را به دولت شوروی نشان میسیاسی بین
ر برای برخورداری از معادن نفت ایران و از رجحان او بر دیگران در ای خدمتگزابه عنوان همسایه

چرا که به قول آنان، این دولت  -گفتند صورتی که امتیازی به خارجیان واگذار شود سخن می
و از سوی دیگر مخالفان ساعد  -ها نجات داده بود شوروی بود که ملت ایران را از یوغ بندگی تسار

طور مشخص اعضا و هجانبه و بهای یکاری با شوروی و مخالفان سیاستو طرفداران توسعه همک
خواهان دروغین و خائن به خوار و آزادیرا مشتی رجاله و کالش و ریزه ایران رهبران حزب توده
های ایرانی و متملقان رضاشاهی و خائن به دولت محبوب و ملت غیور و ارتش وطن و کیسیلینگ

، طباطبائی، ص 356 – 35۲، فاتح، ص 81 – 69نامیدند. )نک: حسنلی، ص شوروی می دالور
و  1۲و 11و  8و  7کوشش، ، آبان 10و  9و  6و  3مهر و  ۲9و  ۲7و  ۲6های ، باختر، شماره1۲۲
 آذر(. 6آبان و  ۲۲و  15و  8آبان، کیفر،  18و  15

وی و نمایندگان آن در ایران هربار ویژه روزنامه باختر خطاب به دولت شورهاین مطبوعات و ب
ریا و عفت و توانیم انکار کنیم که ارتش شما با یک حسن انضباط و محبت بینوشتند: ما نمیمی

اند و در این سه سال هرگز پیمان دوستی و عهد برادری را شرافت اخالقی در همه جا رفتار کرده
توانید خوبی آزمایش دادند و شما میهما ب اند در وطننشکسته مکتب فضیلت و تقوائی را گذرانیده
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، 395به چنین سازمان منظم و تشکیالت عظیم و روح بلند سربازان خود افتخار کنید )باختر، ش 
 آبان(.  6شنبه 

 

 های عمومی و يک دروغ تاريخی ديگراعتراض

 های نادقيق از حضور ارتش سرخ در ميتينگگزارش
گیری اعتراض عمومی وسیع ه اول آبان رخ داد منتهی به شکلویژه در هفتهمجموع تحوالتی که ب

های نفتی خارجی و بزرگی علیه دولت ساعد و رفتارهای غیرقانونی و مذاکرات مخفی او با کمپانی
اما با این همه هیچ گفتگوئی درباره واگذاری امتیاز  ،و ایجاد بحران در مناسبات ایران و شوروی شد

های جامعه حاکی از غلبه ها از واکنشان نبود و با وجودی که استنباطنفت شمال به شوروی در می
 آبان( اما هیچ گفتگوئی در این باره وجود 8، دوشنبه 44موافقان امتیاز بر مخالفان آن بود )کیفر، ش 
 13۲3آبان  5ترین اعتراضات در روز جمعه گرفت. بزرگنداشت و کوششی در این باره صورت نمی

های کارگران و حزب توده درخواست جبهه آزادی و شورای متحده مرکزی اتحادیه در تهران و به
 ثرترین اتهامات علیه حزب تودهمؤ میان همین اعترضات است که یکی از ایران صورت گرفت و از

و جنبش کارگری بیرون آمد و این اتهام چیزی نبود جز حمایت نظامی واحدهای ارتش سرخ  ایران
هیچ مورخی  سال گذشته چنان بدیهی شد که تا امروز 77این انتساب در طول  از این راهپیمائی.

جائی رسیده که حتی تردید درباره آن به گناه غیرقابل ه ترین تردیدی درباره آن روا نداشته و کار بکم
 بخشش تبدیل شده است.

آباد ان شاهخالصه داستان از این قرار است که گویا پس از ورود صفوف تظاهرکنندگان به خیاب
گروهی از نظامیان مسلح ارتش سرخ  –بهارستان میدان و مخبرالدوله میدان میان حدفاصل –سابق

ها نشسته بودند، در کنار خیابان ظاهر شدند و صفوف تظاهرکنندگان با عبور از که در داخل کامیون
ها فقره نیز بیشتر است ها که از دهکنار اینان به میدان بهارستان رسید. این حادثه در همه گزارش

ها گاه های فراوان ثبت شده و هیچ دو گزارشی نیست که همانند یکدیگر باشند. این تفاوتبا تفاوت
نمایاند و یا دستکم اینکه داستان یک کالغ به حدی است که حتی وقوع چنین داستانی را شایعه می

 ا توجه بفرمائید: هکند. به فهرست برخی از این گزارشو چهل کالغ را تداعی می
 جالل آل احمد. مامور انتظامات میتینگ:  .1
های روسی پر از سرباز که ناظر و حامی تظاهر ما کنار آباد چشمم افتاد به کامیوندر اول شاه ...

خیابان صف کشیده بودند که یک مرتبه جا خوردم و چنان خجالت کشیدم که تپیدم توی کوچه 
 (. 175، ص ۲کردم )ج هاشم و بازوبند را سوت سید
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خیابان پشت باغ سپهساالر و  دراین گزارش سربازان ارتش سرخ در اول خیابان شاه آباد و بین دو
)یادمان باشد که آل احمد آگاهانه درباره مرگ صمد بهرنگی  اندخیابان کنونی مظفری دیده شده

 .دروغ گفت(
 حوالی میدان بهارستان: نان دربالکن دفتر تشکیالت ز ناظر میتینگ از ای.انور خامه .۲
آباد و سربازان ارتش سرخ در جلوی کلوپ )حزب( نبودند اما همین که راهپیمایان به خیابان شاه ...

یکی از دوستان، ایرج اسکندری را خارج  میدان بهارستان رسیدند سربازان را در آنجا مستقر یافتند...
نیز طبق روایتی از شرکت در تظاهرات خودداری گفت: آبرویمان رفت. رادمنش از صف دید که می

 (.347 – 346بود )ص  کند. گویا صادق هدایت هم درآن حاضرمی
نادرست و حتی  ای نیز خود شاهد آغاز داستان نبوده و ادعاهائی دارد که بخشی از آن قطعاًخامه

نیز خود یکی از دروغ است زیرا بر خالف نوشته او، اسکندری آن روز در تهران نبود و رادمنش 
زیرا به  ،باره شرکت صادق هدایت درآن میتینگ بگذریمرگفتگو د سخنرانان اصلی میتینگ بود. از

 به انتفای موضوع است.  قول معروف، سال
 دکتر سنجابی. در میتینگ شرکت نداشت:  .3
د ... در بین جمع کثیری با پرچم و با شعار وارد خیابان شاه شدند و به خیابان استانبول رسیدن ...

ای از پلیس ایران جلوی آنها را گرفت و متوقفشان ساخت. بالفاصله آباد عدهخیابان استانبول و شاه
 (. 73ها باز کردند )ص ایپوش و سربازان روسی رسیدند. .. و راه را برای تودههای زرهاتوموبیل
تر ابان شاه نداشته است و مهمآبان از میدان توپخانه آغاز شده بود و هیچ ربطی به خی 5میتینگ 

القاعده کند که علیهای موتوری ارتش سرخ به نفع این تظاهرات اشاره میاینکه به مداخله واحد
 شود.اما این مطلب در گزارش آل احمد دیده نمی ،شدمور انتظامات باید با آن روبرو میأآن م

 شرقی چهارراه فردوسی استانبول:  ضلع شمال هوشنگ منتصری. ناظر میتینگ از هتل پاالس در .4
آور حزب توده به هواداری از اعطای امتیاز نفت شمال به روسیه شوروی را از جریان راهپیمائی شرم

اوج سرخوردگی زمانی بود که راهپیمایان بعد  کردیم...باالی بالکن هتل پاالس با کراهت تماشا می
های حامل ت پلیس روبرو شدند و ناگهان کامیوناز طی خیابان فردوسی برای ادامه حرکت با ممانع

 .(۲9سربازان ارتش سرخ ظاهر شده و به حمایت از راهپیمایان سد مقاومت پلیس را شکستند )ص 
بر این اساس عملیات واحدهای ارتش سرخ در خیابان استانبول و بین مخبرالدوله و چهارراه فردوسی  

 داده است. انجام شده است و نه آنگونه که سنجابی شرح
 صادق انصاری. در میتینگ شرکت داشت:  .5
دمونستراسیون به خاطر بزرگداشت سالگرد انقالب اکتبر و در عین حال اعتراض به حکومت  ...

سخنی  ... شدمی های نفتی امپریالیستی برگزارساعد و محکوم ساختن مذاکرات محرمانه او با شرکت
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سوی هصفوف تظاهرکنندگان از فردوسی جنوبی گذشت و ب از نفت و دادن امتیاز به شوروی نبود.
های ارتش سرخ به پوشها و زرهخیابان استانبول پیچید. مردم در آنجا با ناباوری دیدند که تانک

 (. 94 – 91آیند )ص آرامی از سمت بهارستان پیش می
اخته است. اگر نظامیان نماید که انصاری دو واقعه را با یکدیگر ترکیب کرده و یک واقعه سچنین می

شوند، در گزارش انصاری از سمت های پیشین حوالی میدان مخبرالدوله ظاهر میشوروی در گزارش
گوید. آیا گزارش انصاری ترکیب آیند و این یعنی که انصاری از واقعه دیگری سخن میبهارستان می

در  های ارتش سرخ بایدکه واحدناخواسته مشاهدات او از مراسم بزرگداشت انقالب اکتبر در تهران 
 موران انگلیسی و امریکائی نیست؟ أداشتند با انتشارات جعلی دارودسته سید ضیاء و من حضور میآ
 حسن نظری:  .6
موزش کارگران و کارشناسان ایرانی و مدیریت شرکت با آها تقسیم برابر سود، در پیشنهاد روس ...

هواداری آشکار ولی ناشیانه از  بود، تفاوت زیادی داشت.ها بسته شده قراردادی که با انگلیس
ای های تودههای خیابانی سازمانشوروی و نمایش ها پیرامون شرکت مختلط نفت ایران وشوروی

ها نداشتند بسیاری از کسانی را که هیچ دشمنی با شوروی ،شدکه از سوی ارتش سرخ پشتیبانی می
 (.89 – 88به شک و تردید گرفتار نمود )ص 

اند و دخالت کذائی سربازان شوروی برای در این گزارش نیز دو ماجرای جداگانه با هم ترکیب شده
جریان به کار آمده است. جریان اول همان امتیاز نفت شمال است و جریان دوم تشکیل  هر دو

شرکت مختلط نفت شمال که توصیفات اول گزارش مربوط به همین جریان است و تا کنون 
های حزب توده ایران با حمایت سربازان ارتش سرخ سخنی نگفته میتینگ س در این باره ازهیچک

 آور نیست؟ است. به نظر شما تعجب
 ضیاءالدین طباطبائی:  .7

توان به تر میکه نظیر آن را کم میتینگی در تهران ترتیب دادند 13۲3ها روز پنجم آبان ماه ایتوده
آلوده های ارتش سرخ، دهقانان و کارگران ناآگاه و خواببه وسیله کامیون یاد آورد. از اطراف و اکناف

به میدان بهارستان سرازیر شدند. خالصه مطلب این بود که به نیروی این جمعیت و با پشتیبانی 
 (. 1۲8 – 1۲7ها داد )ص های ارتش سرخ باید نفت شمال را به روستانک

های شرکت نویسد: کامیونمنتشر شده می 13۲3آذر  ۲9در  او در اعالمیه موسوم به کافتارادزه که
 ... باربری شوروی مشتی کارگر و عمله بدبخت را از اطراف تهران و نقاط دوردست به تهران آورده

دهندگان نمایش ،های ارتش متفق ما در حالتی که افراد ارتش سرخ مسلسل در دست داشتندکامیون
های کارگران و دهقانان به این گزارش اولین محل ورود گروه(. در 484)ص  کردندرا حمایت می

در حالی که نقطه آغاز آن میدان توپخانه بوده است. دیگر اینکه او  ،میتینگ، میدان بهارستان است
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های شرکت باربری شوروی را متهم به نقل و انتقال در اعالمیه موسوم به کافتارادزه کامیون
حتی اگر  ،حضور انبوه دهقانان اطراف تهران در چنین مراسمی ،وه اینکهعالهب .راهپیمایان کرده بود

گوئی است. زیرا فاصله بین میتینگ و دعوت به آن فقط سه یک گزافه ،خود حزب توده گفته باشد
توان هزاران دهقان روستاهای اطراف تهران را )از ساوج روز بوده است. در این مدت کوتاه نمی

شان شمیران تا شهرری و ورامین( که دستکم بیشتر از نیمی از لواسان و اوند وتا دم بوالغ و شهریار
اربابان خود حتی آب هم بدون اجازة  رعیت مالکان بزرگ بودند و در امور سیاسی و اجتماعی

 خوردند، به چنین اعتراضاتی داخل کرد.نمی
پرواتر از هر رسوای زی بیسازی علیه هرکس و هرچیدستانش در جعل و پروندهالبته سیدضیا و هم

که سهل است  ایران ویژه حزب تودههای بودند و در این راستا از ایراد تهمت به مخالفان و ببدکاره
نظیر گزارش روزنامه خورشید ایران از دست بردن حزب توده در مندرجات همین نشریه به هنگام  -

مریکا نیز پروا نداشتند. نظیر آنچه آری حتی از جعل پیام به نام روزولت رئیس جمهو -چاپ روزنامه 
از روزولت در حمایت و دفاع از دولت ایران  13۲3آبان  7را که روزنامه رعد امروز در روز یکشنبه 

 منتشر کرده بود. 
 ریدر بوالرد سفیر انگلیس:. 8

توسط حزب توده که با کمک و در حضور پلیس  13۲3آبان  5سازمان دادن تظاهرات وسیعی در 
 .(146ها برگزار شد )نک: عظیمی، ص می روسنظا

جای آن از پلیس های نکرده و بهای زرهی ارتش سرخ اشارهبینید بوالرد به دخالت واحدکه میچنان
 بان نام برده است.ژنظامی یا د

 (: o.s.s) الجیشی ایاالت متحدهگزارش دفتر خدمات سوق .9
برای اینکه نظامیان ایران را از  سربازان روسی ظاهراًدر جریان راهپیمائی چندین کامیون حامل 

 (.89بازداشتن تظاهرات منصرف کند، در صحنه پدیدار شد )نک: الجوردی، ص 
 ای به مداخالت ادعائی دیگران نشده است.ها، هیچ اشارهاین گزارش نیز جدا از برخی احتیاط در

 

 گهای ديگر فاقد هرگونه حضور ارتش سرخ در ميتينگزارش
 ای به حضورشان از میتینگ مذکور فاقد هرگونه اشارههای دیگری بپردازیم که شرححال به گزارش

 سربازان ارتش سرخ در این مراسم است.
ها در هائی برای طرفداری از اعطای امتیاز نفت به روسدسته حزب توده... مصطفی فاتح: ... .1

 .(356تصمیم دولت شدند )ص  های شهر به راه انداخته و خواهان تغییرخیابان
 یوسف قریب. فعال حزبی حاضر در میتینگ:  .۲
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پرسد: از حمایت نظامیان ارتش سرخ از تظاهرات بهمن زبردست در مصاحبه با قریب از او می
ها کردیم به برو بچهه. این قدر توی صف نگاه میـدهد، نه واللای دارید؟ و قریب پاسخ میخاطره

 (.53ایم )ص توجه نکرده دیگر به این چیزها
های ارتش سرخ با آن میتینگ آبان و همراهی واحد 5ای به میتینگ احمد قوام: کمترین اشاره. 3

 (90 – 79نکرده است )ص 
 تقی مکی نژاد. فعال حزبی: . 4
حزب توده میتینگ بسیار بزرگی را به راه انداخت به عنوان حمایت از امتیاز نفت شمال به  ...

سفانه بنده یکی از سخنرانان آن میتینگ بودم و در خیابان فردوسی در کلوپ حزب أمت شوروی...
 (. 144ها )ص کردیم از دادن امتیاز نفت شمال به شورویبنده نطق کردم و ما حمایت می

 جمیل حسنلی:  .5
 های مکانیزه ارتش شوروی با سالح و تجهیزات اقدام بهقبل از خروج هیئت شوروی یکی از هنگ

اکتبر و بعد از عزیمت هیئت شوروی، تظاهرات و  ۲5های تهران کرد. در زنی در خیابانگشت
جمعیت  تر شد...اکتبر دامنه تظاهرات گسترده ۲7و  ۲6ها در تهران شروع شد و در راهپیمائی

 (.81هزار نفر شده بود )ص  40اکتبر بالغ بر  ۲9تظاهرکنندگان در روز 
 جاوید:  .6

را از  ای متحده مرکزی کارگران و جبهه آزادی مطبوعات شادباش و شادمانی خوددر تهران شور
سید  ـهای باند ساعد انقالب کبیر اکتبر با میتینگ اعتراضی علیه کابینه فاشیستی ساعد و توطئه

دهد ولی باند حاکمه تهران دستور یورش مسلحانه به جشن میتینگ را می ،کنندضیاء را محکوم می
سیدضیائی مانند باختر از این موقعیت برای وارد آوردن تهمت  های ارتجاعی مخصوصاً و روزنامه

گوئی گوئی و دشنامجوئی به ارتش سرخ، به یاوهتهمت مداخله دهندگان وپرستی به میتینگبیگانه
 (. 14پردازند )ص می

زمان جشن سالگرد انقالب اکتبر و میتینگ اعتراض علیه جاوید نیز همانند انصاری از برگزاری هم
 ساعد سخن گفته است. 

های فوق تفاوت دارد چرا که یا های مطبوعات تهران از آن میتینگ به طور اساسی با نوشتهگزارش
ای به حضور نظامیان شوروی ندارند و یا برخی از آنان که همگی عضو جبهه طور کلی اشارههب

 را اران سید ضیاء و ساعد بودند تنها به گوشه و کنایه و زبان طنز، چنین حضوریاستقالل و طرفد
شوند. جالب توجه اینکه حتی روزنامه باختر به مدیریت سید نصراهلل سیف پور فاطمی که یادآور می

ترین مجادالت قلمی را علیه این زمان سخنگوی سیدضیا و دولت ساعد بود و یکی از بدخواهانه
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ای به حمایت نظامیان ارتش هیچ اشاره ،به راه انداخته بود ایران ویژه حزب تودههاعد و بمخالفان س
 سرخ از این راهپیمائی نداشته است.

 

 مطبوعات درباره جشن سالگرد انقالب اکتبر و ميتينگ اعتراضی گزارش
هائی گزارش حال ببینیم که برخی نشریات تهران در روزهای بعد از این میتینگ، در این باره چه

 اند.دست دادههب
 .آبان 6، شنبه 5600اطالعات، ش . 1

، 5604ای به میتینگ روز جمعه و حواشی آن و حضور نظامیان شوروی ندارد اما در شماره هیچ اشاره
هائی که در این چند روزه از تبریز و مشهد و اصفهان آمده است که: تلگراف 13۲3آذر  10چهارشنبه 

 یل و ماکو و رشت و اراک واصل گردیده حاکی است همانطور که در تهران روزو رضائیه و اردب
ای از اهالی هائی داده شد، از طرف عدهجمعه از طرف حزب توده و اتحادیه کارگران نمایش

 .(1)ص  هائی داده شده استنمایش های مذکور نیز به مناسبت جریانات اخیر تظاهرات وشهرستان
ای به حضور سربازان شود حتی در این گزارش مختصر نیز کمترین اشارههمانگونه که دیده می

 ارتش سرخ است. 
 آبان.  6، شنبه 395باختر، ش  .۲

اما تا توانسته بدترین  ،ای به میتینگ روز قبل و حضور سربازان ارتش سرخ در آن نداردکمترین اشاره
کار برده است و همین هشان بو سوابقو رهبران حزب  ایران ترین عبارات را علیه حزب تودهو زشت

آبان( در مقاالت خود حفظ کرده است. این نشریه پس از چند  18ادبیات را تا روز استعفای ساعد )
لوحی که مثل قطار شتر در افراد ساده»اطالق عبارت زننده  آبان با 9سه شنبه  398روز در شماره 

 ایران به راهپیمایان، خطاب به رهبران حزب توده «شوندها به مزدوری بیگانگان کشیده میخیابان
این «. ایدرا از چنگ انتقام ملت در امان نگه داشته نیزه دیگران، جان خود به قوه سر»نویسد: می

تنها اشاره سربسته باختر به حضور احتمالی سربازان مسلح شوروی در آن میتینگ بوده است. باختر 
 کند.های روز جمعه از ان یاد میر نمایشهای بعد نیز فقط با تذکادر شماره

 آبان:  7، یکشنبه ۲91داد، ش . 3
هزار نفر از مرکز 10های کارگران، در حدود بر حسب دعوت جبهه آزادی از هیئت متحده اتحادیه

وزیری ها علیه نخستهیئت مرکزی متحده کارگری با صفوف منظمی حرکت کرده با داشتن پرچم
های آقایان فروزش مدیر روزنامه نجات ساعد پس از اجتماعی در مقابل روزنامه نجات ایران و نطق

مده در جلوی مجلس آایران و فتاحی مدیر روزنامه دماوند از خیابان فردوسی به سمت بهارستان 
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یست و های مفصلی از طرف آقایان علیزاده و فروزش و عباس نراقی و نماینده حزب سوسیالنطق
 .(1)ص  منصوری ایراد گردید...

ای به حضور بینید این روزنامه که مستقل از جبهه آزادی مطبوعات بود، کمترین اشارهچنانکه می
 سربازان شوروی در کنار راهپیمایان نکرده است.

 آبان:  ۲5تا پنجشنبه  8، دوشنبه 5467تا  545۲کوشش، ش . 4
تکرار شده: یک  های یادشده دائماًت قدم سیدضیا. در شمارهطرفداران ثاب عضو جبهه استقالل و از

 ،نمایان که طرفدار واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی هستندشمار ایرانیعده معدود انگشت
تر از آش و دشمن منافع ملت خود و دشمن مصالح ملل شوروی. در این مقاالت هیچ های داغکاسه
 مراهی سربازان ارتش شوروی نشده است.ای به میتینگ روز جمعه و هاشاره

 آبان: 9، سه شنبه 135خورشید ایران، ش . 5
ای اشاره ،«وطن در خطر است»عضو جبهه استقالل و از حامیان طباطبائی. در سرمقاله با نام 

نویسد: مردم ساکت و خاموش ایران، بلندگو و میکروفون سربسته به لوازم یک میتینگ کرده و می
(. در همین شماره ضمن یک طنز بلند باال به نام ۲)ص  مسلسل در دسترس ندارندو کامیون و 

نفر... بدون اطالع این  آبان چند 5الجمعه نویسد: یومعریضه ایران خانم به مارشال استالین می
کمینه... سروصدائی راه انداخته و اجتماعی و تظاهراتی برای فروختن مادر خود و ناموس خود به 

بودند، سربازان مبارک علنی از آنها حمایت کرده مسلسل در دست در چند کامیون همراه  عمل آورده
 (.7اند )ص اسلحه مانور نظامی در کوچه و بازار دادهبی و برای این ضعفای آنها گردش نموده...

کامیون حامل سربازان مسلح شوروی اشاره دارد و هیچ از  این گزارش طنزگونه تنها به حضور چند
 گوید.پوش و ممانعت از نیروهای نظامی و انتظامی ایران نمیهزر
 آذر:  7، یکشنبه 16زن امروز، ش  .6

جلوی مجلس  جمعه پریروز عده کثیری از مردم رنجبر و کارگر ایران برای اظهار تنفر از کابینه ساعد
نت و نظم صورت مده بودند و غریب این است که ابراز احساسات و عقیده آنها را که با کمال متاآ

خواستند جواب بدهند. این است روش حکومت ما و علت تنفر مردم پوش میگرفت با تانک و زرهمی
 از آن.

پوش ارتش سرخ نشده و برعکس از کاربرد ادوات جنگی ای به تانک و زرهدر این نوشته هیچ اشاره
 .کندوطن انتقاد میارتش ایران علیه زحمتکشان هم

 آبان:  7، یکشنبه ۲06ش  آژیر،. 7
 شدند...ساعت هفت تمام، سر جمعیت باز شد. گروه کارگران دسته دسته با کامیون و پیاده وارد می ...

سه روز پیش جبهه آزادی با اشتراک نمایندگان هیئت متحده کارگران تصمیم گرفته بود بر علیه 
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دهد. حکومت نظامی و  کارهای دولت ساعد و اکثریت مجلس یک نمایش ملی بزرگی تشکیل
نکرده  نظرولی جمعیت از تصمیم خود صرف ،ن جلوگیری کندآکرد از شهربانی بیهوده تقال می

شد از مقاومت و جلوگیری چشم بپوشد... خیابان فردوسی از توپخانه تا چهارراه  حکومت نظامی ناچار
ان از طرف جبهه آزادی طبق برنامه آقای فروزش مدیر نجات ایر 9استانبول پر شده بود. ساعت 

 میتینگ را افتتاح کرد سپس وضعیت حاضره مملکت را شرح داد و گفت که ساعد باید استعفا بدهد.
 غاز کرد و عقیده ناطق قبلی را تعقیب نمود...آدسخن  دبعد از او آقای فتاحی مدیر روزنامه دماون

 علیه ارتجاع تشجیع نمود...سپس دکتر رادمنش همه کارگران و روشنفکران جمعیت را در مبارزه 
در چهارراه مخبرالدوله فرماندار نظامی تهران مانع از ادامه حرکت شد اما استقامت جمعیت موجب 

های پوشها و زرهتانک جمعیت دم درب مجلس توقف کرد... نشینی فرماندار نظامی شد...عقب
ت مردم مانع از ادامه حرکت آنها اما مقاوم ،خواست جمعیت را شکافته و بگذردفرمانداری نظامی می

میتینگ با شعارها علیه ساعد و سید ضیا و اکثریت مجلس ادامه یافت و در خاتمه استعفای  شد.
 (. 4)ص کابینه ساعد خواسته شد

پوش علیه زره تانک و کاربرد نکته جالب توجه در این گزارش، واکنش فرمانداری نظامی تهران و
ای در این باره از فرمانداری نظامی زیرا هیچ تکذیبیه ،حقیقت دارد این گزارش قطعاً مردم است.
 نظیر –نشده و با توجه به قدرت دولت و فرمانداری نظامی در توقیف نشریات مخالف  تهران صادر

اگر  - 13۲3 آبان 16 روز در آزادگان و ظفر و رهبر و فرمان و دماوند و ایران نجات نشریات توقیف
ها رسمی که خطاب به آنها و برای انتشار در همان نشریه ها و اعالمیهای از انتشار جوابیهنشریه

 13۲4آژیر تا سال  شد و از آنجا که انتشارتردید توقیف میکرد، بیارسال شده بود، خودداری می
ده و اعتراضی بدان ید فرمانداری نظامی تهران بوأیپس گزارش او مورد ت ،ف ادامه داشتهیبدون توق

های آژیر و زن امروز از لشکرکشی جنگی فرمانداری نداشته است. بنابراین تردیدی در اصالت گزارش
نویسانی که این مقاله اما در کمال تعجب هیچیک از گزارش، آبان نیست 5نظامی علیه میتینگ روز 

ها اول این بخش از مقاله بدان ویژه کسانی که در فصلبه و - جاوید جز به –ها استناد کرده بدان
ای ندارند. به راستی چرا؟ آیا نباید در اشاره مهم امر این به –آل احمد تا طباطبائی  از –استناد شده 

 ،شان را از دیگران شنیده بودنداین باره بدگمان شد که نکند نظامیانی را که آنان دیده و یا اوصاف
ویژه اگر به پاسخ دکتر یوسف قریب که تمام هدر حقیقت ماموران فرمانداری نظامی تهران بودند؟ ب

ال آقای زبردست ؤگذرانیده به س ایران نیمه دوم عمر صد ساله خود را در مخالفت با حزب توده
ان را گیرد. از این رو حتی اگر نتوان کل این داستتوجه شود، این بدگمانی حتی قوت بیشتری می

 تردید روایت پذیرفته شده جاری از آن مردود و غیرقابل استناد است.اما بی ،مردود دانست
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ویژه هرا ب آبان( هر لحظه آتش حمالت خود 18های مخالف امتیاز تا روز استعفای ساعد )روزنامه
های ار فحاشیک و کردند و دیگر چیزی نبود که علیه آن نگفته باشندتر میتیز ایران علیه حزب توده

ایران را و  روزنامه خورشید های قاطرچیان دربار ناصرالدین شاهی شده بود )طنزآنان یادآور فحاشی
پای ه ب یاد بیاورید(. برخی از نویسندگان این نشریات پاه ای که به راهپیمایان داده بود بنسبت زننده

ن و مخالفان ساعد، فرصتی برای تشدید بحران روابط میان نیروهای سیاسی جامعه و میان موافقا
شدت ناروا ههای بایراد تهمت و افترا و نسبت شان یافته بودند و ازگشائی علیه رقیبان محلیعقده

کردند. روزنامه باختر که علیه رقبائی که امروز در صفوف مخالفان ساعد قرار داشتند، خودداری نمی
های مخالف، های مدام علیه همه سازمانبدگوئی مدیرانش اصفهانی بودند، در این روزها عالوه بر

را هدف دوم  ایران تقی فداکار نماینده اول اصفهان در مجلس و عضو فراکسیون حزب توده
ای که علیه او سرهم بندی پایه و زنندههای بیهای خود قرار داده بودند و چه داستانفحاشی

شد که سوادی قلمداد میده عدلیه و عامی بیکردند. دراین روزنامه، تقی فداکار کارگشای سانمی
 آبان(.  13و  11و  10مورخ  401و  400و  399بیشتر الیق سردستگی چاقوکشان بوده است )ش 

 

 ضياء عامل تخريب مناسبات ايران و شورویدسي
مریکا از دولت ساعد، بر حمالت طرفداران دولت آانتشار اخبار رسمی و غیررسمی حمایت انگلیس و 

هائی، خطر پیشروی شان تقویت شده بود که با چنین حمایتیزیرا امیدوار ،مخالفان دامن زدبه 
احزاب چپ کاهش یافته و حتی شاید خنثی شود. اینان در عین حال فراموش نکرده بودند که 

موران شوروی أهایش تمجید کنند و سربازان و مهمچنان از دولت شوروی و از ارتش سرخ و پیروزی
نوشت در سراسر می باختر. شان بستاینددر ایران را بابت شرافت اخالقی و رفتارهای شایستهمستقر 

، یکشنبه 40۲ش ) ستایندها و حسن رفتار را میها و صمیمیتشمال ایران همه کس این محبت
 آبان(.  14

 روز دو ییک –ای برای استعفا مادگی ساعد مراغهآهای طرفداران دولت پس از اعالم پراکنینفرت
اما کسانی همچون  ،فروکش کرد –مریکا با او مالقات کرده بودند آ و انگلیس سفرای این از پیش

دمیدند و تش میآدستانش همچنان بر تنور ترین مریدان و همسید ضیاءالدین طباطبائی و نزدیک
ویژه علیه حزب های دیگر علیه شوروی و بگونههخواستند که ترکتازی علیه مخالفان و بهنوز نمی

های روزنامه را رها کنند و در تعقیب همین نیات بود که سیدضیاء به بهانه پاسخ به نوشته ایران توده
دوست ایران از انتشارات سفارت شوروی و ایرادهای آن به ماده واحده ممنوعیت مذاکرات نفتی با 

ادزه را در روزنامه رعد ، جوابیه موسوم به کافتار13۲3آذر 11هر کشور و شرکت خارجی مصوبه 
های دروغین و آذر منتشر کرد. این جوابیه نیز سرشار از انواع ادعای ۲9، مورخ 337امروز، ش 
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وزیر السلطان بیات نخستها علیه مخالفان عقیدتی و سیاسی و علیه شوروی و حتی علیه سهامتهمت
-471را حفظ کند )سید ضیا...، ص دانست که بتواند استقالل وطن تر از آن میبود و او را ناتوان

491.) 
توانست با امثال سیدضیاء که در هرحال از گونه ساعد نبود و به هر دلیلی نمی ز،السلطان بیات نیسهام

در یکی از جلسات مجلس، سیدضیاء را عامل تخریب مناسبات ایران و  ،توافق چندانی داشته باشد
گفتگو  (.15ت خرابکارانه او را افشا کند )جاوید، ص شوروی نامید و خواهان استیضاح شد تا عملیا

تاریخ  های سیاسی اجتماعی سید ضیاءالدین ضرورتی ندارد زیرا که زنندگی حضور او دردرباره انگیزه
اما در هر حال باید  ،ایران جز برای طبقات حاکمه و اندکی از عوام مردم، معروف خاص و عام است

دادند و های مردم نمیهایش کمترین اهمیتی به تودههمپالکی به اختصار گفت که این موجود و
فرهنگی دانستند و حضورشان را در هر جائی نشانه انحطاط و بیآنان را معیار و مصداق حقارت می

دیدند که ای میوارهشکل و مومشمردند. آنان و همچنین آیندگانشان، مردم را انبوه آدمیان بیمی
اطاعت و ایفای نقش سیاهی لشکر هستند. بنا بر این هر کجا که او از  کشی وفقط مناسب بهره

گوید مقصودش مریدان خود او نظیر حسن عرب، الت ایرانیان و حقوق مردم ایران سخن می
ه ـهادی طاهری و عبدالل مریکا نظیرآهای انگلیس و آباد و مزدوران سفارتخانهچاقوکش خیابان شاه

ویژه اشرافی هداران و بکارخانه داران وپور فاطمی و مالکان و سرمایهه سیف ـداری و نصراللگله
 هستند که این موجود همیشه ادعای مبارزه با آنان را داشته است.

نامه داران ایرانی چنان زننده و آزارنده شده بود که هفتهخواهانه این گروه از شناسنامهتظاهرات وطن
 کرد با شجاعت نوشت: ...که مخالفان سیدضیاء را تهدید می کیفر با وجود همه خطرات و تهدیداتی

شما وطن افراد نجیب و بردبار ایرانی  پرستی را به سینه نزنید...آقایان اینقدر سنگ استقالل و وطن
خطر محو  اید...اید و مردم را از همه چیز حتی از حداقل زندگی محروم ساختهرا غصب نموده

وقت آن ،ندارند کنید که حق کمترین مداخله در سرنوشت خودد میاستقالل را به کسانی گوشز
کنید. امروز کسی حاضر نیست که کارخانه و امالک و پرستی دعوت میهمین مردم را به وطن

شناسد. را بیگانه و غاصب می ملت ایران، شما و نوع شما پرستش کند...، را به نام وطن مستغالت شما
شما هیچکس تهدید ننموده و تصمیم دارد به هر قیمت که هست از شما را جز  وطن و استقالل او

 (. 4آبان، ص  ۲9، دوشنبه 47)ش  پس بگیرد...
 

 پايان غوغا بر سر امتياز نفت شمال
مریکا و ارتجاع ایران بر سر امتیاز نفت شمال برپا کرده بودند با استعفای آغوغائی که انگلیس و 

فی نشد و سرانجام با طرح ماده واحده مرحوم مصدق و تصویب ناگزیر ساعد کاهش یافت اما منت
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نامه دوباره در جریان لغو مقاوله مجلس روانه بوته اجمال شد تا 13۲3آذر  11آن در جلسه روز 
سیس شرکت مختلط نفت ایران و شوروی )قرارداد قوام سادچیکوف( با قدرت کمتری ظاهر شود. أت

تکمیل شد و به مجلس رفت که شوروی با پیشنهاد دکتر ماده واحده مرحوم مصدق، پس از آن 
های نفتی موافقت کرد )واسطه انتقال این پیشنهاد به سفارت مصدق به آن دولت برای همکاری

 دو به این واقعه اشاره دارند(. شوروی، ایرج اسکندری بود. مصدق و اسکندری هر
 رزارشی که قوام از چگونگی دخالت عناصاینکه ماده واحده مصدق از کجا پیدا شده بود و آیا آن گ

دست داده ه ن ماده و رسانیدن غیرمستقیم آن به مصدق بآتکوین  انگلیسی هیئت حاکمه ایران در
ها ( معتبر است یا خیر، چندان اهمیتی ندارد زیرا برخی خطوط تعیین شده آن برای همکاری83)ص 

ی که در مجلس شرح داده بود تناسب پیشنهادات با –آنکه نامش در آن آمده باشد بی –با شوروی 
دانیم که همان ماده واحده علیرغم اینکه با ها بوده است )میداشته و شاید تکمیل شده همان

رای دکتر مصدق رسید به علت تغییراتی بهمکاری ایرج اسکندری و دولت شوروی به قطعیت الزم 
 دورت و حتی بیگانگی میان حزب تودهمختصر و همراهی ارتجاع مجلس چهاردهم با آن موجب ک

 (.468و دکتر مصدق شده بود. نک: آوانسیان، ص  ایران
راجع به نفت ایران و توقعات  13۲6ای که در شهریور طرفه اینکه حزب ایران نیز ضمن بیانیه

سیس أنامه تبه دولت شوروی و مقاوله ،مریکا و انگلیس منتشر کرده بودآهای امپریالیستی دولت
ضمن در  و کرده اشاره نیز – سادچیکوف قوام قرارداد همان –ت نفت مختلط ایران شوروی شرک

برای اداره صنعت نفت از فرمولی وام گرفت که شباهت قابل توجهی به پیشنهاد دکتر  پیشنهادها
 .(198 – 190، ص 1مصدق داشت )طیرانی، ج 

رای شوروی و برای انگلیس و الجیشی که همچنان بداستان نفت شمال با همان مالحظات سوق
 -کت مختلط نفت ایران و شوروی )قرارداد قوام رسیس شأنامه تبه مقاوله ،مریکا برقرار بودآ

توسط مجلس پانزدهم و  13۲6رسید و با فسخ آن قرارداد در مهر  13۲5در فروردین  سادچیکوف(
های غلیظ از سوگند با ادای 13۲3های مهر و آبان و آذر سال دست همانانی که در ماهه ب

دادند که ما گفتند و به همه اطمینان میشوروی می های داوطلبانه با اتحادشان به همکاریپایبندی
اش بسته شد. دوستان واقعی شوروی هستیم و نه رهبران حزب توده ایران، به پایان رسید و پرونده

هائی از کام در شکل و معنای مناسبات بخشن کارزار دشمنآبا این همه برخی عوارض ناشی از 
ویژه در جریان نهضت بهمردم ایران با دولت شوروی و مناسبات نیروهای ملی با جنبش کارگری 

 ملی کردن نفت ایران نقشی منفی و ناسالم داشته است. 
اگر  ویژهههای بهتری پیدا شده نامناسب است. بها و ابزاردرخواست امتیاز در شرایطی که فرصت

دانیم که مردم های امپریالیستی منتفی نباشد. میهای کاذب با امتیازپردازیفرصت سنخیت
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ها خارجی همواره ناخشنود های بزرگ و کمپانیکشورهای تحت ستم از امتیازات متعلق به دولت
 بوده و توافقی با آن ندارند. هرچند دولت شوروی در جریان اداره شرکت شیالت مختلط ایران و

حال درخواست  اما در هر ،داری نداردهای سرمایهشوروی نشان داده بود که هیچ سنخیتی با کمپانی
 توانست کارزار ضد شوروی را تقویت کند.امتیاز می

های ناسالم و غیرملی دولت ساعد های حزب توده ایران و متحدانش با سیاستگستره مخالفت
کتاتوری ننگین رضاشاهی یادی مبهم و موهومی که دهای سیاسی اقتصای در کنار حساسیتمراغه

ها برخی فرصت -هائی داشته است چنین حساسیت به روشنی اشاره مصدق دکتر –خلق کرده بود 
المللی مهیا کرد که حزب و متحدانش قادر به رفع آن نبودند برای ارتجاع ایران و امپریالیسم بین

مواضعی بینابین انتخاب کرد و از این طریق بر قدرت زیرا که بورژوازی ملی ایران به هر دلیلی 
 ارتجاع افزود.

صحیح و  بینی در ارزیابی مواضع بینابینی بورژوازی ملی ایران که بعضاًجوئی و باریکعیب
تردیدناپذیر بود، در مراحل خاصی، از حدود ضروری خارج شد و به نوعی از خصومت متقابل رسید 

السلطنه با حزب ایران در کابینه قوام ایران مدت حزب تودهف کوتاهای گرفت که حتی ائتالو جنبه
 نتوانست آن را منتفی کند.

های تغییر تناسب و موازنه میان قدرت ملی و تکالیف یک نهضت طبقاتی انقالبی با همراهی
 ها و حمایتای که که شاهین ترازو را به نوسان متناوب به سوی همراهیبه گونه آنالمللی بین
های مردم نیست و حزب توده ایران در آن تحول طور معمول خوشایند تودههب ،المللی دچار کندبین

قدرت نفوذ  گستره عمومی جهل سیاسی و شناسانه نظیرویژه دالیل معرفتهدلیلی و ب به هر
حاد های ضرورت و های خودهای مخالفان و محدودیت طبیعی ابزارگوئیها و گزافهپردازیخرافه

شکن امپریالیسم، نتوانست شاهین ترازو را در جای خود های استقاللایستادگی در برابر پیشروی
 نگهدارد.

با همه این احوال حضور مستعجل دولت شوروی در موضوع نفت ایران و هجوم زحمتکشان ایران 
رای آغاز مبارزات های پنهانی هیئت حاکمه ایران با انحصارات نفتی بیگانه، فرصتی طالئی ببه تبانی

را در آن مبارزه  هاملت ایران علیه امپریالیسم و انحصارات نفتی فراهم نمود و نخستین موفقیت
گونه که مصدق ضمن نطق خود در جلسه روز هفتم سخت و سنگین نصیب مردم ایران کرد. همان

 آبان مجلس گفته بود:
ارجی نگران بود. ملت ایران مرهون های خای با شرکتپرستی از مذاکرات ساعد مراغههر وطن

شماست که دفع شر آنها شد و این موفقیت شما در نتیجه مختصر توازن سیاسی است که از شهریور 
 در این کشور برقرار شده است. 13۲0
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 سید ضیافرقه کمونیست ایران و 

 سودمند و آگاهی بخش کتابی
 خسرو باقری

 
تهران( به  1348شهریور  -شیراز 1۲68)سيد ضياءالدين طباطبايی ، 1۲99در بامداد سوم اسفند 

وارد تهران شد. در همان نیمه شب، رضا خان ميرپنج نفر از قوای قزاق به فرماندهی  ۲500همراه 
کردند. نمایندگان کودتاچیان از همان روز، مذاکره با کودتاگران در تهران حکومت نظامی اعالم 

احمد شاه و نماینده او را آغاز کردند و سرانجام، عصر روز چهارم اسفند، احمد شاه فرمان رئیس 
الوزرایی سید ضیا، رهبر سیاسی کودتا را صادر کرد. به رضا خان، فرمانده نظامی کودتا هم ریاست 

به تنهایی ها داده شد. اما این فرمان «سردار سپه»وا و لقب زیون قزاق و فرماندهی کل قیدیو
توانست موقعیت کودتاگران را تثبیت کند. از این رو، سید ضیا عالوه بر بازداشت بعضی اشراف نمی

جمله ميرزا طاهر تنکابنی، تيگران به قصد مردم فریبی و اخاذی، شماری از فعاالن سیاسی )از 

ای و ترهاکوپيان، سيد محمد کمره

از اعضای  ميرزا علی اکبر ساعت ساز
پیشین فرقه دمکرات عامیون( را دستگیر و 

سیاسی را هم در کشور محدود های آزادی
اسفند در تهران، تنها روزنامه  1۲کرد. از 

که مبلغ و مروج نظرات سید ضیاء  «ایران»
، 1۲99شد. در هشتم اسفند میبود، منتشر 

ی، دالیل کودتا و اسید ضیاء با انتشار بیانیه
دولت خود را توضیح داد. او در های هدف

سیاست داخلی، فریبکارانه خود را مدافع 
واقعی انقالب مشروطیت و مخالف 

که این انقالب بزرگ را - سرسخت اشراف
 -به نفع منافع خود مصادره کرده بودند

اعالم کرد و خود را هوادار اصالح دستگاه 
جاد عدالتخانه اداری، انهدام مفت خوری، ای

حقیقی و پایان دادن به وضعیت مشقت بار 
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کارگران و دهقانان، گسترش آموزش و برقراری امنیت، خواند و در سیاست خارجی، مخالف 
بین ایران و انگلیس و هوادار برقراری مناسبات با اتحاد شوروی  1919کاپیتوالسیون، قرارداد ننگین 

 جوان نشان داد.
کند که می، در پیشگفتار کتاب، خاطر نشان آقای محمدحسين خسروپناه نویسنده، مورخ ارجمند

شرکت کننده و حوادث آن تا حد بررسی جزئیات های گوناگون به این کودتا، شخصیتهای در کتاب
های اند، واکنش اجتماعی مردم و جریانتر به آن توجه کردهپرداخته شده است اما آنچه مورخان کم

کودتا بوده است. در این کتاب ارزشمند نویسنده به واکنش فرقه کمونیست سیاسی نسبت به این 
 ایران در برابر این کودتا پرداخته و کمک شایانی به افزایش آگاهی در این زمینه نموده است.

اصفهان در آغاز و به مدت بسیار کوتاهی، های گرچه شماری از مشروطه خواهان و سوسیال دمکرات
که مطلع شدند که سید مییسم انگلستان را درک نکردند، اما به سرعت و هنگاسیاست جدید امپریال

کند و در میضیاء در طول هفته چندین بار با هرمان نرمن )وزیر مختار انگلستان در ایران( مالقات 
هر ملتی که به سعادت »پی استخدام مستشار مالی از انگلستان است، نظرشان تغییر کرد و نوشتند: 

استقالل خود عالقمند است، بایستی متوجه حقایق و دقایق سیاست باشد و فریب صورت و سیادت 
و گول الفاظ مشعشع را نخورد... دیپلماسی روسیه حالیه در سایه افکار عالیه سوسیالیسم پولتیک، به 
قدری رقیق و لطیف و با طبیعت ملل ظلم کشیده مالیم و مناسب است که در اندک مدتی جاذبیت 

م عالم را به خود جلب کرده است؛ اما سیاست دول اروپایی که بر روی اصول سرمایه داران او تما
پیوسته در جلو سیل ها قائم و ثابت است درست نقطه مقابل و طرف نقیض واقع شده و همه چیز آن

انگلستان و های افکار سوسیالیزم، متحرک و لرزان است. این وضعیت موجب شده است بین دولت
تر شود و کودتا برای جلوگیری از بلشویکی رقابت شدیدتر و منازعه پولیتکی بسی قویروسیه 

اصفهان مخالفت های سوسیال دمکرات .(۲0)ص« گسترش نفوذ روسیه بلشویکی در ایران است.
ظاهرا قرارداد لغو شده است اما عمال نه تنها »را هم افشا کردند:  1919مزورانه سید ضیا با قرارداد

جالبی پیچیده و آب و رنگ دیگری به آن داده های ری را انجام نداده بلکه آن را در لفافهچنین کا
مطرح و عنوان شده ولی آنچه در تسریع المللی بین اند... برای حفظ ظاهر جلب مستشاران به صورت

به صاحب میآن عمال کوشش شده، استقرار مالیه در تحت مستشاری انگلیس و سپردن اختیارات نظا
 (۲1)ص « باشد.میمنصبان انگلیسی 

( 19۲0-1۲99/1917-1۲96که در فرقه عدالت ایران )ای ایران چه در دورههای اما کمونیست
-1310/19۲0-1۲99متشکل بودند و چه از موقعی که نام آن حزب به فرقه کمونیست ایران )

کننده اعمال و رفتار احمد  گران، توجیه( تغییر کرد، از یک سو سید ضیاء را وابسته به حکومت1931
دانستند و از سوی دیگر او را به عنوان روزنامه نگار وابسته میمنافع غارتگران و خائنان می شاه و حا

انگلیس و ایران  1919الدوله و مبلغان قرارداد به سفارت انگلستان در تهران، از حامیان دولت وثوق
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جز از دست رفتن استقالل ایران ای کردند که نتیجهیماش تاکید شناختند. قراردادی که در بارهمی
ندارد و منافع آن تنها نصیب امپریالیسم انگلیس و خیانتکاران و  میو گسترش فقر و فالکت عمو

 ( 39)ص شود.میجنایتکاران داخلی 
کودتای سوم اسفند را تحلیل کرد، آن را کودتای انگلیسی و میفرقه کمونیست ایران با دقت عل

، نعمت بصير حاجی زاده 1۲99اسفند  19... در  ی از تغییر سیاست دولت انگلستان ارزیابی کردناش
عضو کمیته مرکزی فرقه، ضمن تاکید بر اینکه اصالحات وعده داده شده در بیانیه سید ضیاء برای 
ایران ضروری است، به صراحت دست داشتن دولت انگلستان در کودتا را مطرح کرد و کودتا را 

، دیگر عضو کمیته مرکزی فرقه، هم در کامران آقازادهدانست.  «هاگری خاص انگلیسییلهح»
آخرین ها بر ما ثابت است که انگلیس» در ارزیابی از کودتا و دولت سید ضیاء نوشت: 1300فروردین 

خواهند میپولتیک خود را مجرا نموده و سید را به لباس دیموقراسی ملبس نموده و به این نحو 
بندی بر پیش سیل انقالب بکشند. اما ملت ایران باید بدانند که سید نه این که دیموقرات است 

ا یک صدای رسا صدارت سید را پروتست کرده و فریاد ببلکه یگانه عدو ملک و ملت است. ما 
 (45)ص« نماییم که همچو اغفاالت را خاتمه بدهند.می

( و تبعید سید ضیاء رقم خورد. فرقه کمونیست ایران در 1300داد خر 4پایان این کارزار با برکناری )
چون دیدند ها انگلیسی»تحلیلی به چرایی سقوط سید ضیاء و برآمدن رضا خان پرداخت و نوشت: 

که سید ضیاءالدین کامال افشا شده و هیچ کس به صداقت او باور ندارد، تصمیم گرفتند از همراه او، 
دین را پس از موافقت لرسد که رضا خان دولت سید ضیاءامیچنین به نظر رضا خان استفاده کنند. 

 (5۲)ص« با انگلستان منحل کرد و به او امکان داد تا به بغداد فرار کند.
آخرین چالش فرقه کمونیست ایران و سید ضیاء در انتخابات دوره پنج مجلس شورای ملی، در بهار 

کارگران و رنجبران باید بدانند و »حمتکشان نوشت: رقم خورد. فرقه کمونیست خطاب به ز 130۲
بفهمند که هرگاه در حقیقت بخواهند برای دردهای خود درمانی پیدا کنند، چاره بنمایند ناچارند که 
سعی کنند برای دوره پنجم یک نفر از اشراف هم که باشد به وکالت انتخاب نشده، کرسی پارلمان 

در میان سیاستمداران ایران ای د ضیاءالدین را تافته جدابافتهسی ،فرقه .(61)ص « را اشغال نکند.
کرد: یکی میسیاسی ایران را به دو جناح تقسیم های دید. فرقه سیاستمداران، فعاالن و تشکلمین

و ها خواه صنف کارگر و فقرای ایران، ملیون و شخصیتخواه و دیگری ارتجاع. جناح آزادیآزادی
شد: اول اشرافی میگرفت. اما جناح دیگر از پنج گروه تشکیل میاه را در بر فعاالن سیاسی آزادی خو

سوم ها، ها و آشتيانیمدرسهایی چون ، دوم شخصیتهاالدولهها و نصرتالسلطنهقوامچون 
که نه تنها در جناح ارتجاع سيد ضياء و سرانجام  داورها، چهارم جوانانی چون الدولهوثوقمداحان 

 (66)ص لکه وابسته و خادم دولت انگلستان هم بود.قرار داشت، ب
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با در اختیار داشتن  1301در این زمان سید ضیاء در سوئیس بود اما طرفدارانش از دی ماه 
افق روشن، اقدام، کوشش، عصر حديد و بعدا ناهيد، عصر تمدن و بهارستان، های روزنامه

بردند. این در حالی بود که فرقه کمونیست در شرایط نیمه مخفی و میتبلیغات انتخاباتی او را پیش 
 مبارزه را آغاز کرد. 130۲از فروردین کار و پيکان با دو روزنامه تحت فشار 

 130۲برگزار شد. از ششم خرداد  130۲اردیبهشت  7انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای ملی در 
ع شد. با اعالم نتایج معلوم شد که به رغم تالش انتخابیه تهران شروهای شمارش آراء در حوزه

رای جزء دوازده  3۲30فرقه کمونیست ایران و دیگر نیروهای پیشرو، سید ضیاءالدین طباطبایی با 
سوسیالیست و کمونیست در انتخابات های نفر است و به نمایندگی تهران انتخاب شده است. فرقه

الملک، سليمان ميرزا موتمنها، ز کاندیداهای آنتهران به طور نسبی موفق شدند. چهار نفر ا

ميرزا حسين عاليی  ترین رای را آوردند وبیش الممالک،و مستوفی اسکندری، مشيرالدوله

 الدولهنفر یازدهم شد. موفقیت دیگر آن بود نمایندگان اشراف و زمینداران مانند قوام السلطنه و نصرت
 نفر نبودند.  1۲جزو 

السلطنه، نفره را تغییر داد. قوام 1۲در صندوق لواسانات، ترکیب ویژه به ترده اشراف،گسهای اما تقلب
نفر نماینده تهران راه  1۲و سید احمد بهبهانی به کمک صندوق لواسانات به جمع  الدولهنصرت

 از راهیابی به مجلس یاز ماندند.سيد اسداهلل خرقانی  یافتند و سید ضیاء، حسین عالیی و
فعالیت فرقه کمونیست ایران در نتیجه بازداشت و زندانی شدن رهبران، کادرها و  1310در سال 

اعضایش متوقف شد. سید ضیاء هم تا رضاشاه بر سرکار بود، نتوانست به ایران بازگردد. در مهر 
 سید به ایران بازگشت و این بار در شرایطی متفاوت با حزب توده ایران مواجه شد.  13۲۲

از  «130۲-1۲99دین لفرقه کمونیست ایران و سید ضیاءا»دارد: در بخش نخست کتاب دو بخش 
و دولت سید ضیاء و از سوی دیگر به ارزیابی  1۲99یک سو به بازتاب اجتماعی کودتای سوم اسفند 

و فرقه کمونیست ایران در مورد کودتا و دولت برآمده از آن و شخص ها و عملکرد سوسیال دمکرات
هایی آمده است ها و مقالهطباطبایی، پرداخته شده است. در بخش دوم، اصل بیانیهسید ضیاءالدین 

که فرقه کمونیست و متحدانش در باره سید ضیاءالدین، کودتای سوم اسفند و دولت برآمده از آن 
بین  1919و اعالمیه الغای قرارداد  1۲99اسفند  8منتشر کرده اند. بیانیه  130۲-1۲99های در سال

( هم به واسطه این که در این 1301س و ایران و مکتوب سید ضیاء به یکی از دوستان خود )انگلی
اشاره شده است، در بخش دوم به طور کامل آورده شده اند. انتشار اصل اسناد ها کتاب بارها به آن

نسبت فرقه کمونیست ویژه به در تحلیل خود از وقایع و واکنش مردم وها که نویسنده دانشور از آن
و ها آورد که ارزیابیمیبه این کودتا استفاده کرده است، این امکان ارزنده را برای خواننده فراهم 

 نویسنده را خود هم مورد ارزیابی، سنجش و قضاوت قرار دهد.های داوری
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اثر مورخ اثرگذار، آقای  (1302-1299فرقه کمونيست ايران و سيد ضياءالدين ) کتاب ارزنده
جمعيت نسوان وطن خواه ايران محمد حسین خسرو پناه، در کنار آثار دیگر ایشان، از جمله 

 (،1920-1917فرقه عدالت ايران، از جنوب قفقاز تا شمال خراسان ) و (1301-1314)

ر ایران ... در کتابخانه هر عالقمند به تاریخ معاص و آنچه بر من گذشت؛ خاطرات علی پاينده
 دارد.ای جای ویژه

 

 سرچشمه:

(. انتشارات 13۰۲-1۲99سيد ضياءالدين طباطبايی ) خسروپناه، محمد حسين. فرقه کمونيست ايران و

تومان 75۰۰۰. چاپ اول. تهران. 14۰1شيرازه کتاب ما. فروردين 



 

 هنر، ادبيات، فرهنگ
 شعر 
 داستان 
 نقد 



 

 یپنهان چه اگر ،یسنحُ ۀگانی همان

 باقري خسرو

 

 ،هيسا. ا .ـ ه ش،یاند انیپرن یگراانسان هنرمند اثر «زمان گام هنر» فشرده لوح یاصل مضمون
 اهیس چمن، سرگذشت آدم، یبن دیام هزار نیچند چمن، غروب. است سمیالیسوس یعنی شاعر، آرمان

 بانه،یغر گانه،ی ،یساق یا هست انتظار، آتش، در یدل زمان، گام هنر شبگرد، سرود، یسرا د،یسپ و
 که هستند مجموعه نیا شعر شانزده ،ناباور یهاشب نیا از و خارا چشمه شده، گم گنج نه،یرید رنج

 از هیسا خود را اشعار متن یقیموس. دهندمی قرارتأثیر  تحت شدت به را مخاطب شاعر، یصدا با
 همه سرودن خیتار. اثرگذارند و بایز اریبس که است دهیبرگز جهان ییقایموس کیکالس آثار انیم

 ینابود و جهان و رانیا در چپ جنبش خشن سرکوب از پس که است آشکار اما ستین روشن اشعار
 شاعر. است کرده متاثر سخت را شاعر ،چپ جنبش ینابود و سرکوب. اندشده سروده یشورو اتحاد

 رحمانهیب سرکوب و یستیالیسوس یکشورها و یشورو اتحاد ینابود که کندمی یادآوری شعر زبان با
 به. دیانجام خواهد جهان یروز اهیس و ینابود به جهان، بخشیآزاد و چپهای سازمان و احزاب

 شود،می زرد و بازدمی رنگ سرخ، گل باغ رد،یگمی دنیوز سرد باد شعرش، در که است خاطر نیهم
. افتدمی خاک در و شودمی کسیب نسترن. ردیگمی غم رنگ شاعر شعر شود،می خاموش بلبل
 رفته چه جهان انیجو بهبود و خواهانیآزاد پرور، عدالت مبارزان سر بر است آگاه کین که شاعر
 یآرزو در که است دهیرس یشب است، کرده افول ت،یبشر بخش یزندگ ستاره که دیگومی است،
 ظلمت، شب یطوالن دوران نیا درکه  کندیم ینیب شیپ و دیکش انتظار دیبا عمرها گر،ید یطلوع

 برها چه و شد خواهد رانیوها خانه چه و ختهیرها خون چه گذشت؛ خواهد چه تیبشر بر که یوا
 رفته تیبشر بر ما چشمان برابر در یالدیم نود دهه از را آنچه. آمد خواهد انیزندان و گرسنگان سر

 هیسا شعر در اما نشست، اشنظاره به توانمی نه و دیشن توانمی نه کرد، فیتوص توانمی نه است،
 :کرد درک قایعم توانمی

 
  ... دیآیم سرد باد را، پنجره ببند/  دیآیم درد به دل چمن سرگذشت ز
  .... دیآیم درد به بلبل غصه ز دلم/  خواند خواهد که عاشقان دل سوز به دگر 

  (چمن سرگذشت) دیآیم زرد و زار زمان و نیزم همه/  او غم در که من سرخ گل باغ غیدر
 
 ... نیا است عالم یگرفتگ من، نه تنها/  گرفت فرو را ما که بود ابر چه نیا باز



 
 69همان يگانۀ حسني /                                      

 
 

 اميد هزار چندين) نیا است ماتم صد جامه اهیس یآر/  گرفت غم رنگ دگر هیسا شعر که یگفت

 (آدم بنی
 
  ... بگو من به شانیپر یهاسبزه اندوه/  بگو چمن سبز غم از غروب، نیا با

 ... بگو سخن یب سوختگان الیخ رمز/  نیبب ارغوان سوخته یهاشهیاند
 (غروب چمن) بگو نسترن یکس یب و خاک آغوش/  گذاشتیم شمشاد شاخه به سر که شد آن
 
  ... دیکش انتظار دیبا دگر عمر هزار/  دیام صبح یآرزو در که دیرس یشب
  ... دیخورش یب آسمان مرا کرد اهیس/  گمان بود ستادهیا سحر آستان در

 (ديسپ و اهيس) دید خواهد چه جهان ظلمت شب نیکز نیبب/  صبح ستاره شد دور زمن سال هزار
 

 ... است زردها برگ و زاغند همه بلبالن که/  غیدر و میداشت سرخ گل باغ یهوا
 (شبگرد) است کرده نهان او از یگشا خنده صبح که/  باد شب در ماند بسته فرو غنچه دهان

  
 ت،یانسان یفراخنا در یآدم گذاردن گام و ستمگر یطبقات جامعه از گذار که است آگاه شاعر اما

ها بیفر چه یدارهیسرما جامعهویژه به ،یطبقات جامعهدر  ورانبهره. است یطوالن و هولناک دشوار،
 کاربه را هاآن اکارانهیر چه و اند کرده تجربه و آموخته سال هزاران یط درها یگرافسون چه و
 و کافر ،یدهر را خواهانیآزاد و انیجو عدالت دهند؛ جلوه اهیس را دیسپ و دیسپ را اهیس تا رندیگیم
 که داندمی شاعر. بزنند جا دموکرات و خدا هیسا و پرور عدالت را خودشان و بخواندند کتاتورید

 رییتغ و است کرده ریحق و ریفق را دهیستمد انسان جان اندازه چه ینادان و فقر و استعمار و استثمار
 رنج گر،ید مبارزان و قهرمانان همراه خود که شاعر. طلبدمی طاقت و حوصلهاندازه  چه طیشرا نیا

 که آنند از غدارتر جالدان که داندمی است، دهیچش را یناجوانمرد و یدربدر و شکنجه و زندان
 و زنان نیترفیشر سر بر چه که است اندوهناک و برسد یگوش به عاشقان دل جگرسوز آه بگذارند
 ادیفر به یرس ادیفر و شودمی خفه گلو در ای شودنمی دهیشن یکس از یآه و رودمی و رفته مردان

 :شودمی خاموش اسلحه و چماق زور به ای رسد،نمی
 

 ( اهيس و ديسپ) .دیسپ اهیس آن و گشت اهیس دیسپ نیا که/  زیآم رنگ روزگار یا یباخت نقش چه
 

 ... ستین انسان بیطب و ماریب که آنست علت/  دینرس مداوا به انسان نهیرید رنج
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 ... ستین توفان نیا طاقت را حوصله تنک هر/  طلبد ایدر دل عشقت غم تاب و تب
 (انتظار) ستین انیپا مرا معشوق و من یماجرا/  هنوز و رفت سر به قصه نیا در عمر صد هیسا
 

 گام هنر) است جهان همزاد که نهیس نیا در است یدرد/  یدیشن امروز من ادیفر تو کوه یا

 (زمان
 

 (ديسپ و اهيس) دیمروار دیص یسودا سر در رفت که/  ایدر نیا فرورفتگان جان غیدر
 

 ( شبگرد) است ناجوانمرد سخت جهان که قسم یمردم به/  یآه نزد کس و رفت ما سر بر کهها چه
 

 یتلخ به هم راه مهین قانیرف و خائنان یناجوانمرد از بلکه نالد،می حاکم طبقات جور از تنها نه شاعر
 و یبورژواز به را زحمتکشان و کارگران نیسرزم که دیگومی یخائنان از. کندمی ادی اندوه و

 نقطه بلکه ستین نانیا آنِ از فقط نیسرزم نیا که بدانند نخواستند ای ندانستند و فروختند سمیالیامپر
 به از. است شده خرد جانشان و تن هیسرما هولناک آوار ریز در که است یانسانها ونیلیم دیام

 یآزاد یول زدند یآزاد ادیفر همه آن که دیگومی امروز قدرت نشئگان از و روزید ونیانقالب اصطالح
 و ثروت فتگانیش به هرگز که دهدمی هشدار ونیانقالب به او. کردند یقربان شیخو سود یپا در را

 در و شندیاندنمی یزیچ به شیخو سود به جز وران، بهره نیا رایز نکنند، اعتماد دست، اهیس قدرت
 عدالت و خواهانیآزاد دانش و تجربه دهیچک و عصاره شاعر. زندیرمی کامتان در زهر سود، یسودا

 دیگومی و دهدمی قرار انتقاد مورد را مبارزان و است یهست عاشقان کالم کی در و جهان دوستان
 نهیس از که است یخون دست، به خنجر یطبقات دشمن ینابکار و یپلشت به توجه عدم امدیپ که

 .شد خواهد یجار مبارزان و انقالب شکافته

 

 ...(هزار نيچند) نیا است آدم یبن دیام هزار نیچند/  یدهیم باد بر چه که کن نگاه دم کی
 

 (زمان گام هنر) است زبان و دست فاصله چقدر اربی/  نکردند و گفتند آنهمه دادو و داد از
 

 (خارا چشمه) چکانندت کام در یآب اگر است زهر/  مستان یقدح هرگز دستان هیس بزم از
 

 ... دیخر چه آن یجا به و گرفت چه آن یبها/  داد سودا به ما نید و دل که آن ندانم
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  ... دینب یجا به کسان جام به ختیر زهر که/  نیب منافق یساق آن یدست اهیس
  (ديسپ و اهيس) دیپل دست و دیند دشمن دشنه برق که/  دوست نهیس ز خون رود برود گر سزاست

 
 یخوب به و داندمی است، جهان عاشقان ینا که او. دارد شهیر شاعر یعلم ینیبجهان گوهر در د،یام

 اریبس ایدر و رمردیپ در ینگویهم قول به انسان. ستین شکست نینخست امروز، شکست که داندمی
 هنوز ست،ین او شکست نیآخر هم امروز شکست. است نشده نابود اما است خورده شکست اریبس و

 شاعر اما. دارد شیپ درها شکست و نبردها خش،یتار آغاز تا مارکس قول به و تیبشر بامداد تا بشر
 انتظار در را روزها یعدالتیب و استبداد اهیس شب نیا در فرخنده، روز آن تا و دارد مانیا وصال به

 و انقالب شورش، بهار یوقت که دهدمی بشارت دردمند و خسته خواهان بهبود به او. شماردمی
 دهد،می وعده شاعر که یآفتاب و رسندمی فرا برومند و جوان مبارزان دسته دسته برسد، فرا انیطغ
 یمبارز شهیهم و شودنمی خاموش مبارزه هرگز که دیگومی او. کرد خواهد گرم راها جان وها تن

 : دهد ادامه را مانیپ و راه که هست
 

 ... است کمان کهنه نیا چله در که ریت بس/  ندیبنش ینشان به هم یکی که باشد
 است ... کران به تا کران سبزه و گل که بینی/  بهاری باد نفس بجنبد که روزی
 گام هنر) ستا نهان پرده پس که یشاد و غم بس یا/  است جهان انجام نه و آغاز نه امروز

 (زمان

 
 ... شمارندمیم روز تا تو عاشقان که/  دمیام دار زنده شب ستاره آن من
 (شده گم گنج) دارندم زنده تو وصال یهاوعده به/  کش عاشق انتظار رید شب نیا در مگر

 

 هست) یساق یا هست ست،ین یره مرد که مگو/  هنوز خسته یپا ز نجایا رودیم که خون چه

 (یساق یا

 
 ... دادمیم آواز منت ناباور یهاشب نیکز/  یشاد آن در آور ادیب ،یآزاد صبح یا اال

 نيا از) بگشادم دیخورش خانه یسو دخمه نیز یدر/  اما شب، آوار نیا ریز نیخون افتاده تنم

 (ناباورهای شب
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 تیواقع به ،یاجتماع آگاه یروهاین را یاجتماع ریناگز تحوالت ست،ین یکاف داشتن دیام تنها اما
 میب از دینبا اند،دهینکش دست خواهانهیآزاد و خواهانهعدالت یباورها از که یآنان. کنندمی لیتبد

ها گره و دایپها راه که است متشکل مبارزه انیجر در تنها که چرا ؛ندیبشو دست نبرد از ی،گمراه
 آرمان یرید و یدور از که دهدمی یخیتار تجربه از برخاسته یاندرز رهروان، به شاعر. شوندمی باز

 گرم، یقلب با دیبا. نکند سرنگون یدیناام ورطه در را آنان ش،یاند مصلحت عقل و نشوند هراسان
 دینبا آتش و خون ةمبارز نیا در و کرد مشارکت پرشور یامبارزه در گراآرمان یعقل و خرد البته و
 بینه مبارزان گرید و خود به شاعر .است قهرمانان و جوانمردان رسم و راه ،یوفادار که برد ادی از

 :بازگردند ساز خیتار و یانسان و فیشر راه نیا از مبادا که زندمی
  

 (شبگرد. )است سرددم روزگار از هیسها نهیس که/  عشق یا برآر نیآتش ینفس دل سوز به

 

  (چمن سرگذشت. )دیآیم رهنورد قدم با راه که/  یگمراه میب ستین طلب شاهراه به

 
 ... یساق یا دست دندینکش دامنت ز/  هنوز که نیبب کشان یدرد خاطر یصفا

 ای هست) یساق یا پست رید نیا از یسربلند به/  میگذر بر که مگر کن یمدد دم دو نیا در

 (ساقی

 
 ... است زمان گام هنر دنیرس که یدان/  یرید و یدور از مخور غم یره مرد گر
 ... است نشان گام هر به تو خون ز که بنگر/  یعشق منزل سر نهیرید رهرو تو
 ... است روان وستهیپ که رود آن شود ایدر/  زود بخورد نشیزم آسود بر که یآب
 (گام زمان هنر) است راهروان قدم اندر که است یگنج/  مقصود گوهر آن که هیسا مرو راه از

 
  ... دیبگرد وانهید چو ریزنج حلقه نیا در/  دینپسند عشقش که دیبخند عقل آن به
 (غريبانه) دیبگرد دندانه چو سنگ کهن قفل نیا بر/  دییشما هست اگر دیام در دیکل

 
 ... برگردم آلود خون راه نیز اگر نامردم چه/  جانبازان و است مردان عشق قیطر یوفادار

 ... پروردم نهیس در را عشق شبچراغ ینهان/  شدیم رو و ریز عالم که یطوفان یهاشب آن در
 (آتش در یدل) گستردم تو بر یآفتاب دل ذره هر از که/  یزمستان خاک از سر یپنهان بذر یا برآر
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 انسان انتظار در تیبربر آرمان، نیا شکست صورت در. دارد وندیپ تیبشر یهست با ،آرمان نیا 
 درد و آرمان که باش داشته خاطر به اما. دارد نیآست درها رنج و دردها چه مبارزه نیا که آه و. است

 .شودمی متولد درد با آرمان و است آرمان شگاهیزا که است درد. اندگانهی

 
 ستین بهتان یمن خون در تو که میبگو گر/  ازوست یزخم من، رگ هر در که است غیت چه نیا
 (انتظار)

 

 (چمن گذشت سر) دیآیم مرد وقت سر به درد شهیهم/  درد یگران از شیندیم و باش مرد تو
 

 (شده گم گنج) ببارندم ابرها نیا تو یکو به مگر/  گذارندمینم دارم تو یرو یهوا

 
 ... است فشان خونابه که روست آن از دهید نیا/  زمانه آموخت کندنم دل تو یرو از

 . .. است انیآدم دل امیا چهیباز/  نیخون یباز نیا در که غایدر و دردا
 گام هنر) است جان افشردن کنمیم من که صبر نیا/  یصبور کنج نیا در دهید از چکدیم خون

 (زمان

 

 در یدل) سردم خاکستر از برده آتش دیخورش صد که/  پروردم شعله درون یخاموش ز دارد غم چه

 (آتش

 
 تو دام خودی ای دل، تا چون برهانندت ...  / جست؟ یخواه که ز درمان ،توست سرشت تو درد
 ... چشانندت زهر ور ی،تلخ مکن چشمه یا/  ییخارا ز دهیجوش یی،گوارا آب تو
 (خارا ۀچشم) نستاندت من از غم یا بدهم جان گر/  آوردم برت در تا خوردم غمت عمر کی

 
 خوش یبو مدهوش عالم که پراکنده مشگ همان. است سمیالیسوس شاعر آرمان که آن سرانجام و

 دوباره که دارد مانیا شاعر اما. اندشافکنده یپا ریز به اکنون که ی«حُسن ۀگانی» همان آنست؛
 فردا ضرورت و امروز دانش و گذشتههای تجربه از استفاده با د،یبرو بار نیا اگر و دییرو برخواهد

 سخت برابرش در امروز یفداکار که است ارجمند چنان یاجتماع نظام نیا. بود خواهد شکوفاتر بس
های جنگ عرصه از را کشزحمت ونهایلیم است قادر یاجتماع نظام نیا. بود خواهد کوچک
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. گرداند باز نندهیآفر کار و خانواده آغوش به و برهاند یدارهیسرما ۀسبعان یهارقابت و سوزخانمان
 یروهاین کردن آزاد با را جهان گرسنهها ونیلیم بپوشاند، مدرسه لباس کار کودکان تن بر تواندمی

 وندیپ نشیآفر و غرور و یشاد و یزندگ با ،یاقتصاد و یاجتماع مناسبات ساختن دگرگون و مولد
 .کند هیهد یبرابر و یآزاد و صلح جهان مردان و زنان به و دهد

 را دیجاو آتش نیا ستین قادر ییروین چیه و است جهان ریناگز سم،یالیسوس که کندمی دیتاک شاعر
 درد درمان گانهی که معتقدم هم هنوز واقعا»: دیگو( می1046ص) خاطراتش در هیسا. کند خاموش

 باز غار به انسان که کنم باور توانمینم چون است مارکس، شو،یر یهودی آن یهاحرف جهان
 «.یدرمان گانهی را جهان درد که ییتو: گرددیم
 

 ...(چشمه) بدانندت یبو از ،یدار نهان نافه گر/  آکنده تو ز عالم پراکنده، مشک چون

 
 یچندان هزار ییبرآ دوباره وگر/  یپنهان اگرچه یحسن ۀگانی همان

 یارزان هنوز یبخواه چه هر که ایب ایب/  طلبت در رفت که یجوان و جان هیما چه
 یدرمان گانهی را جهان درد که ییتو/  نشد و جست چاره مانهیحک فکر هزار

 یانسان نهاد در غم عهیود چون که/  یبه روز یآرزو یا دل ز یروینم
 یمانیسل خاتم همان که ایب ایب/  بود نتوان وید سیتلب خفت خراب

  یمانیا چراغ و دیام چشم نور که/  نکنند گم راه تو قیطر روندگان
 ( گانهي) یپنهان هیسا پندار پس در هنوز/  ییتو که چنان آن و میگشود کهها پرده چه

 
 پردردم جان در خون موج نیا کندیم توفان چه/  اوست با جهان درمان که یجانبخش لعل شوق به
 (آتش در یدل)

 

(ديسپ و اهيس) دیجاو آتش کشت نتوان ییجادو به/  است عشق نیا ریناگز جهان طبع که ایب



 

 استخوانشکستن هم زمان بیست 

 شناختی يک فيلم در ژانر کارگريبررسی جامعه

 
 خسرو باقري

 
( به کارگردانی 1396، )محصول«زمان بیست استخوانشکستن هم»گرای فیلم درخشان و انسان

در  1398)متولد والیت پروان، مهاجر افغانستان، ساکن ایران( در تابستان جمشيد محمودی 

چنان که سزاوار این فیلم بود، نه مورد توجه تماشاگران قرار گرفت و ایران به نمایش درآمد. اما آن 
نه منتقدان به آن پرداختند. این فیلم محصول مشترک سینمای ایران و افغانستان است و در ژانر 

گیرد. این فیلم ارزشمند که اکنون در شبکه مجازی در دسترس است، کارگری سینما جای می
های افل اجتماعی، کارگری و حتی سیاسی قرار گیرد و رابطه دوستانه خلقتواند پایه گفتگو در محمی

اتر ئزحمتکش ایران و افغانستان را تقویت کند. نمایش و تحلیل این فیلم برای دانشجویان سینما، ت
تواند بر آگاهی آنها درباره سینمای کارگری بیفزاید و به آنان یادآوری کند که و ادبیات نمایشی، می

کند، تجارت نیست، بلکه هنر است، و داری تبلیغ میآن چنان که نظام سودمحور سرمایه سینما،
پروری برای تغییر دنیای مخاطب، ژرفش آگاهی او، و انگیزهوسعت بخشیدن به یکی از وظایف هنر، 

 و اصالح جهان است.

یگران های درخشان بازنظیر است. بازیکمجمشيد محمودی کارگردانی و فیلمنامه نویسی 

مجتبی )مادر رونا خاوری( فاطمه حسينی )عظیم(، محسن تنابنده سینمای ایران و افغانستان، 

هاشم( )مرد کر والل در نقشسعيد چنگيزيان )هنگامه(، فرشته حسينی  )فاروق(،پيرزاده 

ی ستان)سرکارگر، فاضل(، و سخن گفتن بازیگران ایرانی با لهجه افغانعليرضا استادی و 

کننده فیلم را هم تحسین کرد که در شرایطی که ، تهیهنويد محمودینگیز است. باید براستایش

گذاری درصد سینمای ایران و جهان، جوالنگاه تجارت و گیشه است، در فیلمی سرمایه 90بیش از 

سهند موسیقی  کوهيار کالری،کرده است که هنر است، آن هم هنر کارگری. فیلمبرداری 

درخور تقدیر فراوان است. این فیلم به دریافت جوایز بسیاری د ملکان سعيو گریم مهديزاده 

المللی استکهلم سوئد های بینتوان به بهترین فیلم از جشنوارهمفتخر شده است که از جمله آنها می
ان از ر(، برنده جایزه ویژه هیئت داو1397(، دیوراما هندوستان )1397(، بوسان کره جنوبی )1398)

( و جشنواره فجر تهران و بهترین بازیگر مرد برای محسن 1397المللی وزول فرانسه )جشنواره بین
( اشاره کرد. این فیلم با نام 1397( و دیوراما هندوستان )1398) های فیلم استرالیاتنابنده از جشنواره
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ین از طرف سینمای افغانستان، نامزد دریافت جایزه از نود و یکمرونا مادر عظيم المللی بین

 .( نیز بود۲019فستیوال اسکار)
گیرد. در سال داستان فیلم بر زمینه مهاجرت اجباری مردم زحمتکش افغانستان به ایران شکل می

های زحمتکش جهان در سه کشور پیرامونی به وقوع سه رویداد سیاسی مهم به نفع خلق 1357
( و 1357نیکاراگوئه )تیرماه(، دیگری انقالب 1357پیوست؛ یکی انقالب افغانستان )اردیبهشت

ها و رهبری سه انقالب ها و چگونگی رویداد(. البته زمینه1357سرانجام انقالب ایران )بهمن ماه 
متفاوت بود، اما در دو سمتگیری، یعنی مخالفت با سلطه امپریالیسم و بهبود زندگی زحمتکشان 

های امپریالیسم جهانی و هاشتراک هدف وجود داشت. به محض پیروزی این سه انقالب، توطئ
تجربگی، هایشان آغاز شد. طبیعی است که بیها و دستاوردارتجاع داخلی این سه کشور علیه انقالب

های ها و زمینههای رهبران تازه به قدرت رسیده هم، بهانهروی و انحصارطلبیروی یا راستچپ
های ها در هر کشوری از ویژگیتوطئهآورد. این های امپریالیستی و ارتجاعی را فراهم میدخالت

خاصی برخوردار بودند اما موضوع گفتگوی ما در این جا انقالب افغانستان است. در افغانستان با 
های مسلمان های چپ و ملی بود، تحریک نیروتوجه به اینکه نیروی رهبری کشور دارای گرایش

های واپسگرای داخلی قرار گرفت. روو مذهبی در دستور کار امپریالیسم و ارتجاع منطقه و نی
گرای جامعه، به مبارزه با حکومتی پرداختند که اصالحات ارضی، امپریالیسم، زمینداران و نیروی عقب

ها میلیون مردم فقیر و زحمتکش افغانستان آموزش زنان و کودکان و بهبود اقتصادی و اجتماعی ده
رهبران انقالب ایران که با پرچم دین علیه دیکتاتوری های خود قرار داده بود. را در سرلوحه برنامه

های های امپریالیسم و نیروطلبی امپریالیسم قد علم کرده بودند، به سرعت در دام توطئهشاه و سلطه
های ارتجاعی و زمینداران افغانستان و راستگرای ایران و افغانستان گرفتار آمدند و به دفاع از نیرو

ت قرائت معینی از دین سنگر گرفته بودند، پرداختند و آشکارا به مبارزه با دولت امپریالیسم که در پش
ملی دمکراتیک افغانستان روی آوردند. از این جا مهاجرت محرومان افغانستان که پیش از انقالب 

های هم در مقیاس کمی وجود داشت، سرعت گرفت. با شکست انقالب افغانستان و پیروزی نیرو
گیری تری یافت. با قدرت(، مهاجرت مردم افغانستان ابعاد بزرگ1371هد )به اصطالح مجا

، در دفتر سازمان ملل متحد در دکتر نجيبجمهور دولت انقالبی، یعنی مجاهدین، آخرین رئیس

های داخلی میان خود مجاهدین و ناکارآمدی دولت آنها و عوامل افغانستان پناه گرفت. در پی جنگ
های تاریخ به بیرون پرتاب شده بودند، خانههای طالبان که از تاریکرا نیرو دیگر، دولت مجاهدین

های انقالب افغانستان، دکتر نجیب و برادرش کنی تمام آرمان( و برای ریشه1375سرنگون کردند )
های این در میدان شهر کابل به دار آویختند و پیکر ؛را از دفتر سازمان ملل متحد بیرون کشیدند
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ها بستند و در شهر گرداندند تا همگان زاران انقالب افغانستان و جهان را به پشت اتومبیلگخدمت
 سزای کوشش برای بهبود زندگی زحمتکشان را با چشم خود ببینند و درس بگیرند.

 د هستی استـها ز قیامروز ر  این سر که نشان سرپرستی است
 پرستی استکین عاقبت وطن  دـینیـش ببـرتـده عبـا دیـب

بار آورد. ای تلخ و خونبار بههای امپریالیستی و ارتجاع داخلی و دوستان ناآگاه میوهاتحاد نیرو
رسید و راه و چاه را بلد بودند، به شان به دهنشان میهای کمی از مردم افغانستان که دستگروه

ود، مورد استقبال قرار شان بهای اروپایی و آمریکایی روانه شدند و چون پول در جیبسوی کشور
هایی چون هندوستان، ایران و پاکستان شدند. ها زحمتکش و محروم روانه کشورمیلیون ،اما .گرفتند

هایی که خود درگیر هزاران مصیبت بودند، تا روشن است که ورود میلیونی این فرودستان به کشور
 داد.قرار میوارد را در درجه پایینی چه اندازه موقعیت این مهاجران تازه

گیرد ، بر محور یک خانواده مهاجر افغانستانی شکل می«زمان بیست استخوانشکستن هم»فیلم 
ای هم نیست تر تقسیم شده است. خانواده، پدر ندارد، در فیلم اشارهکه خود به دو خانواده کوچک

ر فقر و محرومیت. های داخلی یا در اثر فشاکه پدر چگونه جان خود را از دست داده است، در جنگ
تر به نام عظیم و دیگری با محور خانواده مادری کهنسال است به نام رونا. او دو پسر، یکی بزرگ

نام فاروق و دختری به نام هنگامه دارد. عظیم ازدواج کرده، اما فرزنددار نشده است. بنابراین یک 
کند و با آنها زندگی میشود از عظیم و همسرش و خواهر عظیم که خانواده خردتر تشکیل می

خانواده خرد دیگر خانواده فاروق است که با همسر و سه فرزندش از مادر یعنی رونا هم مراقبت 

نام دارد که در فیلم از نظر مضمونی به عنوان نماد پاکی،  نجيب کند. یکی از سه فرزند فاروق،می

ت کودک فیلم و دکتر نجیب یصکند. این که بین نام شخمهربانی و معصومیت نقش مهمی ایفا می
مل است. این فیلم چند ماه پس از درگذشت مادر برادران محمودی أای هست یا نه، قابل ترابطه

  اند.تولید شده است و آنها این فیلم را به روح مادرشان پیشکش کرده
 شود:فیلم با یک نوشتار آغاز می

ا تحمل کند؛ و پس از آن مغز واحد درد ر 45تواند بدن یک انسان در حالت طبیعی می
واحد درد را تحمل  57دهد. زنان در هنگام زایمان برای تحمل فشار، دستور بیهوشی می

 زمان بیست استخوان.کنند که این درد معادل است با: شکستن هممی
با هنرمندی درخشان فاطمه حسینی که با  -مادر رونا به عنوان شخصیت محوری معنوی فیلم 

سه فرزند با زایمان طبیعی به دنیا آورده  -گذاردحداقل دیالوگ، بازی در سکوت را به نمایش می
زمان درهم شکسته است. او بیش از همه درد است، بنابراین سه بار، بیست استخوانش به طور هم

داری، این فرزندان خود را که در جامعه هرمی سرمایهشناسد، با درد بزرگ و پیر شده است و بنابررا می
در قاعده هرم جای دارند و محکوم به تحمل درد فقر، درد مهاجرت، درد تضاد طبقاتی و درد 
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زمان طور که درد سه بار شکستن همهمان ،اما .شناسدکند و میاند، بیش از همه درک میاستیصال
های زندگی چشم دوخته است، در کهنسالی هم وی افقبیست استخوان را تحمل کرده و باز به س

دارد و با تحمل هولناک اما لبخند بر آیند، برنمیها، که با کودکان بار دیگر به دنیا میدست از افق
گیرد که مشعل زندگی شرافتمندانه، مهربان کند. او تنها زمانی آرام میآنها را با نگرانی دنبال می، لب

 سپارد.اش، نجیب، میهای نوهبه دستو سرشار از عشق را 
هم پیوسته فیلم، به طبقه کارگر تعلق دارند. فیلم با یک سکانس کارگری آغاز و با هر دو خانواده به

 اواما اشاره  ،شودیابد. گرچه تماشاگر از شغل دقیق فاروق آگاه نمییک سکانس کارگری پایان می
دهد. اما کار کارگری موقعیت کارگری او را نشان میبه این که باید با صاحب کارش تسویه کند، 

 آید.ها به نمایش درمیفرسای عظیم در فیلم بارطاقت
های طبقاتی و ملیتی. او کارگر شهرداری است، آن هم با موقعیت بسیار دشوار ناشی از تبعیض

های های شبانه، الیروبی فاضالب شهری، شستشوی نردهریزیکار است و در بتنهمیشه شب
 رِ زی یهایهای شهر و... حضور دارد. این تصاویر از زندگی زحمتکشان در شب یا در مکانخیابان

توانند به تر دیده شده است. این تصاویر میهای مترو در سینمای ایران کمها و تونلزمین، فاضالب
نکته جالب و آور زحمتکشان آشنا شوند. حقوقی حیرتمخاطب کمک کنند تا با رنج و زحمت و بی

تکیه عظیم البته درست در این تصاویر این است که فیلم بیش از آنکه بر تبعیض ناشی از ملیت 
های کند. این است که در این فضابیشتر بر پایگاه طبقاتی او پافشاری می -که دارد-داشته باشد 

های تاریک و در هوای سرد شبانه، زحمتکشان ایرانی هم حضور دارند کثیف و آلوده، در این داالن
گردند و ملیت و دهند. استثمارگران، به دنبال سود هر چه بیشتر میو البته اکثریت را تشکیل می

روشن است کودکان و زنان و که گ و نژاد چندان اهمیتی برایشان ندارد. هر چند جنسیت و رن
تری هستند. تر و تسلیمهای آسانهای دشوارتر، طعمهپوستان، به خاطر موقعیتمهاجران و رنگین

های بویناک عظیم که محصول کار هنرمندانه محسن تنابنده و تصاویر سر و صورت آلوده و دست
 راستی درخشان و سزاوار ستایش است.هت، بسعید ملکان اس

آید. میزبان، عیار افغانستانی به نمایش درمیهای فیلم، یک میهمانی تمامدر همان نخستین سکانس

سفیدی در میان مهاجران را به عهده شود و گویا نقش ریشنامیده می کاکاخانواده مردی است که 

شان ه را در کنار هم نگاه دارد و باهم از زندگی و فرهنگشداز وطن رانده کوشد این مردمِدارد و می
حفاظت کنند. بهانه این مهمانی سفر خانواده فاروق است به آلمان. مهاجران افغانستانی در ایران که 

حقوقی خود در رنجند، در رویای شرایط بهتر، چشم به اروپا و آمریکا دارند از موقعیت دشوار و بی
ک با بسیاری از فرودستان ایران است. وقتی مادر یعنی رونا همراه فاروق و که البته رویایی مشتر

از شما خیلی ممنونیم که این گوید آیند، مادر رو به خانواده کاکا میاش به میهمانی میخانواده
 مهمانی را گرفتید و همه را دور هم جمع کردید.
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دهد. ها و تداوم فرهنگ ملی نشان میانسانها عشق خود را به دوستی، رابطه مادر با بیان این جمله
شان برقرار است. در میان مهمانی دو اتفاق دو برادر همدیگر را دوست دارند و پیوندی طبیعی میان

دهند: یکی نگرانی و غمگینی فاروق است دهد که هریک معنای مهمی را انتقال میمهم روی می
توانند مادر را با خود صمیم او و همسرش که نمیاز این مهاجرت، هم به خاطر دشواری راه و هم ت

یابد. مادر همواره در کنار آنها زندگی کرده های بعدی فیلم درمیببرند، و مخاطب آن را در صحنه
ها به اندازه کافی روشن ها با او در سکانس زیبای حمام کردن بچهها و بچهاست و الفت او با بچه

راه سه فرزند و همسر، فاروق را وادار کرده است که مادر را از دشواری مهاجرت به آلمان هم است.
ایم، اند و ما بزرگ شدهاین مهاجرت حذف کند و کنار گذاشتن مادر، در فرهنگی که آنها بزرگ شده

تلخ است، تلخ. این است که فاروق در یک دوراهی دردناک استیصال قرار گرفته است. سیگار 
 ان این تلخی و استیصال است.پی او نشانگدرهای پیکشیدن

خوانده و هم ساز هم آواز می ،هاتردومین مسئله این است که عظیم گویا صدای خوشی دارد و پیش
نواخته است. اما از مدتی پیش با خدای خود پیمانی بسته است که تا وقتی خداوند فرزندی به او می

سازی نخواهد زد. در میانه میهمانی کاکا  هدیه نکرده است، او دیگر آوازی نخواهد خواند و دست به
خواهند توبه خود را بشکند و به مهمانی شادی و صفایی ببخشد. اما عظیم و مهمانان از عظیم می

گوید که فقط اگر مادر به او بگوید که بخواند، خواهد خواند. اما مادر به با پیروی از فرهنگ ملی می
کند و با سکوت، از زایش و بالندگی زندگی دفاع نمی پشت -اعتراض به نازایی -های خودشباور
ای زند. در صحنهکند. عظیم با اجازه خواستن از مادر، به نوعی به تراژدی جاری در فیلم دامن میمی

دیگر، عظیم با یادآوری اینکه در نظر او مادر اول و دوم و صدم همه چیز برای اوست، بر این امر 
 کند.کید میأت

تواند مادر را با خود ببرد. عظیم گرچه کند که فاروق نمیوان میانجی، عظیم را خبردار میکاکا، به عن
های گوناگون زحمتکشان را در زندگی خود تجربه کرده است، اما اینجا، استیصال فاروق استیصال

مسرش روی از هغیرتی و دنبالهرود و او را به بیکند. به منزل فاروق میرا درباره مادر درک نمی
دهد و تنها بمباران عظیم را نشان نمی کند. کارگردان هوشیار و دردمند در این صحنه اصالًمتهم می

کشد؛ تصویری تلخ از استیصال در زندگی واژگان او بر پیکر خرد شده فاروق را به تصویر می
نه در تر تصویر نجیب است که در این صحداری. از آن تلخزحمتکشان در جامعه هرمی سرمایه

خورد به تصویر خداحافظی فاروق آغوش پدر نشسته و حقارت پدر را شاهد است. این صحنه گره می
اش را به ترکیه و از آن طریق به ها او و خانوادهبرنوس که قرار است قاچاقأاز مادرش در جایی نام

یعنی  .فاروق بگذارد آلمان ببرند. عظیم مادر را آورده است و حتی پولی به مادر داده تا در اختیار
اما عظیم استیصال ناشی از فشار وحشتناک بر زحمتکشان در  ،پیوند قلبی همچنان برقرار است

کند. در چهره زند، درک نمیداری را که در این لحظه فاروق در آن دست و پا میجوامع سرمایه



 

 14شمارۀ  –/ مجلۀ دانش و اميد  80   

شود. او در امواج طوفانی ای از شادی مهاجرت اغنیا به اروپا و آمریکا دیده نمیفاروق هیچ نشانه
رسد مادر را و دیگر عزیزانش زورش نمی ؛ها را نجات دهدخواهد بچهدریای زندگی زحمتکشان می

صل دارد. فاروق به سوی عظیم أای سخت محزون و مستهاند. این است که چهرهرا از گرداب بر
گیرد و از او پوزش آغوش میکند. فاروق مادر را در رود تا از او تشکر کند اما عظیم پشت میمی
تر از عظیم تجربه طلبد. مادر بزرگوار که پدیده استیصال را بسیار عمیقخواهد و حاللیت میمی

ام پسرم. گوید که من تو را حالل کردهبوسد و به او میکند، فرزندش را میکرده است و درک می
ها با زن و برهد که او را قاچاقدپرسد که نجیب کجاست؟ و فاروق پاسخ میمادر از فاروق می
لرزد ای نداشتند و ممکن بود پلیس به آنها مشکوک شود. تن مادر میاند که بچهشوهری فرستاده

دهد که که چرا نجیب هفت هشت ساله را فاروق تنها فرستاده است. گرچه فاروق به او اطمینان می
ندگی نجیب و خانواده فاروق، پشت وسیله کند اما مادر در نگرانی از زخطری نجیب را تهدید نمی

 گیرند.نشیند و راه بازگشت را در پیش مینقلیه شخصی زحمتکشان یعنی موتورسیکلت عظیم، می
در بازگشت، مادر که بسیار نگران، آشفته و فارغ از خود است، از پشت موتورسیکلت عظیم سقوط 

اند. به خاطر تبعیض ملیتی دفترچه بیمه رسکند. عظیم به هزار مشقت او را به بیمارستان میمی
های معاینه، ندارد و این انسان فقیر باید هزینه درمانش را خودش بپردازد. پزشک پس از طی فرآیند

ها نشان دهد که مادرش خوشبختانه در حادثه تصادف، آسیب ندیده اما آزمایشبه عظیم اطالع می
هایش را از دست داده چار شده است. در نتیجه، کلیهدهند که مادر به بیماری قند بسیار حادی دمی

گیرد است و اگر پیوند کلیه صورت نگیرد حداکثر بیش از سه ماه زنده نخواهد ماند. عظیم تصمیم می
هر لحظه ممکن  گوید که اوالًکه خودش به مادرش کلیه بدهد اما یکی از همکاران ایرانی او می

وقت او چگونه با این کار سالمت خود را از دست خواهد، آن یاًاست که او از کار اخراج شود و ثان
آخر این  ؟مین کندأشان به کار او مربوط است، تهای زندگی چند نفر را که زندگیخواهد هزینهمی

دهد؟ آخر چرا باید مادری هایی قرار میچه نظام اجتماعی است که انسان را بر سر چنین دو راهی
رحله حادی از بیماری، آن هم تصادفی، متوجه بیماری خود شود، یعنی چنین زحمتکش در چنین م

ها کار و زحمت درآمد یا او تا حاال حتی یک آزمایش نداشته است؟ چرا باید مادر پس از سال
ها، کار و ها و همسر عظیمکوشند که هنگامههای سیاه میبازنشستگی نداشته باشد؟ کدام نیرو

مین کلیه را مسئولیت أاست که ت یانگیزد؟ کدام نظام پزشکی نفرتالجرم درآمدی نداشته باشن
ها نفر در جهان در موقعیت مادر رونا هستند. هاهزار نفر در ایران و میلیونداند؟ صدخانواده بیمار می

ها هزار ها روشن است. پاسخ همانقدر روشن است که پرسیده شود چرا صدپاسخ همه این پرسش
های زباله، که انسان حتی طلکودک که باید مورد مراقبت و آموزش و پرورش قرار بگیرند در س

تواند از بوی مشمئزکننده آنها از کنارشان عبور کند، در پی نان برای خود و خانواده خود نمی
 گردند. می
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تر، باز هم تری و از هر بدبختداری همیشه از بدبخت، بدبختاما شوربختانه در نظام هرمی سرمایه
روند و ها میترم، برای خرید کلیه به سراغ بدبختبدبخت تری وجود دارد. با پیشنهاد همکار عظی

اش را اش، کلیهرسند که حاضر است برای ادامه زندگی خود و خانوادهبه انسانی کر و الل می
تر آنکه شود. تلخبفروشد. بار دیگر تصویری هولناک از زندگی فرودستان بر پرده سینما ظاهر می

ترش را به مترجم میان خریداران مفلوک و پدر مفلوکپسرک نونهال این انسان کرو الل، نقش 
ویرانگر. در این  ها و پسرک نونهال، ویرانگر است، واقعاًزنی مشتریگیرد. سکانس چانهعهده می

دهند که تبعیض ملی، گذرند و نشان مینویس و کارگردان از یک مرز بزرگ میسکانس، فیلمنامه
تری است که به آن تبعیض تر و کثیفبه مراتب بنیادی اش، زیرمجموعه تبعیضبا همه هولناکی
 چرا که فروشنده کلیه نه افغانستانی، بلکه ایرانی است. ،شودطبقاتی گفته می

روند؟ آیا انسانی که کرو اند و هنوز راست راست راه میآیا این فیلم را مدیران و رهبران کشور دیده
بینید که بر سر لرزید وقتی پسرکی را مییا بر خود نمیالل است، باید در چنین شرایطی بسر ببرد؟ آ

های های بزرگ دم بزنید وقتی پسرک، حرفتوانید از پیشرفتزند؟ آیا هنوز میکلیه پدرش چانه می
 شاشیدم به این زندگی؟کند که: پدرش را ترجمه می

شود، هر چقدر وک میتر تسلیم مفلداری است، مفلوکسرانجام چنانکه قانون نانوشته نظام سرمایه
آور که در آن انسانی عضو بدن خود را به اجبار به معامله ناعادالنه باشد. اما این معامله شرم که هم

يک شود که نامش تبعیض ملیتی است: فروشد، با مانع قانونی دیگری روبرو میانسان دیگری می

ر اين فيلم افغانستانی تواند عضو بدن خود را به يک غيرايرانی و دشهروند ايرانی نمی

رسد و عظیم در شرایط تر به جایی نمیخریدار مفلوک و فروشنده مفلوک دردناک اعتراض بفروشد.
 شود که خود را آماده دادن کلیه به مادرش کند.استیصال وادار می

گیرد. شوربختانه های الزم برای اطمینان از آمادگی عظیم برای اهدای کلیه صورت میآزمایش
دهد که او هم به بیماری قند مبتالست. در واقع عظیم هم به خاطر فشار پزشک به عظیم اطالع می

های فرهنگی کم، تا کنون آزمایشی انجام نداده قیمت و آگاهیوحشتناک فقر و نظام پزشکی گران
خطر  تواند به مادرش کلیه بدهد اما در آیندهکند که با این وجود عظیم میاست. پزشک اعالم می

داند که این پیوند صورت بگیرد. اما عظیم کند که او صالح نمیکند و اضافه میاو را تهدید می

، همسرش، که ناگفته، او را به پرهیز از عاصمهتصمیم خودش را گرفته است و در برابر نگرانی 

م و حرف غیرت باشمن مثل فاروق نیستم که بیدهد که: خواند، با تندخویی پاسخ میاین عمل می
 زنم را گوش کنم. برای من مادرم یک و دو و سه و صد است.

های او شود تا تواناییهایی وصل میگیرد، به او دستگاههای الزم روی بدن عظیم صورت میتست
 یهاها در بیمارستان بستری نیست، با همان دستگاهسنجیده شود اما عظیم در دوره این آزمایش

ها به کار شبانه سخت کارگری محکوم است. کارگردان بار ها و خیابانمتصل به بدنش در فاضالب
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کشد. اما چیز به تصویر میهای ارزشمندی را از رنج و زحمت کارگران زحمتکش بیدیگر صحنه
ر ای به نام استیصال همچون خوره به جان عظیم افتاده است. اگر او ناتوان شود یا جانش دپدیده

هایی که حقوق دمکراتیک اولیه اش خواهد آمد؟ در جامعهخطر مرگ قرار گیرد، چه بر سر خانواده
زحمتکشان یعنی آموزش برای همه، بهداشت برای همه، کار برای همه، مسکن برای همه و فرهنگ 

 تر از آفتابمین نشده است، زحمتکشان همواره در خطر استیصال قرار دارند. روشنأبرای همه ت
های دمکراتیک است، یعنی آزادی مین این حقوق در پیوندی تنگاتنگ با آزادیأاست که ت

حکومت مترقی باید از یک های سیاسی. البته آشکار است که های صنفی و سازمانتشکل
داری بزرگ و های دیگری هم برخوردار باشد، مثل مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با سرمایهویژگی

 همبستگی با مبارزات مردم جهان. 
این خوره یا استیصال که محصول موقعیت دشوار طبقه کارگر از جمله تهدید مداوم بیکاری است و 

کند، سرانجام عظیم را به تسلیم تماشاگر آن را در سکانس اخراج کارگران همکار عظیم مشاهده می
تواند دهند که او نمیها نشان میگوید که آزمایشمی دارد و او به دروغ به خواهر و همسرشوامی

کشد، با این وجود فیلم، در اینجا هم درد بزرگی را به مادرش کلیه بدهد. کار به دعا و استغاثه می
اند، رو به خواهر کند. یکی از زنانی که برای همدردی و دعا در منزل عظیم گرد آمدهمطرح می
ای ما ملت افغانستان این جا ملک غریب است و پیدا کردن کلیه هنگامه جان برگوید: عظیم می

در این  توانستیم جستجو کنیم.تر میخیلی سخت است. باز اگر در وطن خودمان بودیم خب راحت
 کند.استیصال است که به تدریج عظیم برادرش فاروق را درک و کشف می

افتد. سکانس تیمارداری هنگامه می هوش در منزل در رختخوابگیرد و بیبیماری مادر شتاب می
دهنده آلودی که عظیم به خود دارد، شورانگیز و تکانصل و گناهأهای مستو عاصمه از مادر و نگاه

های پناهندگی آپ به برادرش فاروق که هنوز در کمپاست. در همین حال هنگامه از طریق واتس
 هایش در خطر مرگ است. فاروق و نجیبیهدهد که مادر به خاطر نابودی کلاطالع می ،ترکیه است

 -شناسدآری نجیب، که مادر رونا تنها کسی است که او را در سکانسی از فیلم حتی از پشت سر می -
 گردند تا فاروق کلیه خود را به مادر اهدا کند.از ترکیه باز می

  
به مادر دروغ گفته است. عظیم به شدت نگران است که مبادا فاروق بفهمد که او درباره اهدای کلیه 

اند که دیگر راهی وجود ندارد. اما هنگامه، گوید که پزشکان به او گفتهحتی به خواهرش هنگامه می
گوید که حتی یک روز زندگی که در مهربانی و گذشت تداوم مادر است، در اعتراض به عظیم می
شود. فاروق به پزشک مراجعه مادر مهم است. با این سخن، عظیم باز هم دچار عذاب وجدان می

دهد که حتی زمانی که یست و توضیح میگوید که دیگر دیر شده است و راهی نکند. دکتر میمی
فهمد که عظیم دروغ هنوز امکان پیوند بود، به عظیم گفته است که این عاقالنه نیست. فاروق می
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خواهد عظیم را پیدا کند و انتقام تحقیرشدنش را بگیرد. کند چرا؟ میگفته است اما هنوز درک نمی
بیند آنجا رفته است. از پشت پنجره عظیم را میرود که عظیم برای مراسم فاتحه به به مسجدی می

باره بر استیصال عظیم آگاه خواهد در بسته را باز کند و انتقامش را بگیرد. اما به یکو با خشم می
درست مانند شبی که در مهمانی  ،نشیندشود و در کنار عظیم میشود. از در اصلی وارد مسجد میمی

لرزند. های عظیم میها و دستدوزد. لبسته بود. به عظیم چشم میاول فیلم، مهربان در کنار او نش
دهنده است. بازی محسن تنابنده در این سکانس عالی و شایان تحسین است. دو برادر از تکان

کنند که کارگران و زحمتکشان یابند و درک میشویند و به همبستگی دست میجدایی دست می
ای از استیصال بسر داری در چه درجهیت، در جوامع سرمایهفارغ از رنگ و نژاد و ملیت و جنس

نشیند، مخاطب فیلم، همراه با دو برادر به این آگاهی بزرگ هایشان روی هم میبرند. وقتی دستمی
بابد که برای فایق آمدن بر این استیصال هولناک و تغییر شرایط، اتحاد زحمتکشان الزم دست می

 زمینه آن است.به معنای آگاهی طبقاتی نیست اما پیش است. البته این آگاهی هنوز
برد. شتابد که در لحظات آخر زندگی بسر میدر سکانس یکی به آخر فیلم، فاروق به دیدار مادر می

گویند؛ از سرنوشت های دردآلود و آه آلود مادر در رختخواب بیماری، از اندوه بزرگ او سخن مینفس
عظیم و اینکه زندگی در خانواده او متوقف شده است، از سرشکستگی  دو خانواده، از کار پر زحمت

اش و سرانجام آن کودک نجیب، باری نجیب. آیا پناهی هنگامه، از آینده فاروق و خانوادهاو، از بی
یابد؟ فاروق از هنگامه با پایان مادر، مهر و لبخند، همبستگی و شور زندگی در خانواده پایان می

شنود که او را در اتاق دیگر خوابانده است تا مادر را در این ب کجاست؟ پاسخ میپرسد که نجیمی
گوید شرایط نبیند. اما فاروق که از عشق مادر به نجیب و نجیب به مادر به خوبی آگاه است، می

بیند و های زندگی است. او چیزی نمیآید. مادر در آخرین لحظهنجیب را بیاور. نجیب به اتاق می
گذارد های تند و دردناکش ادامه دارد. نجیب سرش را بر سینه مادر رونا میشناسد. نفسا نمیکسی ر

های مادر آرام و نفس شنوی!بی جان! صدای مرا میبی، بیبی کند:و زیر لب چند بار تکرار می
یابد، بلکه میگذرد، اما پایان نشود. او از آستانه ناگزیر میشود. آرامش در اتاق حاکم میتر میآرام

 کند.در نجیب ادامه پیدا می
پشت وانت، در باد و سرما به سوی در سکانس آخر فیلم، عظیم، این کارگر زحمتکش زخمی، در 

ها در پیش روی طبقه کارگر است، ها و مبارزهرود. هنوز دشواریحقوق خویش میکار کارگری بی
هنوز...



 

 چند شعر

 . آزادی1
 ه.ا. سایه

 ای شادی!
 آزادی!

 ای شادی آزادی!
 روزی که تو باز آئی
 با این دل غم پرورد

 من با تو چه خواهم کرد؟
 

 غم هامان سنگین است.
 دل هامان خونین است.

 بارد.میاز سرتاپامان خون 
 ما سرتاپا زخمی، ما سرتاپا خونین، 

 ما سرتاپا دردیم.
 ما این دل عاشق را

 در راه تو آماج بال کردیم.
 

 ترسید،میوقتی که زبان از لب 
 وقتی که قلم از کاغذ شک داشت،

در خواب سخن گفتن،  حتی، حتی حافظه از وحشتِ
 آشفت،می

 ما نام تو را در دل
 چون نقشی بر یاقوت،

 کندیم.می
 

 وقتی که در آن کوچه تاریکی
 رفت،میشب از پی شب 

 و هول، سکوتش را

 ریخت،میبر پنجره بسته فرو 

 
 تو را، با فوران خون،ما بانگ 

 چون سنگی در مرداب،
 بر بام و در افکندیم.

 
 وقتی که فریب دیو،

 در رخت سلیمانی،
 برد،میانگشتر را یک جا با انگشتان 
 ما رمز تو را، چون اسم اعظم،

 بستیم.میدر قول و غزل قافیه 
 

 از می، از گل، از صبح،
 از آینه، از پرواز،

 از سیمرغ، از خورشید،
 گفتیم.می
 

 از روشنی، از خوبی،
 از دانایی، از عشق،

 از ایمان، از امید،
 گفتیم.می
 

 کرد،میآن مرغ که در ابر سفر 
 شد،میآن بذر که در خاک چمن 

 رقصید،میآن نور که در آینه  
 در خلوت دل، با ما نجوا داشت.

 آورد.میبا هر نفسی مژده دیدار تو 
 

 در مدرسه، در بازار
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 در میدان،در مسجد، 

 در زندان، در زنجیر،
 کردیم:میما نام تو را زمزمه 

 آزادی!
 آزادی!

 
 ها،آن شب ها،آن شب ها،آن شب
 ظلمت وحشت زا،های آن شب
 کابوس،های آن شب
 بیداد،های آن شب
 ایمان،های آن شب
 فریاد،های آن شب
 طاقت و بیداری،های آن شب

 در کوچه تو را جستیم.
 خواندیم:بر بام تو را 

 آزادی!
  آزادی!
 آزادی!

 
 گفتم:می

 روزی که تو باز آئی،
 من قلب جوانم را

 چون پرچم پیروزی
 بر خواهم داشت.

 وین بیرق خونین را
 بر بام بلند تو

 خواهم افراشت.
 

 گفتم:می
 روزی که تو باز آئی،

 
 این خون شکوفان را

 چون دسته گل سرخی
 در پای تو خواهم ریخت.

 را وین حلقه بازو
 در گردن مغرورت

 خواهم آویخت.
 

 ای آزادی!
 بنگر!

 آزادی!
 

 این فرش که در پای تو گستردست،
 از خون است.

 این حلقه گل خون است.
 گل خون است...

 
 ای آزادی!
 آئی،میاز ره خون 

 اما 
 لرزم:میآئی و من در دل می

این چیست که در دست تو پنهان 
 است؟

 پیچیدست؟این چیست که در پای تو 
 ای آزادی!

 آیا
 آئی؟..میبا زنجیر 

 

 ، تهران1357دی 
 

 



 

 ضرورت. 2
 محمد رضا شفیعی کدکنی

 

 آید:میآید، می
 آید.میمثل بهار، از هر سو، 

 دیوار، یا سیم خادار
 داند.مین

 آیدمی
 ماند.میاز پای و پویه باز ن

 
 آه،

 چو قطره بارانی باشم،بگذار من 
 در این کویر،

 دهد؛میکه خاک را به مقدم او مژده 
 یا حنجره چکاوک خردی که 

 ماه دی
 گویدمیه بهار سخن ناز پو

 وقتی کزان گلوله سربی
 با قطره

 قطره
 قطره خونش

 ریز برف را موسیقی مکرر و یک
 بخشد.میترجیعی ارغوانی 
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  بر سنگ مزار .3 
، شاعر 1945-1900) ربر دنو دسنوس

 انقالبی فرانسه(

 ترجمه ا. کوشیار

 
 به عهدی تیره بودم زنده، چون سرباز آزادی

 همیشه گوش بر آوا، به راه رزم آماده.
 عدالت، عقل روشن بین به زندان بود در آن عهد،

 برده، بودم مردی آزاده.میولی من، بین قو
 زنده، اما با همه ظلمت،به عهدی تیره بودم 

 بدیدم آسمان و زندگی و روشنایی را.
 پس از ایام بارانی، فروغ روز خورشیدی

 سرود مرغ رنگین جامه و شهد طالیی را.
 هال ای زندگان! اکنون شما را هست این گیتی
 چگونه است آن زمین، آیا بر آن بشکفته آبادی؟

 ز کشت زندگانی جمله ذی سهم اید؟ زیباتر
 شهری که در آن رزم کردم بهر آزادی؟شده 

 مپندارید، هال ای زندگان! این جاست گور من
که تن یا آن که جان دارم، قوی تر گام بردارید!
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 پاییز درو. 4
 کسراییسیاوش 

 
 پاییز!

 !ریز گریزان ز ماه و سالپاییز برگ
 

 آویختند سپیده دم تو نوار خون ۀبر سین
 آمیختند با صبحگاه سرد تو فریاد گرم دوست

 پاییز میوه سحری رنگ سخت و کال
 واریز قصر ابر تو در شامگاه سرخ

 نقش امیدهای به آتش نشسته است؛
 لختهای دم سرد نسیم تو در باغ

 مرگ بر تن برگ شکسته استفرمان 
 گلهای گشودی و تابوتها دروازه

 از شهر ما گریخت
 عطر هزار ساله امیدهای ما

 با رنگ سرخ خون
 بر خاک خشک ریخت

 فردای برف ریز
 

 پاییز!
 هنگام رویش گل یخ از کنار سنگ

 ای ننگ، ای درنگ،
 یخ را های قندیل

 کند؟میچه کسی ذوب 
 آورد به زنگ؟را چه کسی های میوین جام

 
 پاییز!

 ای آسمان رقص کالغان خشک بال،

 
 
 

 فقر،های گلخانه شکسته در شاخه
 در این شب سیاه که غم بسته راه دید

 کو خوشه ستاره؟
 کو ابر پاره پاره؟

 کو کهکشان سنگ فرش تا مشرق امید؟
 

 وقتی سوار هست و هماورد گرد هست
 بر پهنه نبرد سمندر دالوران

 چوگان فتح را
 امید برد هست

 خیسهای آویزهای غمزده برگ
 وی روزهای گس

چون شد که بوسه هست و لب بوسه خواه 
 نیست؟

چون شد که دست هست و کسی نیست 
 دسترس؟

 
 در سرزمین ما

 بیهوده نیست بلبل آشفته را نوا
 در هیچ باغ مگر باغ ما سیاه

 شکفد با چنین صفامییک سرخ گل ن
 تباه یک سرگذشت نیست چنین تیره و

 
 ترهای دود الماسمیدر جویبار اگرچه 
 و آواز خویش را

خواند پرسوزتر شبگیر رهگذرمی



 

 دردا و دریغا! 

 جواد شمس، بازیگر تاتر و مترجم آثار نمایشی

 از آستانه ناگزیر گذشت
  

 وصيت نامه من نيست پرتفصيل زيرا من
 در جهان روزي نبردم رنج مال اندوختن را

 نرفتم در پی چيزي که بين مادر و فرزند
 ها برانگيزد چو ديو فتنه افروزيخصومت

 اگر از نعش من پرسی، بسوز اين نعش الغر را
 سبک بر باد ده خاکسترم را تا به هر سويی

 به جنگل، دشت و در، صحرا شود افشانده و شايد
 بيافزايد طبيعت را ولو يک ذره نيرويی

 اين نيروتأثير  به طرف گلشنی، مگر جايی،
 گلی را بشکفاند ناگهان با خنده شادي

 
 جوهیل؛ ترجمه ا. سپهر

 
 ،مهروزی و عشق -معلم و مدیر مدرسه-در دزفول به دنیا آمد. از مادرش  13۲4مهر  8جواد شمس، 
و بعدها همراه و رفیق جواد، راه انسانیت، عدالت اجتماعی و  -کارمند شرکت نفت-و از پدرش 

آزادی را آموخت. جواد در محیطی پر از عشق و صفا بزرگ شد. دو مادربزرگش نقش به سزایی در 
شکل گیری شخصیت او ایفا کردند: زهرا شمس که موسس اولین مدرسه دخترانه دزفول بود، و 

، در پرورش تخیل و حس زیبایی شناسی جواد، نقشی اش در قصه سراییساره شمس که توانائی
جان و روح او را از عشق و مهر سرشار می کردند. جواد دوران کودکی را در ها سزا ایفا کرد. آنبه

های پدر، با محیط و فضای مسجد سلیمان و اهواز سپری کرد. او از همان کودکی از طریق آموزه
و انگلیس، رنج و تهیدستی کارگران و زحمتکشان، کارگری جنوب ایران و شرکت نفت ایران 
کارگری برای ملی کردن نفت آشنا شد و این های تضادهای عظیم طبقاتی و مبارزات سازمان

و شناخت ها آشنایی برای جان پرشور او، آغازی بود برای پوییدن و کوشیدن برای درک ریشه
ری کرد و هزار افسوس که در همین دوران مبارزه. دوره تحصیل دبیرستان را در تهران سپهای راه



 
 89/  به ياد جواد شمس                           

 
 

و رزم بود، به ناگهان از دست داد. اینک مسئولیت سنگینی بر دوش مادر  پدر را که آموزگار آگاهی
جواد مراقبت و نگهداری تر خواهر و یک برادر کوچک هفت باید ازها و جواد نهاده شده بود: آن

و نه تنها ها بلکه به آموزگار هنر، ادبیات و موسیقی آنمراقبت کرد، ها میکردند. جواد نه تنها از آن
ای در اتاقش فراهم کرده بود که به اتاق آرزوهای ها، بلکه همه کودکان فامیل مبدل شد. کتابخانهآن

 تبدیل شده بود. ها بچه
خارجی، لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی های از مدرسه عالی ادبیات و زبان 1353جواد در سال 

فت و آن گاه به انگلستان رفت و تحصیالت خود را در رشته تاتر ادامه داد. در دوران تحصیل، گر

منتشر  135۲در سال  ارنست همينگویاثر  کليمانجاروهای برفنخستین ترجمه او، کتاب 

شد. چند ماه پس از پیروزی انقالب به ایران بازگشت و به کار بازیگری در تاتر و ترجمه آثار نمایشی 
 و ادبی پرداخت.

واالی آن، استقالل، آزادی و عدالت های انقالب با تمام وجود برای پیشبرد آرمانهای جواد در سال
 ه ناچار بار دیگر ایران را ترک کرد؛ ابتدا به فرانسه رفتچند سال پس از انقالب، ب .اجتماعی رزمید

، ازدواج کرد و با محمد زهریبا بانو نگین زهری، دختر آگاه شاعر ارجمند ایران،  و در آن جا

گرای زهری پیوند خورد. جواد همواره با قدرشناسی و احترام فراوان از این خانواده مبارز و انسان
همراه همسرش راهی انگلستان شد و در همان جا اقامت گزید. او که به  اوخانواده یاد کرده است. 

فرهنگی گوناگون پیوست و نقش مهمی های گسترش فرهنگ و ادبیات ایران باورمند بود، به گروه
درخشانی بود های فرهنگی و ادبی، میزبان چهرههای ایفا کرد. او در انگلستان در نشستها را در آن

آمدند. از زمره این میهمانان ارجمند باید از استادان ه. ا. سایه، محمود کیانوش، یکه به انگلستان م
جمال میرصادقی، ژاله اصفهانی، محمد زهری، پری منصوری، بهمن فرسی و احمد عاشورپور نام 

آريل اثر مرگ و دختر ، ئوالخوان خوزه آرهاثر بان سوزنهای برد. . او در نمایشنامه

استاد دکتر و کارگردانی اتول فوگارد اثر  سيزوئه بانسی مرده استو دورفمان 

 بازی و هنرنمایی کرد.الدين خسروی رکن

جواد شمس که به هنر واالی نمایش و تاتر عشق می ورزید، دست به ترجمه آثار نمایشی ارزنده 
ا به صحنه ببرند. او رها در انتظار کارگردانان و بازیگرانی هستند که آنها ای زد که بسیاری از آن

دین خود را به مردم شریف ایران و به هنر ارجمند تاتر ادا کرد. آثار او را برمی ها با این ترجمه
شماریم تا هم قدر او شناخته شود و هم دست ادبیات نمایشی ایران پربارتر شود و تاتر مظلوم و 

 ورد.و پربارتر سربرآتر میهن ما بار دیگر، و این بار غنی سربلند
، 1398نامه دن ژوان در دوزخ، جورج برنارد شاو، ترجمه جواد شمس، نشر پژواک فرزان، نمایش -

 تهران
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 . تهران1398افیژنی در تائوریس، ولفگانگ فون گوته، ترجمه جواد شمس، نشر پژواک فرزان،  -
 ن، تهرا1400ابر شلوار پوش، استیو ترافورد، ترجمه جواد شمس، نشر پژواک فرزان،  -
 ، تهران1401طوفان، ویلیام شکسپیر، ترجمه جواد شمس، نشر قطره،  -
 . تهران1401نامه چکاوک، ژان آنوی، ترجمه جواد شمس، نشر پژواک فرزان، نماش -
 ، تهران1401کنترباس، پاتریک سوسکیند، ترجمه جواد شمس، نشر پژواک فرزان،  -
 ، تهران1401اد شمس، نشر قطره، آن طور که میل شماست، ویلیام شکسپیر، ترجمه جو -

پس از یک  1401شهریور  19جواد شمس، این انسان میهن دوست و عاشق ادبیات و تاتر در 
هایش را چون بذر در زمین جهان کاشته بیماری دردناک، از آستانه ناگزیر گذشت، در حالیکه واژه

گرفته است اما انگشت اعتراضش  بود، زیرا میهن محبوبش تمام زمین بود و اینک در زمین جهان آرام
 کشی همچنان از خاک جهان بیرون است.عدالتی و آزادیبه بی

 
 گشت جوانان،به گل

 یاد ما را زنده دارید ای رفیقان،
 ،که ما در ظلمت شب

 زیر بال وحشی خفاش خون آشام،
 نشاندیم این نگین صبح روشن را،

 به روی پایه انگشتر فردا.
 

محمد زهری



 
           

 میتقس دانیم

 )داستان کوتاه(

 شاهینياز يعقوب

 
ام. را که به سرم آمده، از کجا شروع کنم. هنوز از آثار وحشتناک آن خالص نشده ییدانم ماجراینم

اصال. من که  ستیداشته باشد. مهم هم ن یکنم چندان فرقنمیاما از هر کجا شروع کنم فکر 
 تیواقع ه. چون کدیرا باور کن میهاخواهد حرفمی. اما دلم ستمین زهایجور چ نیو از ا سیداستان نو

 ام. دهیخودم دهای را با چشم زیخود من اتفاق افتاده است. من همه چ یداشته و برا
که کودتا شد و همه ، زایگرفتن و یبرا استانبول، ه،یاز آن وقت شروع شد که من رفتم ترک ماجرا 
توانستم می یکار را نکردم و ماندم. حت نیگشتم که امیهمان موقع بر ستیبامی. ختیهم ر به زیچ

و همانجا  ؛شد به آنجا رفتمی ادهیسفارت کانادا بود و پ کیبرگردم به هتل محل اقامتم، که نزد
رفتم. اشتباه محض می دانیبه آن م ستیبامیگذشته، آن روز ن نیشود. از ا یبمانم، تا اوضاع عاد

طور  نیدانستم که امیخب من از کجا  ی. ولستیموارد اصال خوب ن یدر بعض یبود. کنجکاو
 شود؟ می
 است. لیتعط دمیکودتا که از هتل محل اقامتم درآمدم و رفتم دم در سفارت کانادا، د یفردا

 «چه؟ یعنی» -
رفت، دارد با سوءظن می نییو باال و پا دیپلکمیکه داشت آن دور و برها  یکس دمیموقع د نیهم

 آورم. رفتم جلو و به او گفتم: میسر در  یاستانبول یاز زبان ترک می. من کدیپامیمرا 
 نجایپس چرا ا چه خبر؟ ،ی)سالم، افند «ر؟ید لیتعط یبوراس لینِه حِبِر؟ نَس ،یمِرحِبا، اِفِند» -

 ( له؟یتعط
 نینیکانادا دِولِت لِر،یچیآمبِس .لِرید ی. باربِچورالرید ندهیگولنت یسیهام نیاوالر ورسان؟یلمیب یانی» -

سفارت و  ین. کارمنداکرد ریهمه شونو دستگ ؟یدونمین یعنی)« .والرید یمِأمورالر نیگولِن دهِیکِنت
  فتح اهلل گولن بودن.( یمأمورا همخود دولت کانادا 

. اما شودیبعدا چه م نمی. دست از پا درازتر برگشتم که بروم هتل و فعال صبر کنم تا ببگرید یچیه
 گرفتم. یتاکس کیبود که  نیچه خبر است. ا نمیشهر بب یبروم تو دیبه نظرم رس کبارهی
  !(میتقس دانی)م« !یدانیمِ میتَکس»  -

از جمله  گفت که ییزهایلب چ ریبه من انداخت و ز یسوار شدم، راننده برگشت نگاه مشکوک یوقت
 هم در آن بود: نیا
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  خاره، ها؟(میکه تنت  نی)مثل ا« ها؟ ور،یگاشن نیکان یک ورسانید»  -
 
. امیو خارج ستمیکه من ترک ن دیدانم از کجا فهمنمیزدم، میکه من به زبان خودشان حرف  نیا با

نکرده  رشیبود که هنوز به اتهام دست داشتن در کودتا دستگ یایتاکسة و فکر کنم تنها رانند
دانم چه و چه. چون جز نمی گرید ایحزب آ ک پ )حزب عدالت و توسعه( بود،  یاز اعضا ایبودند، 

از  رمیکه در تمام مس دیبه ذهنم رس کبارهینبود. و ها ابانیدر خ یگرید نیماش چیه ،یتاکس نیا
 یبیجور عجها ابانیخ مۀه م،یتقس دانیبه مقصد م یتاکس یهتل تا سفارت کانادا، و حاال هم تو

 یکه روزها یشماریبهای خانهیو چاها زد. کافهنمیپرنده هم پر ها خلوت بودند. برهوت. و در آن
 یبستن ای ریسه ل یفنجان یینشستند و چامیسرخوش  میشان مرددهیچ رونیبهای یقبل بر صندل

 چیکردند، همه بسته بودند. همیاستراحت  یخوردند و ساعتمیو  دندینوشمی یگرید یزهایو چ
و ها . مغازهموزمر یتاکس نیموتور و اگزوز ا یجز صدا دیرسنمیجا به گوش  چیهم از ه ییصدا

داشتم شده بودند.  دهیکش پیهمه کها همه بسته و کرکرهها و پنجرهها خانه یو درهاها فروشگاه
اهلل گولن مگر کیست؟ مگر نه که او هم یک جانوری است شبیه کردم که این فتحبا خودم فکر می

از این یکی ندارد، و االن هم در آغوش ارباب هر کمی همین رهبر حزب آ ک پ که دست 
شمارش را در بیگذراند و از دور افسار پیروان مییکا، روزگار را به خوشی و سالمت آمردوتاشان،

 ترکیه و جاهای دیگر در دست دارد؟ 
 :دمیاز راننده پرس 
  (ست؟ین یچکیه ابونایخ ی)چرا تو «وک؟ی یکادداالر دا، هِپس لینَس»  -
  بودن.( یکردن. فتح اهلل گولن ری)همه شونو دستگ« .ی. فِتح اهلل گولِنجورالرید ندهیگولنت یهِپس»  -
  آخه؟( شه،ی)مگه م «ورمو؟یاول»  -
  )خب، حاال که شده.(« اولوب. یک یمدیاِوِت ش»  -

سرش  یباال نهیآ یاز تو یگاه از هر ،ینفهمهمی که بف مرآ به نظرم م،یرفتمیجور که  نیهم
در پاگرد  ن،ییآمدم پامیراهرو هتل های از پله یوقت مدآ ادمیاندازد. میبه من  یمشکوکهای نگاه
 هارحداقل چ شهیو هم زها،یچ نیتا تلفن و از ا بود و چند یبزرگ زیم کیهمکف هتل هم که  قۀطب

چند نفر  شهیو معموال، هم گر،ید یدادند و کارهامیپشتش نشسته بودند و تلفن جواب  یپنج نفر
 ها،نیو ا دندیپلکمیهمان اطراف  ایپهن بودند ها مبل یهتل و تو یاز مسافران هتل هم در الب

مشکوک به  نه،یآ یکرده بودند. دوباره از تو ریرا هم دستگها فکر کنم آن شد.نمی دهید یبشر یبن
را که اش هی. کرامیتقس دانیبه م میدیکه رس نینگفتم. تا ا یچیه گریمن نگاه کرد. من هم د

 شدم. ادهیبه او پرداختم و پ یحوصلگ یو ب یناچار یکند، از رومیسه ال پهنا دارد حساب  دمیفهم
  کنم.(میتشکر  یلی)خ «ورومیال چُک تِشِکُر» -
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قرمز هالل های پرچم نیدانه از ا کی یکیهمه شان  !یتیهاشم، چه جمع یقمر بن ای دم،ید کبارهی
 یبلند یادهایزدند، آن وسط، فرمیدادند، طبل میشان بود که دائم در هوا تکان و ستاره دست

 یرو یهم دست شان را به حالت عرض یو گاه ها،نیخواندند و امیکنم سرود میفکر  دند،یکشمی
 .دندیکشمی شانیگلو
 گردند!( دی)اعدام با« اوالالر! عدامیگِرِک ا»  -
اصلش، اهل آنجا  یعنی گر،ید امنبودهها یداشتم که جزو کودتاچ نیقی. خب دمیترسنمیمن که  یول

را، با  یادیعده ز کی ت،یکه در پشت جمع دمیموقع د نیته دلم قرص بود. هم نینبودم. بنا بر ا
طرف  بهاند اند به سرشان، گردنشان را خم کردهدهیرا کش شانیها راهنیبسته از پشت، پهای دست

هم نداشت.  می. و تماییجا ،یایاداره طور کیدهند به طرف درِ بزرگ میشان و دارند هل ن،ییپا
 نمیرا دور زدم و رفتم به آن طرف که بب تیبردند آن تو. جمعمیآوردند و می زیر کی یجور نیهم

 یبلند، سرهاهای با لباده یگریدة ضامن آهو! عد ای دمید دمیرس کشانیبه نزد یچه خبراست. وقت
با لباس  کت بسته را که یجوان شان،یهادر دست نیخونهای دراز و قمه یلیخهای شیو ر دهیتراش

 ییزهایچ کیکرد و میالتماس ها ، به آنمظلوم و پر اشکشهای و چشم یو شلوار سرباز ریز
 شانیهاشیکه ر یطورزدند میو خون آلود سر او داد  دهیدرهای و با چشماند گفت، دوره کردهمی

 دهیچسب شانیهاافتاد. و دو نفر هم سرش را محکم با دستمیبه لرزش  دایاز غضب در هوا شد
را  شیهانیرا به نوبت با زبانش تر کرد، آست شیهاشان دستیکی ها،کیبودند. تا برسم به آن نزد

جوان و با چند  یگلو یورا گذاشت راش رو به آسمان با خودش گفت و قمه ییزهایچ کیباال زد، 
و همان  دیسرش به هوا جه یخون از تن بة و از تنش جدا کرد. فوار دیحرکت، گرداگرد، سرش را بر

خود داشت. بعد همه های همان جور در چنگ ش،یرا از موها قمه به دست، سر خونچکانش
شروع کردند  دند،یندکه خ یشد به قهقهه باز کردند و حسابمیگشادشان را تا آنجا که های دهان

 :دنیبه نعره کش
  )اهلل اکبر!(« آالهُ اکبر!» -

سو و آن سو و به  نیهدف به ایو ب نیو خون دیچیپمیبه خودش  نیزم یتن جوان، هنوز داشت رو
کرد. فقط نمیالتماس  گریشد. و سرش که همچنان در چنگ او بود، دمی دهیکوب انیاطراف یپاها

و منقبض از  دهیچیدرهم پهای گونه یبود و رو یجار شیو هنوز از چشم ها همچنان شیهااشک
 . ختیرمی دشدر
به  رهیودم. و همان جور که خخشک شده و منجمد، در جا مانده ب یطور مات، با دست و پا نیهم

 نیکند هستند و به هممیلباده بلند، تا چشم کار های گروه نیاز ا دمیکردم، دمینگاه ها دوردست
را  انسر آن سرباز جو شیگروه که چند لحظه پ نیا یرا برا گرید یکیکار مشغولند. حاال داشتند 

با سر خم شده به  ده،یبه سر کش راهنیبسته، پاز پشت ها آوردند. همان طور دستمیبودند،  دهیبر
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جمع شده در پس سرش را محکم  راهنیو راه رفتن خمان خمان. راه رفتن که نه، پ نییطرف پا
بردند میرا  دمکه مر یآن ساختمان یرا از توها نیراندند. فکر کنم امیگرفته بودند و او را به جلو 

لباده بلند و قمه به های گروه نی. کنار هر کدام از ادیابود، ش ییبازجو یآوردند. برامیآن،  یتو
سر و  یبهای از جنازه یمخصوص حمل گوشت، پارک شده بود که وقت ونیکام کیدست هم 

 یکیدانم به کجا. من خودم نمیرفت. میافتاد و از آن جا میشد، به راه میشان پر جدا شده یسرها
های پرچم نیاز هم یکی. دمیکرد که آن جا را ترک کند، دمیداشت روشنش اش را که رانندهها از آن

چرخاندند، از خون میرا  ونیکه فرمان کام شیبود و دست ها دهیچیهالل و ستاره را به سرش پ
از نشت  ن،یزم یروها و رد آنها . چرخدیدرخشمیآن های تازه سرخ رنگ بود. و آفتاب در قطره

 یبر روها داشت، نمناک و سرخ بود. رد چرخ انیآن جر یاتاق پشتهای شکافکه از درزها و  یخون
ها ونیکام نیو درهم و برهم بودند. از خون تازه و خون خشک شده. معلوم بود که از ا ادیز نیزم
 کیلیداشتند که با حروف سر یشانیپ رب یهم سربند قرمزها راننده یاند. بعضو رفتهاند همدآ ادیز

 آن نوشته شده بود. یرو «هیتورک»کلمه 
آمد. میکرد، می یکه سخنران یبلند و پرحرارت کس یصدا ،یکیدر همان نزد یمسجد یبلندگو از

 لرزاند:میرا  نیگرفت که زممیچنان اوج  شیصدا یگاه
  خائنان را...( نیا دی)بکش« ...ینلِریاولدورون بو هائ»  -

دور و  یتر، از تمام مسجدهایقو ایتر فیضع شیکماب صدا، منتها نیهم دمیکه گوش دادم د خوب
 یمال تن ک یسر ک ها،ونیکام نیا یکردم که تومیشود. داشتم فکر می دهیشهر هم شن کینزد

 است؟ 
از پشت سر، محکم گردنم  یاحساس کردم کس کبارهیحالت مانده بودم که  نیدانم چه قدر در انمی

را از  راهنمیآن ساختمان. داشت پ یبردند تومیرا  هابود که آدمها از همان یکی. گمانم دیرا چسب
تر، چند متر آن طرف دمیفاصله، د نیسر و صورتم که در هم یزد که بکشد رومیپشت چنگ 

دهد. میو مرا نشان  دیگومی ییزهایچ کیاز همان لباده بلندها،  یکیدارد به  ،یراننده تاکس همان
خودم پوشانده بود. مرا با سر خم شده،  راهنیسر و صورتم را با پ ارویچون  دم،یند یزیچ گریو د
به شدت  د،که پرچم به دست در آن اطراف بودن یبرد. و کسانمیداد و با خودش میو هل  دیکشمی
 گفتند:می ییزهایزدند و چمی ادیفر
 !(هیگولن نی! ای! گولنی)گولن« !ورید یبو گولِنج ،یگولِنج ،یگولِنج»  -
به پهلوها، و  نه،یآوردند و با مشت و لگد به شکم، به سمیهم مرتب هجوم ها عده از آن کی و

 یپهن شان را رو یکمربندها نیسنگ یدردناک سگک فلزهای هم ضربه یزدند. و گاهمی میپاها
ه است. ناچار، اشهدم را مدآ . شک نداشتم که دخلمگرید یچیکردم. همیسر و کله و تنم حس 

 خواندم. 
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 زد.میسرم داد  یراند، همیکه مرا با خشونت به جلو  آن
 )زود، زود، زود باش!(« چابوک، چابوک، چابوک ئول!»  -

 یلیخ تیکه جمع ییبه جا میدیکه حس کردم رس نیخواهند ببرند و چرا. تا امیدانستم مرا کجا نمی
آدم داشتند  اد،یزهای فینست مرا به جلو براند. آن قدر در ردتوامیبه زحمت  گریفشرده بود و د

طرف. در  مه. و راه بسته بود. از همیکرده بود ریگ تیجمع انیآن ساختمان، که در م یبردند تومی
 میهااز جلو چشم یالحظه راهنمیاز پ یاگوشه ت،یجمعة و فشار له کنند یاثنا، در آن شلوغ نیهم

ة دیبه سر کش راهنیکه پ میاکرده ریالجثه گ میعظ یلیآدم خ کیکه پشت سر  دمیکنار رفت و د
 برد. میبود و با خود  دهیرا، محکم چسب شیاز دست ها یکیشش نفر، سه نفر در هر 

 «چابوک، چابوک، چابوک ئول!»  -
 نیا ریهر کدام، به اندازه تا ش،یها. باورتان بشود؛ فقط کپلمیشد از او رد بشونمیوجه  چیو به ه

 هجده چرخ بود.های یلیتر
شوم و میتر کینزد نیو خون یوحش مۀمضرس آن ق ۀغیت یزیکردم هر لحظه، به تمی احساس

 یآن، در خط یکردم. و جامیگردنم حس های آن را در عمق گوشت گلو و مهره یحرکت چرخش
 گرد، بر دور پوست گلو و گردنم، شعله ور بود.

از ترس جان  ،یآورم. از زور ناچارمیبدهم. کلمه کم  حیتوانم درست توضنمیچه شد.  دمینفه گرید
پشت آن غول و در  یلیتر ریانگشتم رفت طرف وسط آن دوتا تا ار،یاخت یهر چه، کامال ب ایبود 

که من و  دیو دور خودش چرخ دیچنان از جا پر کبارهیفرو رفت. غول، ها آن قیشکاف بزرگ و عم
 ،یادر گوشه دمید کبارهیسو و آن سو و من  نیمتر پرتاب کرد به ا نیدور و بر را چندهای همه آدم

که از آن کس که مرا گرفته بود و به  نیمثل ا دمی. نگاه کردم دامافتاده تیجمع یدست و پا ریز
و منگ  جیبودند، گپرتاب شده  یهم که هر کدام به طرف هی. و بقستین یخبر گریراند، دمیجلو 

دانم چه قدر نمیپا به فرار گذاشتم.  روینبود. از جا بلند شدم، و با تمام ن یبودند و حواسشان به کس
 ده،یسر تا پا غرق عرق، و از حال رفته و نفس بر دمیوقت د کیفقط  دم،یسرعت دو نیبا هم

. خوب که اطرافم را امداده هیبسته؛ و پشتم را به در آن تکة مغاز کیدرگاه  یسکو یرو امنشسته
چه قدر خوشحال  دیداننمیافتاد.  یکیکانادا در همان نزد تۀچشمم به سفارت بس کبارهینگاه کردم، 

بار از آنجا  نیبود و من تا حاال چندها یکیراه هتل را بلد بودم. چون هتل در همان نزد گریشدم. د
شدم و هر طور بود خودم را به هتل  ندبل به سفارت مراجعه کرده بودم و به هتل برگشته بودم.

را در قفل در  دیسوم هتل رساندم، کل قۀکس آنجا نبود. خودم را به اتاقم در طب چیرساندم. باز هم ه
 شدم. هوشیتخت افتادم و ب یچرخاندم، رفتم تو، در را بستم، از تو قفل کردم و رو

 یتور یعنیمسئوالن هتل و آژانس،  نیو ا فتدیب ابیاز آسها است که منتظرم آب یچند روز حاال
که با آن به  یو من با آژانس شانیسر کارها ندیایرفع اتهام بشوند و ب دیشا نجا،یا میاهمدآ که با آن
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 میهابرد. پوست تخم چشمنمیمثل گذشته، خوابم  گرید ماا .رانی، برگردم اامهمدآ خراب شده نیا
 میهاهم که چشم یبرد. لحظات نادرنمیخوابم  ماا رسد.میسوزد و مثل چرم خشک به نظر می

از  یکیکه صورت بزرگ  نمیبمیکنم، اغلب می ریس یداریخواب و ب انیم یشود و در حالتمیگرم 
های دندان ،یکچنگ ینیپرخون، بهای بلند، چشم اریبس شیر ده،یبا سر تراش ها،همان لباده پوش

شود، سرم را با دستش محکم می کیبر لب، به من نزد یترسناک شخندیو ر زرد و دهان متعفن
را از عرض آن در عمق  نشیخون مۀدندانه دار ق غۀیفشارد و تاش مینهیپس سرم را به س رد،یگمی

زند. آنگاه، سر تا پا لرزان، میچرخاند و خون به همه جا فواره میبرد و میگوشت گلو و گردنم فرو 
 پرم. میواب عرق سرد، از خ سیو خ

فکر سمج  کیدارد، نمیکه در ذهنم هست دست از سرم بر  یگرید زیچ دارم،یهم که ب ییها وقت
ولش کن،  میگومیدهد. با خودم میهمچنان آزارم  و د،یآمیرود و می وستهیکند. پنمی میکه رها

 شود. نمی ماا فراموشش کن.
 امدهیخودم دهای ، با چشمامبوده میستق دانیباورش نشود من که روز بعد از کودتا در م یکس نکند

سر به  ،یگرید وهیبه ش ایشان را سر ببرند؛ دسته کیکردند که می میکه ملت را به دو دسته تقس
 کنند؟ ستین



 
           

 سياست، اقتصاد
 محيط زيست

 يسمامپريال امپرياليسم و ضد 



 
           

 هاالبیپاکستان پس از س

هیریخهای کمکنه ، دارد ازیبه غرامت ن  
 

 *طارق فاروق نوشته:

 ۲۰۲۲ سپتامبر 13 ،اينترنشناليست نيو منبع:

 صفايی ناهيد : برگردان

 
 از ناشی ناگهانی هایسیالب .است آب زیر پاکستان سوم یک از بیش ،مقاله این نگارش زمان در

 مسکونی ساختمان میلیون یک .اندگرفته را نفر 1350 جان تاکنون غیرعادی موسمی هایباران
  .اندشده آواره خود هایخانه از نفر میلیون 50 از بیش ،دیده خسارت جزئی یا کامل بطور

 خسارت دالر میلیارد 10 پاکستان فروپاشی حال در اقتصاد به سیل رودمی انتظار ،ترمهم همه از
 سراسر در هاخانواده معیشت حیاتی منبع که اندشده تلف دام راس 900 ،793 از بیش .بزند

  .اندشده سیل خسارات دچار نیز باغات و زراعی محصوالت از هکتار میلیون دو حدود در .اندپاکستان
 درصد یک از کمتر پاکستان که این با .نداشتابپر اقلیمی بحران نشانه مشکالت این تردید بدون
 جهان سطح در اقلیمی بحران پیامدهای ترینوخیم از یکی ،آن نصیب اما ،کندمی تولید را یادن کربن
 پذیر آسیب کشور ده جزو گذشته سال بیست در کشور این ،1جهانی اقلیمی خطر شاخص بنابر .است

 سازمان بشردوستانه هایکمک کننده هماهنگ ۲هارنيس جولين گفته بنابه .است بوده جهان

  .اندالمللیبین آن علل که است وهوایی آب تغییرات از ناشی 3سیل_ ابر این پاکستان: در ملل
 آن ایجاد در نقشی هیچ تقریبا که اندجهانی بحران این قربانیان ترینتازه فقط نه پاکستان مردم

 هاآالینده حد از بیش انتشار عامل که اندبزرگ هایشرکت و ثروتمند کشورهای این بلکه ،اندنداشته
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 کشورهای و پاکستان فزایندة هایدرخواست بنیان و اساس ،بنیادی عدالتی بی این .جهانند سطح در
  .است اقلیمی هایآسیب بابت غرامت دریافت برای جنوب

 آب بحران و ناعادالنه هایبدهی .است هادرخواست این از یکی ،جهانی هایبانک به هابدهی لغو
 مقدمی خط کشورهای ،هوایی و آب سخت رویدادهای تشدید با .روندمی پیش هم موازات به هوا و

 مواجه ایفزاینده اقتصادی هایآسیب با کارائیب دریای حوزة ایجزیره کشورهای و موزامبیک مانند
 با دارند( هم سنگینی هایبدهی اغلب )که درآمد کم هایدولت ،رویدادها این از پس .شوندمی

 و مردم معیشت بازسازی برای بیشتر هایوام گرفتن جز ایچاره و شوندمی همواج بودجه کمبود
  .ندارند خود جوامع

 هم هاسیالب از قبل یحت پاکستان .باشیم پاکستان در چرخه این وقوع شاهد توانیممی اکنون هم
 شدید کاهش با دالر ارزش افزایش و کاالها جهانی قیمت افزایش دلیل به زیرا ،بود بدهی در غرق

 پاکستان ،جاری سال پایان تا .است یافته افزایش غذایی مواد و برق هزینۀ .بود مواجه خارجی ارز
 موسسات سایر و جهانی بانک ،پول المللیبین صندوق به دالر میلیارد 38 حدود مجموع در باید

 قریب قتصادیا بحران ایجاد حال در استقراض از مارپیچی .بپردازد چین دولتی بانک جمله از مالی
  .است الوقوعی
 آمریکا دالری میلیون 30 کمک جمله از ،اندشده توجهی قابل خارجی هایکمک موجب هاسیالب

 یک اندازیراه حال در ملل سازمان .گذشته هفتۀ در ملل سازمان دالری میلیون 3 کمک اضافه به
 بیشتر کمک درخواست کستانپا مقامات زیرا ،است پاکستان زدگان سیل به رسانی امداد جدید طرح

  .نیستند کافی وجه هیچ به هاکمک این اما .اندکرده تکرار را جهان سراسر از
 خود دیگر بار آشنایی چهرة ،بودند اضطراری هایکمک پی در بشردوستانه هایسازمان که حالی در
 میلیارد 1/1 پرداخت برای ایبرنامه با را مالی کمک درخواست 4 پول المللیبین صندوق .داد نشان را

 انباشتن اما ،برسد نظر به حیاتی گامی است ممکن اول نگاه در کار این .کرد تایید کشور این به دالر
 فاجعه به فقط ،بردمی بسر مالی بحران چنگال در حاضر حال در که کشوری برای بیشتر بدهی
  .شد خواهد ختم بیشتر
 و زندمی آسیب اقتصادی رشد توان به ،دولت هایبدهی از بزرگی بخش که است داده نشان تجربه

 کشور این ،پاکستان باالی بدهی .شودمی شدیدتر آسیب این ،موارد از بسیاری در بدهی افزایش با
 در کشور این تضعیف موجب ،سیاسی لحاظ از و کرده پذیرتر آسیب اقتصادی هایشوک برابر در را

 سرمایه زمینه در را پاکستان توانایی ،این بر افزون .است دهش خارجی مندقدرت دهندگان وام مقابل
 در گذاری سرمایه زمینۀ در یا و بهداشتی هایمراقبت و پرورش و آموزش هایحوزه در گذاری

  .است داده کاهش توجهی قابل میزان به هازیرساخت
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 را اقداماتی از ایمجموعه باید ،کند حمایت پاکستان از بحران این در دارد قصد واقعا غرب چنانچه
 کشورهای به صنعتی انقالب زمان از شمال کشورهای که باشند خساراتی پاسخگوی که دهد انجام
 همزمان و کند لغو کامل طوربه را کشورها این هایبدهی ،گام اولین عنوان به .اندکرده وارد جنوب

 آب تاثیرات با را خود بتوانند شورهاک این تا دهد افزایش توجهی قابل بطور را اقلیمی مالی حمایت
  .دهند انطباق هوایی و

 جمله از اندشده خسارت دچار اقلیمی تغیییرات از که کشورهایی از بسیاری ،پاکستان بر افزون

 جانب از غرامت خواستار اندمواجه آن با که بالیایی بخاطر اکنون هم تووالو و اتيوپی ،بنگالدش

  .اندشده ثروتمند کشورهای
 حال در یحت اما شودمی شناخته «خسارت و زیان و ضرر» عنوان تحت غالبا که آن با امر این

 و آب تغییرات کنفرانس مذاکرات کار دستور رسمی بخش جزو هنوز هم ۲0۲۲ سال یعنی ،حاضر
 متعددی موارد در ،اقلیمی تغییرات از دیده آسیب کشورهای .است نگرفته قرار ملل سازمان هوایی

 غرامت درخواست اندکرده ایجاد هوایی و آب هایآشفتگی که هاییشرکت و ثروتمند کشورهای از
 باید 5اقلیمی تغییرات کنفرانس هفتمین و بیست در .است شده رد آنها درخواست هربار اما ؛اندکرده

  .آیند بوجود موارد این در تریملموس هایپیشرفت
 موارد از برخی 19 کووید گیری همه دوران در .نیست ایتازه ایده هابدهی زا پوشی چشم مفهوم
 هابدهی وصول به خصوصی بخش اگرچه ،شد اعمال درآمد کم کشورهای برای هابدهی کاهش

 تقاضای که شرایطی در اما .زد دامن 19 کووید از ناشی افتصادی بحران به ناگزیر به که داد ادامه
 طلبکاران ،ژوئیه ماه در .نپرداخت هم را خصوصی طلبکاران طلب توانمی ،دارد وجود اخالقی قوی

 کشور این هایبدهی پرداخت ،روسیه با جنگ طول در آن موجب به که کردند امضا توافقی اوکراین
  .شود متوقف

 به نیازی کشور این ،آوردندمی در تعلیق حالت به را پاکستان هایبدهی المللی،بین نهادهای اگر
 ،شود پرداخت المللیبین طلبکاران به تا شد خارج پاکستان از که پولی .نداشت جدید هایوام
 نیاز وقت سال چهار به کم دست پاکستان .شود هزینه آواره میلیونها مجدد اسکان برای توانستمی
 شدید هایباران و سیل از ناشی هایخسارت به و کند ترمیم را اقتصاد و بازسازی را خود تا دارد

  .دهد سروسامان
هم وجود دارد: چه کسی باید هزینۀ بحران اقلیمی را بپردازد؟ چرا باید تر اما یک پرسش جدی

پاکستان برای پرداخت هزینه اثرات بحرانی که در ایجاد آن هیچ نقشی نداشته است ازخارج وام 

گفته است که با توجه به  گاردينوزیر آب و هوای پاکستان به نشریه ، 6شری رحمانبگیرد؟ 



 
 101/  هاپاکستان پس از سيالب                        

 
 

، دهندمی قرارتأثیر  ماهیت شتابان و بی امان فجایع اقلیمی که کشورهایی مانند پاکستان را تحت
 . آن باید تجدید نظر شود ناشی از انتشارهای دراهداف انتشار جهانی کربن و جبران خسارت

 اقدامات و نیست چک یک نوشتن سادگی به ،بحران رفع و اقلیمی آپارتاید ترمیم که است روشن
  .شود حمایت هستند روبرو آن با که ایفاجعه برابر در پاکستان مردم از تا شوند انجام باید بسیاری

 ،اقلیمی تغییرات از ناشی زیان و ضرر جبران برای بودجه تعیین یا بدهی کاهش بدون حال این با
  .شودمی تروخیم یوهوایآب هایبحران و کشور این بدهی چرخه

 
 

 دهقانی سازمان ۲6 از متشکل ایشبکه ،7پاکستان رابیتای کیسان کمیته کل دبیر طارق فاروق *
 .است 8خسارت جبران ائتالف اعضای از ویکی
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 معرفی کتاب

 جهانی شدن: برای آگاهی شهروندان

 کورش تيموري فر

 

ظیفۀ دشواری را با تألیف این کتاب، بر دوش گرفته است. او تالش کرده وناصر منصوری گیالنی، 
کامل از لی را به معنای واقعی کلمه، کالبد شکافی کند. یک جراحی ااست تا جهانی سازی نولیبر

داری معاصر، تدارک مقدمات گیر ساختار سرمایهمنظر اقتصادی، که با کشف منشأ بیماری همه
 بیند.درمان را می

پردازد که در در مقدمه به ذکر این نکتۀ مهم می -مجتبا میثمی–مترجم دقیق و پروسواس کتاب 
هر دو برای افادة « بالیزیشنگلو»و در زبان انگلیسی کلمۀ « موندیالیزاسیون»زبان فرانسه، کلمۀ 

به « جهانی شدن»یک معنا رایجند. اما در زبان فارسی، دو عبارت متفاوت جایگزین وجود دارد: 
جهانی سازی »توان با آن مخالف بود؛ و معنای مرحلۀ مهمی از روند تکامل جامعۀ انسانی که نمی

برگزیدة آنان، برای تحمیل یک  هایبه معنای تالشی از طرف مالکان انحصارات و دولت« لیبرالی
 پارچه، در جهت کسب سود حداکثر.نظام سلطه و استفاده از تمامی منابع جهانِ یک

دقت در که توسط مترجم به–به این تمایز « پیش گفتار برای خوانندگان فارسی زبان»نویسنده در 
یگری هم اشاره گذارد. عالوه بر آن به نکتۀ مهم دصحه می -سرتاسر کتاب رعایت شده است

دهد. ترجیح می« نولیبرالی»را به مبارزه با جهانی شدن « لیبرالی»کند: مبارزه با جهانی سازی می
های مشترک، باید جهانی دلیل وجود ریشهچرا که معتقد است علیرغم تفاوت بین دو مفهوم فوق به

طر ایجاد توهم امکان پذیری زند و خسازی لیبرالی را هدف گرفت. این برخورد، تیشه را به ریشه می
 سازد.بازگشت به دوران لیبرالیسم را مرتفع می

 بخش تقسیم کرده است:  5نویسنده، کتاب را به 

ها و فرایندهای پر تضاد جهانی سازی لیبرالی و برآمدن آن از ، به مفاهیم، ویژگیبخش نخست

، حامالن و بخش دومد. پردازمی 1980های بستر مناسبات اقتصادی جهان در نیمۀ دوم سال

ها المللیِ کارگزار آنهای چند ملیتی، نهادهای بینبرالی اعم از شرکتگران جهانی سازی نولیبازی
المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری و توسعۀ )از نوع صندوق بین

کرد کند و به بررسی عملفی میهای امپریالیستی را معرهای داووس( و دولتآییاقتصادی، گردهم

رانی ، به چگونگی پیشبخش سومپردازد. ها در این عرصه و در پهنۀ جهان میهریک از آن

کشور فرانسه( و چگونگی رویارویی حاکمیت نولیبرال با طور مشخص نولیبرالیسم در قارة اروپا )و به
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، به بخش چهارموزنده است. کشان اختصاص دارد که بازخوانی آن، بسیار آمکارگران و زحمت

های مالی، تغییرات جمعیتی، کلیت های جهانی سازی نولیبرالی بر بستر بحرانمخاطراتی که بحران
گر آن مخاطرات را بر محیط زیست و کنند، اشاره دارد و پیامدهای ویرانسیارة زمین را تهدید می

 شمارد.شورها برمیهای روزافزون در مقیاس جهانی و در محدودة کنیز نابرابری

ترین بخش کتاب است. نویسنده در این قسمت، به تبیین ضرورت دگرگون ، مهمبخش پنجم

سازی مقررات ناظر بر مناسبات اقتصادی و 
اجتماعی جهانی و تغییر بنیادین در ساختار و 

المللی، و نیز ضرورت ایجاد کرد نهادهای بینعمل
، برای جبهۀ وسیعی از نیروهای مترقی و مردمی
پردازد. ایجاد جایگزینی در برابر نولیبرالیسم می

این شرح است: لیست کوتاهی از این اصالحات، به 
عنوان شرط های علمی )بهبه اشتراک گذاری یافته

های کشورهای بنیادین(؛ مطالبۀ برحق لغو بدهی
توسعه نیافته؛ افزایش کمک مؤثر کشورهای 

ثبات سازیِ خارج ثروتمند؛ استقرار سازوکارهای با 
گیری و عنوان وسیلۀ پیشاز بازار؛ مالیات بندی به

تأمین مالی توسعه؛ پایان دادن به دیکتاتوری دالر؛ 
های چند ملیتی؛ و برخی اقدامات نظارت بر شرکت

 دیگر.
ی برای نظام سرمایه داری «جایگزین»خواننده از خود خواهد پرسید که آیا این اقدامات، واقعاً 

( موضع خود را 386است که نه! نویسنده قبالً در فصل هشتم )ص بود؟ پاسخ روشن اینخواهند 
 نویسد:روشن کرده است. وی می

های سیاست اقتصادی و طرف گسستن از لیبرالیسم اقتصادی و نیز بر سر انتخاببحث از یک»
ف دیگر، موضوع، ها و اولویت دادن به تأمین نیازهاست و نه سودآوری مالی. از طرمدیریت شرکت

المللی است. بحث پسین کتاب همین است. اما پیش از پایان دادن وضع مقررات جدید در روابط بین
گزین توسعه[، الزم است که در مثابه استراتژی جایبه این بحث ]بحث اشتغال کامل و پایدار به

شمار، خطاب قادهای بیجا، به اختصار، به انتقاد اجتماعی دیگری که ممکن است در میان انتهمین
 به ما مطرح شود، بپردازیم.
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کنیم که قصد ما گرایی متهم کنند. تصریح میگرایی، رؤیابافی و ذهنممکن است ما را به ساده
المللی کنونی از کار، و های غیر قابل انکار نیست. روشن است که با دید بینچشم بستن بر واقعیت

توازن، بلند مدت و دشوار خواهد بود. قصد ما، نفی این وضع نیز از اختالف سطح توسعه، برقراری 
المللی کار کنونی و درک دیگری از روابط میان نیست. ما در پی فهم چگونگی عبور از تقسیم بین

المللی کار موجود است که به هاییم که در تقابل با درک لیبرالی و کارفرمایی از تقسیم بینملت
نگرد. موضوع، ایجاد و تأمین شرایط توسعۀ اقتصادی و کاری مینمثابه کارگاه پیماجهان به

 «هاستاجتماعی برای همۀ خلق
گونه، نویسنده به مخاطبین خود )سندیکاهای کارگری اروپا که مجامعی از مزدبگیران با گرایشات این

ه این کتاب شود کهای سوسیالیسم فاصله دارند( یادآور میسیاسی متفاوت بوده و هنوز تا درک ایده
گردانی قصد دارد مرزهای روشنی را با نیروهای راست افراطی ترسیم کند که با استفاده از روی

های غیر مرسوم در ، آنان را به حمایت از تسلط انحصارات با روش«جریان غالب»کشان از زحمت
 کشانند.جامعه می

 ز آن آشنا شویم. نمونۀ اول:برای آشنایی با روح کتاب، بهتر است با چند فراز قابل توجه ا

 

 ؟شودبا گاوها رفتار بهتری می

یا  دالر 913 ،اروپا برای محصوالت لبنی تقسیم بر شمار گاوهاۀ های اتحادییارانه ۀمبلغ ساالن
دالر ۲تر از جهان با درآمد روزانه کمنکنیم که نیمی از جمعیت)فراموش دالر است ۲.5روزانه معادل 

دالر در 7.5یا  ،سالر دالر د۲700تر است: در ژاپن، سه برابر بیش این یارانهکنند(. مبلغ زندگی می
 المللیبین صحرا و نیز مبلغ کمک جنوب کشورهای آفریقایی ۀاین ارقام با درآمد سران یمقایسه. روز

 دالر در سال490در این منطقه از جهان است. درآمد سرانه  قابل توجه یاربس ،این کشورها دریافتی
 .دالر است1.47 در سال شانکمک دریافتی ۀدالر در روز و مبلغ سران1.36یا 

دیگر،  یا به عبارت کنندلبنی توزیع می مبلغ کمکی که هر روز کشورهای اروپایی برای محصوالت
 ای است که کشورهایساالنه از کمکبرابر بیش  دو ،گاو در روز یافته به هر مبلغ کمک اختصاص
های دهند. هنوز حرفصحرا اختصاص می جنوب آفریقایی کشورهای اروپایی به ساکنان

برابر کمک  تری برای گفتن داریم: هر گاو اروپایی حق دارد در سال کمکی معادل دوگرانهروشن
ترند: وارنژاپنی باز هم نو دریافت کند. گاوهاینفر آفریقایی در سال  اروپا به دوۀ کشورهای اتحادی

 (453)ص  .کنندنفر آفریقایی در سال دریافت می 6هایی معادل کمک به این گاوها هر روز کمک
 
 



 
 105/  جهاني شدن: براي آگاهي شهروندان        

 
 

 نمونۀ دوم:

 شدن بار بدهیاستمهال و سنگين

پرداخت در  و قابل %5یورو با نرخ  میلیون 60وامی به ارزش  ۲003کنیم کشوری در سال فرض می
 :بود زیر خواهد نۀگو هبباشد. نرح استهالک این وام  کرده سال اخذ سه
 

 جدول استهالک پیش از استمهال

 سال
واريز اصل 

 (1) سرمايه
 (2بهره )

قسط بدهی 
(2+1) 

 سرمايه ةماندباقی

۲003 ۲0 3 % =5 × 60 ۲3 40  =۲0 - 60 
۲004 ۲0 ۲ % =5 × 40 ۲۲ ۲0  =۲0 - 40 
۲005 ۲0 1 % =5 × ۲0 ۲1 0  =۲0 - ۲0 

 
 .تر استمحاسبه پیچیده در واقعپس ساده باشد.  کنیم که بهرهکردن عبارت، فرض میبرای ساده

بدهی استفاده شود برابر یمنابع ارزی که باید برای پرداخت بهره ۲003فرض کنیم که در سال 
 قادر به پرداخت بهره و نیمی از اصل بدهی سررسید فقطدیگر، کشور  یورو باشد. به عبارت میلیون13

وارد  ،اقساط ساالنه ةماندباقی ییورو میلیون10 انداختن تعویقکشور برای به است. اینبوده  شده
 دهندگان موافقت کنند که برای پرداخت اینکنیم اعتبارشود. فرض میدهندگان می مذاکره با اعتبار

اعمال شود. در واقع، این توافق به معنی اعطای وام  %10نرخ جدید  ،۲006سال یورو در  میلیون10
 پرداخت شود.  ۲006تر در سال گیرانهط سختوست که باید با شرا یورو میلیون10به مبلغ  یجدید

تر یورو بیش میلیون۲شود: کشور تر میبدهی سنگین ةکنیم که پس از استمهال، بهرمیمالحظه 
 .اندهای پرداختنی به همان نسبت افزایش یافتهبهره زیرا ،پردازدمی

حالت هایش نباشد. در اینبدهی ةقادر به پرداخت بهر ۲004ممکن است این کشور باز هم در سال 
و  ۲005های چنان این سناریو در سالتر خواهد شد. و اگر همبدهی و بار بهره باز هم سنگین ةذخیر

یابد و معوق گرفتار می پرداختنیهایبدهی یند انباشتاکار خود را در فره، کشور بدتکرار شود ۲006
کار برای کشور بده وتر حلقه تنگپس . انجامدمیجدید  یعنی به وام اری جدید،ذگاین خود، به سرمایه

 (456)ص  .گرددکارتر میبازپرداخت بدهی خود بده
 

 نمونۀ سوم:

 دهندگاناعتبارخالص به سود انتقال
اعتباردهنده  سمت کشورهای به کاربده کشورهای خالص منابعانتقالجهان شاهد پیش، سالاز چند
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سهام بسی بیش از ورودی  ها برای بازپرداخت بدهی و واریز سوددیگر، خروجی پول . به عبارتاست
های یه مربوط باشد: وامهاست. انتقال خالص ممکن است به ورودی و خروجی کل هر نوع سرماآن

ها به اریذگتوزیع سود ناشی از سرمایه و هابدهیتخو بازپردا ،هاها به ورودیاریزگجدید و سرمایه
. برای مثال در یابی کردزیا آن مدل ار اساس این ها را برتوان آنچنین، میها مربوطند. همخروجی

توسعه،  حال در خصوصی از کشورهایدهندگان بخشاعتبارملیتی و دیگر  چندهایبانک ۲001 سال
دیگر، مبلغ بازپرداخت بالغ بر  های خود دریافت کردند. به عبارتدالر بیش از پرداختی میلیارد۲5
 1980ـ۲000 هایسالدراست. به همین منوال،  جدید بوده توافقیهای دالر اضافه بر وام میلیارد۲5

 آمریکای دالر در اختیار کشورهای میلیارد 71.3 ،های نجاتپول در قالب طرح المللیبین صندوق
 المللیبین بنابراین، صندوق .بازگرداندند صندوقدالر به  میلیارد 86.7التین گذاشت و این کشورها 

دالر  میلیارد15.4پول از این رهگذر 
 انتقال ۀبه جیب زد. مبلغ انباشت

 و آورحیرت ،اخیر ۀخالص طی دو ده
 هایسال ۀبرانگیز است: در فاصل تأثر

 368 به مبلغاین  ،۲001 تا 1983
)ص  رسیده بوده است.دالر  میلیارد

457) 
اول گفتنی است این کتاب، بار 

و  1400توسط نشر اشاره، در سال 
صفحه منتشر شده بود. اما  663در 

دیگر بار، توسط نشر پژواک فرزان 
صفحه، در  5۲8و در  1401در سال 

مندان قرار گرفته دسترس عالقه
است. منبع مورد استفاده در این 
مقاله، چاپ اخیر بوده است. از 

های این چاپ، فهرست ویژگی
آنست که تا  ایصفحه ۲1مفصل و 

حدودی، جای خالی نمایه در پایان 
کند.کتاب را پر می



 
           

 هناتو و رسان

 گردآوری و تدوین: مریم محبوب 

 
 ،خیزاندن دود و طنین طبل و برکشیدن آواهای گوناگون ةهای سادها در جوامع بشری از شکلرسانه

های چاپی اند. رسانهتا کتاب و روزنامه و رادیو تلویزیون و اینترنت و فضاهای مجازی گسترش یافته
دی، تلفن و ...( و دیداری )تلویزیون، ماهواره، اند: شنیداری )رادیو، نوار، سییا الکترونیک، دو گونه

فیلم، اینترنت، ممبر و ...(.  تصویر، کتاب، مجله، نمودار، نقشه، پوستر، کاریکاتور، روزنامه، سینما،
رفته نقشی ها رفتهرسانه موثر و برانگیزاننده هستند. شنیداری از بیش ٪43های دیداری رسانه

ویژه در جوامع طبقاتی، به اند.بینی و سوگیری افراد، اقشار و افکار عمومی پیدا کردهپررنگ در جهان
کنند های کالنی در این زمینه میجوی کنونی، طبقات حاکم هزینهداری و سلطههای سرمایهدر نظام

های ذهنی اقدامات سودجویانه و ضدانسانی خود را زمینه گری )تبلیغات(تا به یاری رسانه و با آوازه
ها، نیروهای اطالعاتی و سرکوبگر، جنگآماده سازند و به مدد تشکیالت و تجهیزات نظامی و 
 کودتاها، ترورها و کشتارها را موجه و ناگزیر جلوه دهند.

 
  خبرگزاری
اند. های بسیار پهناور فعالیت داشتهها با جمع آوری و انتشار خبر و دیگر اطالعات در گسترهخبرگزاری

عملیاتی اختصاصی به توافق های ای رقابت، سرانجام در تقسیم جهان به حوزهآنها پس از دوره
 های ارتباطی به وجود آوردند.شبکه ۀرسیدند؛ و یک نظام جهانی چند جانب

امپراتوری بریتانیا و خاور دور؛  ة، گستررويترز ،1869در سال  «هاهم پیمانی خبرگزاری»در پی 
ن، اتریش، اسکاندیناوی مناطق آلما ولفامپراتوری فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال و  ۀ، پهنآواس

 چنگ آوردند.و روسیه را به
خبر چیرگی  المللیبینسه گانه تا آغاز جنگ جهانی اول برجمع آوری و انتشار های خبرگزاریکارتل 
از زمان جنگ  يونايتدپرسو  آسوشيتدپرسبه سبب گسترش دو خبرگزاری آمریکایی  داشت.

)آسوسیشن( يونايتدپرس ، آسوشيتدپرس، زرويتر دوم جهانی تاکنون، چهار خبرگزاری عمده
المللی جمع آوری و انتشار موقعیت مسلط خود را در نظام بین پرسفرانسو آژانس  اينترنشنال

 اند.ماندهاطالعات حفظ کرده و به صورت بازیگران اصلی نظم جهانی اطالعات باقی اخبار و



 

 14شمارۀ  –/ مجلۀ دانش و اميد  108   

سازماندهی مجدد نظم جهانی اطالعات و جانبه برای های همهدر پی تالش یونسکو، درخواست
رو شد و به دنبال آن ذی نفع غربی روبههای ارتباطات شکل گرفته است که با مقاومت شدید گروه

 ایاالت متحده و بریتانیا از عضویت یونسکو خارج شدند!
های ملی و شود که بدانیم بیشتر مطبوعات و خبرگزاریمی ها زمانی آشکاراهمیت خبرگزاری 

های خبری خود را از این آژانس ةهای رادیو و تلویزیونی، اخبار و اطالعات عمدای و شبکهمنطقه
 ای در دنیا دارند.در جنگ رسانه کنند که جایگاه و نقشی ویژه و برجستهدریافت می
، يونايتدپرس، آسوشيتدپرساند از: شمار عبارتهای خبری انگشتو امپراتوریها خبرگزاری

 . ايتارتاس، آلمان، هواشين، پرسفرانس ،رويترز
 ۀروزنام 10میان  در ها برای انتشار اخبار و اطالعات هستند.ها یکی از ابزارهای خبرگزاریروزنامه

 .هستندروزنامه از چین  1روزنامه از آمریکا و  1روزنامه از ژاپن و هند و  8نخست پرشمارگان جهان، 
میلیون نسخه در  6.5با « آساهی شیمبون»میلیون نسخه و  9با شمارگان « یومیوری شیمبون»

آغاز  1879و  1874های جهان هستند که کارشان را از سال ترین روزنامهروز، از ژاپن پرشمارگان
 اند. کرده

پرشمارگان جهان  ۀمیلیون نسخه سومین روزنام 4از آمریکا با شمارگان « اِی تودیاسیو» ۀروزنام
 ۀنقط 5آمریکا و  ۀنقط 37منتشر شد و اکنون در  198۲این روزنامه سال  ۀاست. نخستین نسخ

 شود.دیگر جهان منتشر می
و هزار نسخه در روز چهارمین  800میلیون و  3از کشور هند با شمارگان « باسکار» ۀروزنام

 .هستندپرشمارگان جهان  ۀاز هند پنجمین روزنام« جاگران»
پرتیراژ  ۀده روزنام شد.روزنامه در آمریکا چاپ می 14۲۲ه و نامهفته 6۲53میالدی  ۲008در سال 

یو اس ای تودی / وال استریت ژورنال / نیویورک  :اند ازعبارت ۲009ایاالت متحده آمریکا در سال 

نیویورک پست  نیویورک دیلی نیوز / آنجلس تایمز / شیکاگو تریبیون / واشنگتن پست/تایمز / لس
 ایمز آو اِرث. د ت دنور پست / /
 

 راديو و تلويزيون

به  19۲0کار گرفته شد و در سال کمکی به افزارجنگبه عنوان  راديومیالدی  1895در سال 
 1319سیم )ابتدا در وزارت جنگ( و سال بی ةفرستند 1305سال در ایران  برداری عمومی رسید.بهره

 رادیو تاسیس شد. 
قالب مؤسسات بزرگ و برخی  تلویزیونی در ه رادیویی وشبک 68000بیش از ، ۲008اکتبر سال  تا

توان در پنج محور تلویزیونی را میهای شبکه جهان به ثبت رسیده است. به عنوان شبکه در
 های اسالمی خالصه کرد.آمریکایی، اروپایی، عربی و شبکه
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 ماهواره

کانال تلویزیونی در  ۲هزار مدار تلفنی و تنها  1۲با  1980در سال ی مخابراتیهانخستین ماهواره
 80مخابراتی وجود دارد که بر روی  ةماهوار ۲15 نزدیک بهمدار قرار گرفتند. هم اکنون در دنیا 

ها روس ةتلویزیونی و رادیویی قرار دارد. نخستین پرتاب ماهوار ۀشبک 15000 حدود ماهواره
  دارند.جنبۀ نظامی ها ماهواره درصد 60بود.  1960و آمریکا  1958)اسپوتنیک( در سال 

 

 اينترنت

ژانويۀ  22های اجتماعی )به ميليون نفر( تا تاريخ آمار تعداد کاربران فعال ماهانه در شبکه

 Statista :ميالدی. منبع 2022

ها ای از میلیونای به نام اینترنت جهان را دگرگون کرد. اینترنت مجموعهپدیده 1960 ۀدر اواخر ده
طرح اند. اینترنت در آمریکا با های مخابراتی به یکدیگر پیوستهکامپیوتری است که از راه شبکه
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ی خورشید 137۲ایران در سال  های پیشرفته( پا گرفت.)آژانس تحقیق پروژه آرپانتیا  آرپادفاعی 
 نت پیوست.اینتر ۀ)در مرکز تحقیقات فیزیک نظری( به شبک

 

 ناتو

( NATO = North Atlantic Treaty Organizationسازمان پیمان )نظامی( آتالنتیک شمالی )

خورشیدی( با هدف دفاع جمعی دربرابر اتحاد جماهیر شوروی در  13۲8میالدی ) 1949که در سال 
عضو دارد و ستادش در بروکسل بلژیک است.  بیش از سیگذاری شد اکنون سی پایهواشنگتن دی
رماندهان )از ف د د. وُلترزاتعالی متفقین اروپا ژنرال  ة)نروژی( و فرماند ینس استولتنبرگدبیرکل ناتو 

یک تریلیون دالر آمریکا بوده است.  ۲018های ناتو در سال . هزینههستند نیروی هوایی آمریکا(
هزینه کند. آمریکا، انگلیس و یونان  ناتو برای را خود داخلی خالص تولید از ٪۲هر عضو ناتو باید 

 .کنند هزینه ٪۲ ةانداز به توانندنمی ناتو اعضای از بسیاری. کنندمی هزینه ٪۲بیش از 
اعضای ناتو: آمریکا، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، 
نروژ، پرتغال، اسپانیا، ترکیه، بریتانیا، آلبانی، بلغارستان، کروواسی، جمهوری چک، استونی، 

 ۀنگرو و جمهوری مقدونیهها مونتخرین آنمجارستان، لتونی، لیتوانی، لهستان، رومانی، اسلوواکی، و آ
 شمالی، )فنالند و سوئد هنوز روند عضویتشان پایان نیافته است(.

در رأس ناتو، شورای آتالنتیک شمالی متشکل از وزرای کشورهای عضو قرار دارد که حداقل هر دو 
ن ناتو است و گیری در پیمادهد. این شورا باالترین مرجع تصمیمبار تشکیل جلسه میسال یک

مقر ناتو ابتدا در فرانسه قرار داشت اما پس از آن که ژنرال  شود.می گرفتهتصمیمات آن به اتفاق آرا 
که فرماندهی عالی نیروهای آمریکا بر این سازمان و این ةدر اعتراض به سیطر 1966سال در دوگل 

از فرماندهی نظامی ناتو خارج  یکی از افسران ارشد آمریکا بود ةمسلح این سازمان همواره بر عهد
 این مقر به بروکسل پایتخت بلژیک منتقل شد.  ،شد

« نیروی واکنش سریع»یا « نیروی ضربت»از زمانی که بحران اوکراین آغاز شده تا کنون بارها نام 
هزار  40ایم. نیروی واکنش سریع یا ضربت ناتو که به تازگی فعال شده متشکل از ناتو را شنیده

جا شوند. آنها نیروهای ویژه و کماندوهای ارتش کشورهای توانند به سرعت جابهاست که مینظامی 
از این نیروها استفاده نکرده اما  عضو ناتو هستند که تحت فرماندهی فرانسه قرار دارند. تاکنون ناتو

تهدید نظامی استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفت که برای نخستین بار از این نیروها برای مقابله با  ینس
روسیه استفاده خواهد شد. بر اساس اعالم ناتو این گروه قرار است در کشورهای اروپای شرقی 

 مستقر شود.
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میالدی عملیاتی شد. نیروی واکنش  ۲004بنیان نهاده شد و از  ۲00۲نیروی واکنش سریع در سال 
نیروی »ین گروه که هزار نفر تشکیل شده است. ا ۲0دیگر هم دارد که از  ۀسریع یک بخش نخب

عملیات دریایی، هوایی و زمینی ۀ تواند کلینام دارد می« عملیات مشترک با سطح آمادگی بسیار باال
 را انجام دهد.

های اگرچه به ظاهر برای برقراری امنیت در مقابل بلوک شرق و دفاع از سرزمین ناتو پیمان 
ی برای کشورهای عضو بوده تا اهداف اپیمان تاسیس شده بود اما همواره وسیلهکشورهای هم

خود را دنبال کرده و با استفاده از امکانات این پیمان سایر کشورها را  ۀطلباناستعماری و توسعه
 .کنندغارت  مستعمره و

و  Gladio Operation) گالدیوعملیات است.  گالدیوطلبانه عملیات های توسعهاین طرح ۀاز جمل

طور به 1990گذاری شد و در با هدف دفاع جمعی در رم پایه 1956(، در GLADIOطور مخفف به

شده برای چندین عملیات مخفیانه مسلحانه نام رمزنگاری گالدیورسمی انحالل آن اعالم گردید. 
اروپای غربی و سپس در کشورهای عضو ناتو برای مقابله با نفوذ  ۀبود که ابتدا در کشورهای اتحادی

 شد.شوروی و پیمان ورشو طراحی و اجرا می
که به مرگ وی منجر شد، حمله به  1978وزیر وقت ایتالیا در ماه مه سال ترور آلدومورو نخست

کشورهای  تمبیسقرن  دربزرگترین عملیات تروریستی بود که  1980ایستگاه بولونیا در ماه مه 
 آتوچانفر زخمی شدند. عملیات  ۲00شهروند ایتالیایی کشته و  85آن  براثراروپایی شاهد آن بودند و 

شد نفر در مادرید اسپانیا منجر  8کارگری و زخمی شدن  ۀنفر از فعاالن اتحادی 5که به کشته شدن 
 ترین عملیات گالدیو بودند.برخی از مهم

( بر روی Felice Casson) فلیس کاسونقاضی ایتالیایی به نام  تحقیقات مجدد یک 1984در سال

از جنگ جهانی  پستروریستی مختومه نشان داد که بسیاری از ترورها و کشتارهای ة یک پروند
در حالی که پیش از این، بیشتر مردم  ؛های راست تندرو صورت گرفتهدوم در ایتالیا توسط گروه

های چپی مانند بریگاد سرخ ها و گروهکشتارها کمونیست کردند که عامل بیشتر اینگمان می
گذاری در ایتالیا رویدادی رایج شده بود. بر طبق آمار هستند. با آغاز جنگ سرد قتل، ترور و بمب

تروریستی رخ داد. تحقیقات  ۀدر ایتالیا حدود هزار و پانصد حادث 1987تا  1969های موجود، بین سال
ای تحت نظر سازمان جاسوسی های راست تندرویی که توسط شبکهروهداد که گنشان می کاسون

نظامی وابسته به ناتو قرار داشته و تأمین و -اطالعاتی ۀآژانس اطالعات مرکزی آمریکا و یک شبک
که عملیاتگونه کردند. این هایی بزرگ با تلفات باال میشدند، اقدام به انجام عملیاتهدایت می

داد با آگاهی یا حتی دخالت برخی از مقامات آمریکایی را نیز هدف قرار میگاهی شهروندان عادی 
های ها، نفرت عمومی نسبت به گروهگرفت تا با نسبت دادن آن عملیات به چپصورت می CIAیا 



 

 14شمارۀ  –/ مجلۀ دانش و اميد  112   

شده داد که این شبکه تنها به ایتالیا محدود نمیچپ را موجب شود. این اطالعات همچنین نشان می
اند. در پی افزایش های دیگر در سرتاسر اروپا مشغول به فعالیت بودهبهی با نامهای مشاو شبکه

وزیر ، جولیو آندروئوتی نخست1990اکتبر  ۲4فشار برای افشای راز ترورهای سیاسی این کشور، در 
و  CIAتوسط  1956که از سال  گالدیووقت، مجبور شد در مجلس حضور یابد و به وجود شبکه 

 ،ی ایتالیایی برای هدایت و ایجاد این اقدامات تروریستی در ایتالیا ایجاد شده بودهای مخفسرویس
بعد از پایان جنگ  گالدیواعتراف کند. به باور بسیاری از کارشناسان و حتی سیاستمداران، عملیات 

 سرد و اعالم رسمی انحاللش هم به حضور و فعالیت خود در برخی از کشورها ادامه داده است.
ن به عملیات آ یک نیروی نظامی در کشور ترکیه است که دالیل بسیار بر وابستگی گریال کنترا

های کمونیستی ایجاد شد. وجود دارد. این نیرو در ابتدا برای عملیات مخفیانه و ضد گروه گالدیو
توان به برخی از اند که میویژه در دوران جنگ سرد در ترکیه نقش پررنگی داشتهاین نیروها به

ترا کناشاره کرد. نیروهای  1980و  1971های سیاسی ترکیه مانند کودتاهای نظامی مهمترین رویداد
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای حمله به مواضع نیروهای پ.ک.ک مورد استفاده  گریال

 قرار گرفته است. 
چشم طمع به منابع سایر کشورها داشته است و در صورت عدم  ناتو همیشه ةعنوان سرکردآمریکا به

  ری از ناتو به پیش برده است.ابزا ةموفقیت در دیپلماسی مکارانه، اهداف خود را با جنگ و استفاد
خاورمیانه  ۀحضور نظامی آمریکا در منطق خاورمیانه قرار دارد. ۀیکی از بهترین منابع دنیا در منطق

صورت گرفت که تعدادی از هواپیماهای آمریکایی در ظهران  1943برای نخستین بار در سال 
 عربستان فرود آمدند. 

فرانسه دست به یک تجاوز نظامی بر علیه مصر زدند و هدف  اعضای ناتو، بریتانیا و 1956در سال 
 از این حمالت استعمارگرانه دستیابی به منابع غنی این کشور بود. 

سیاه بود و ستاد ناتو در اروپا  ةنظامی در زئیر دخالت مسلم ناتو در امور قار حضور 1978در سال 
فعالیت پیمان آتالنتیک شمالی به  ةیرگرانه و دکترین جدید گسترش دارهبر این عملیات مداخله

 آفریقا بود. ةقار
ناتو تحت لوای همبستگی آتالنتیک به فرانسه در جنگ استعماری الجزایر کمک کرد، از مداخله 

استعمارگران بلژیکی قیام  ۀعلیه کنگو حمایت کرد؛ زیرا مردم این کشور برای پایان دادن به سلط
 ۀآزادیبخش ملی در موزامبیک، گین هایل اسلحه داد تا جنبشکرده بودند. همچنین ناتو به پرتغا

 بیسائو و آنگوال را سرکوب کند.
طور که گفته شده این پیمان اساسا بر ضد شوروی و کشورهای اروپای شرقی بسته شد و در همان

با فروپاشی  پیمان ورشو توسط شوروی و کشورهای اروپای شرقی شکل گرفت. بنابراین ،برابر آن
وجود آمده اتحاد جماهیر شوروی و بلوک کمونیست و انحالل پیمان ورشو، که برای مقابله با ناتو به
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وجودی خود را از  ۀبود و همچنین به تبع پایان جنگ سرد سازمان پیمان آتالنتیک شمالی نیز بهان
 دست داد. 

 ۀدرونی شده بود، حادث هایدید و دچار چالشدیگر دشمن استراتژیکی را بر سر راه خود نمی ناتو که
از جنگ سرد ارزیابی کرد؛ این عطفی در رویکرد جدید خود پس ۀتروریستی یازده سپتامبر را نقط

تروریسم »این دشمن جدید که  ناتو بود. هایرخداد سرآغاز فصل نوین در تعریف اهداف و رهیافت
ای شد که ناتو گردیده بود بهانهای به کالبد نام داشت و منجر به دمیده شدن روح تازه« جهانی

اندازی و تحت لوای مبارزه با تروریسم اهداف پیمانانش به مناطق گوناگون دنیا دستآمریکا و هم
 استعماری دیرینه و شوم خود را دنبال کنند.
ترین عامل نفوذ و قدرت آمریکا در مناطق گوناگون دنیا سازمان پیمان آتالنتیک شمالی هنوز مهم

ها در ییو آمریکا کودتا مشارکت داشته استکودتا و شبه 70آمریکا در بیش از . آیدمی شماربه
های متعدد نظامی در جهان دارند که در جنگ اخیر خلیج فارس و حمله پوشش این سازمان پایگاه

 به کشورهای افغانستان و عراق، برای نقل و انتقال نیروهای خود از آن بیشترین بهره را بردند.
دنیا حضور نظامی ة قارناتو در چهار ۀ پشتوانبه های گذشته آمریکا و متحدانش در اروپا سال در

اند. کشورهای عضو ناتو از کودتاهای فاشیستی داشته و در واقع ماهیت فاشیستی خود را نشان داده
کار برای های القاعده/داعش/بوکوحرام همدر ونزوئال، هندوراس و بولیوی گرفته تا تروریسم فرقه

نیز در اوکراین همین سناریو را تکرار  اکنونثبات کردن لیبی، عراق، سوریه و نیجریه کرده و بی
 ریزی کردند.فاشیسم قرن بیستم را پایه کنند. در واقع باید گفت آمریکا و استعمار اروپامی

 

 پيوند ناتو و رسانه

 Crisis Response Operations in NATOهای ناتو )عاملعملیات واکنش به بحران در سیستم
Operating Systems با سرواژه )NATO CRONOS ای های رایانهای از شبکهسامانه

شده بندیپیوسته است که سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( برای انتقال اطالعات طبقههمبه
 کند.استفاده می
را در اختیار خویش  المللیبینطالع رسانی های جهان، شاهراه اها با نفوذ در رسانهصهیونیست

در سخنرانی خود در شهر پراگ چنین « راشورون»میالدی خاخام یهودی  1869در سال  اند.گرفته
اگر طال نخستین ابزار ما در سیطره و حکومت بر جهان است بی تردید مطبوعات و روزنامه » گفت:

های سیطره صهیونیسم بر رسانه .«آن عصر( دومین ابزار کار ما خواهد بود ۀنگاری )موثرترین رسان
فراگیر و غیر فراگیر جهان، اکنون بیش از پیش نمایان شده است و مهمترین خبرگزاریهای دنیا 

 شود. اندازی شده و اداره مین راهآنا)رویترز، فرانس پرس، اسوشیتد پرس( توسط 
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های فراملیتی در خدمت اهداف امپریالیستی قرار دارند. رسانه های فراملیتیبسیاری از رسانه
های فراملیتی )واحدهای اقتصادی بزرگ در کشورهای امپریالیستی در مالکیت و خدمت کنسرن

ها کنترل ترین هدف این رسانهشوند. مهمپردازان آنها کنترل میداری( هستند و توسط نظریهسرمایه
 ها و محصوالت امپریالیستی است. از طریق تبلیغ آرماناحساسات و درک و فهم مردم 

 ای فراملیتی با منشاء آمریکایی:های رسانهبزرگترین و تاثیرگذارترین کنسرن
ترین یکی از معروف که ستا ایهای رسانه( از کنسرنComcast Corporation) کامکست*

  است. آنمتعلق به  سیبیانهای تلویزیونی آمریکا یعنی شبکه
شبکه  ۲43با  سیبیای که ای استیک مجتمع سرگرمی، تفریحی و رسانه دیسنیوالتکنسرن *

تلویزیونی به این کنسرن تعلق دارد و آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی و همچنین اروپا و خاورمیانه 
 دهد.را پوشش می

کشور  150تفریحی است و در ای و سرگرمی ـهای رسانهیک کنسرن فراملیتی در عرصه وارنر*
 به این کنسرن تعلق دارد. انانسیفعالیت دارد. شبکه تلویزیونی 

گذاران، فیلم کاله سبزها بوده است. این فیلم یکی از تولیدات این کنسرن در جهت منافع سرمایه
الر بودجه و با شرکت جان وین در اوج جنگ ویتنام در دفاع از میلیون د7میالدی با  1968در سال 

های دیگر دولت آمریکا نقش فعالی در تهیه سیاست نظامی آمریکا، تهیه شد. وزارت دفاع و بخش
فیلم و شوهای تلویزیونی از سال  1800این فیلم داشتند. نقش فعال وزارت دفاع آمریکا در تولید 

 تا کنون پوشیده نیست. ۲005
تلویزیونی  ۀ، شبک۲0فاکس قرن ای فراملیتی است. عالوه بر یک شرکت رسانه ۲1فاکس قرن *

دهد( نیز به این شرکت تعلق کنگ که آسیا را پوشش میتلویزیونی مستقر در هنگ ۀ)شبک استار
بنگاه خبر پراکنی در  800است که صاحب  اکردورابرت مدارد. یکی از افراد با نفوذ در این کنسرن 

 کشور است. 50
کشور فعالیت دارد. از جمله  50ای است که در ( یک شرکت رسانهBertelsmann) برتلزمن*

کانال تلویزیونی  60با که  ( نام بردRTL) التیآرتوان از گروه مؤسسات وابسته به این شرکت می

 در اروپاست.های تفریحی و سرگرم کننده ترین شبکه با برنامهفرستنده رادیویی صاحب بزرگ 31و 
کشور پوشش  160میلیون مشتری آبونه شده را در  700شبکه خبری  170با  Viacom ویاکام*

 است.  MTV ویتیامو  پارامونت پیکچرزاز جمله صاحب  ویاکامدهد. می

در  کردیت سوئیس، بارکلیز، ونگارد، راکبلکمالی فراملیتی از جمله  ۀهای سرمایترین غولبزرگ
 اردونگو  راکبلکمالی یعنی  ۀدو غول سرمای ۀمجموع سرمای اند.گذاری کردهها سرمایهاین کنسرن

ترین کشورها یعنی آمریکا و چین تواند با تولید ناخالص ملی قویست که میا هزار میلیارد دالر17
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به کنند و گذاری میرقابت کند. بلک راک و ونگارد در عین حال هر دو در صنایع تسلیحاتی سرمایه
توان وجه نمیهیچوش اسلحه هستند. بنابراین بهرخواهان افزایش هرچه بیشتر تولید و فطورطبیعی 

 طرفی داشت.ها انتظار بیانهاز این رس
های تنها در آمریکا بلکه در کشورهای کانادا، سنگاپور، فرانسه و آلمان نیز در شرکتونگارد نه

داران مهم در شرکت حال یکی از سهامگذاری کرده است و در عینای و مخابرات سرمایهرسانه
  رود.شمار میگوگل به

شنویم، در کنترل خود دارند. بینیم، یا میخوانیم، مینچه را میدرصد آ 90ای بیش از رسانه هایغول
های امپریالیستی با اهداف سودجویانه و ضدبشری و تنگاتنگ رسانه ۀرابط ةدهندها نشاناین ۀهم

 ست.داریجوی سرمایهنظام سلطه ۀطلبانجنگ
داری و برای کسب یهای نقشی حیاتی در نظام سرماهای رسانههای روابط عمومی و کنسرنآژانس

هاست. تقسیم کار های روابط عمومی هدفشان کنترل آگاهی تودهکنند. آژانساهداف آن ایفا می
ای به این نحو است که موسسات روابط عمومی های رسانهمیان موسسات روابط عمومی و کنسرن

ا بر عهده دارند. ای مسئولیت پخش آن داستان رکنند و موسسات رسانهداستان الزم را طراحی می
در میان مشتریان  داری دانست.توان موتور ایدئولوژیک جهان سرمایهموسسات روابط عمومی را می

 خورد. سی یا سازمان ناتو به چشم میبیهایی چون بنگاه خبرپراکنی بیاین موسسات نام
م است که دخالت ای در قبوالندن این باور به مردهای روابط عمومی و رسانهموفقیت بزرگ شرکت

کشورهای امپریالیستی در کشورهای دیگر مانند ایران، افغانستان، سوریه، لیبی، یوگوسالوی، شیلی، 
های دموکراتیک، مجاز و آزادی و گواتماال، کوبا، ویتنام، ونزوئال، و ... به دلیل دفاع از حقوق بشر

کشور دارد و نه برای هیچ حال این حق فقط برای این کشورها وجودست و در عینحتی ضروری
 دیگر.

 سال مرداد ۲8امنیتی درکودتاهایی مانند کودتای نظامی ـ رسانه و سازمانهای  ۀهمکاری دوجانب
 100نیم قرن پیش در کنگو که بیش از  بیش از کودتای آمریکایی درخورشیدی در ایران،  133۲

 ۀدر فاصل)برد  ومرج فروسال در کشتار و فالکت و هرج 50هزار نفر کشته شدند و این کشور فقیر را 
؛ یا پشتیبانی (هزار نفر در این کشور کشته شدند 400میلیون و  5بیش از  ۲003تا  1996های سال

ناتو به صربستان  ۀیا حملیا کودتای شیلی یا اندونزی؛ میالدی  1986از کودتا در السالوادور در سال 
و نیز همکاری رسانه و نیروهای مسلح در جنگهایی چون  1999روز بمباران آن در سال شبانه 79و 

انکارناپذیر است. ... گسالوی، افغانستان، لیبی، وجنگ علیه عراق، یو
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های ذکر شده که همه خصوصی هستند و مستقیماً توسط غولای رسانهعالوه بر شش کنسرن 
ای تاثیرگذاری هم وجود دارند که از مالکیت عمومی های رسانهشوند، بنگاهمالی کنترل می ۀسرمای

توان از شوند. از این میان میهای کشورهای امپریالیستی کنترل میبرخوردارند و توسط حکومت
اروپایی نام ای عمومی در دیگر کشورهای های رسانهیتانیا یا شبکهردر ب سیبیبیبنگاه خبرپراکنی 

 اندازیم:می سیبیبیبرای نمونه نگاهی به نقش ویرانگر بنگاه خبرپراکنی  برد.
با رادیو فارسی  در رقابتبار نتینخس، به بیست زبان برنامه داردکه اکنون  سیبیبیرادیو فارسی 

 ۀهای جاسوسایرانیان وارد شد. این رادیو از نوشته ۀآلمان در جریان جنگ جهانی دوم به دنیای بست
ظاهرمحقق با به این خانمها جست. بعدسود می آن لمبتونانگلیسی مقیم ایران یعنی خانم 

سی در این جنایت علیه بیعلیه دکتر مصدق ایفا کرد. نقش بیهایش نقشی موثر در کودتا نوشته
این رسانه از یک  ره به شکلی موذیانه عمل کرده است.سی هموابیبی ملت ایران بسیار صریح بود.

طرف، آزاد و دموکرات را ایفا کند و ای بیجذاب، نقش رسانههای سو کوشیده است با اجرای برنامه
گیرد، گر جهانی در خطر قرار میهای حساس و جایی که منافع نظام سلطهاز سوی دیگر در بزنگاه

زند می ای دست به بمباران خبریعنوان ابزاری رسانهدهد و بهشکیبایی ظاهری خود را از دست می
های جنگ ۀبرد. این سیاست، در همنمایی خود نیز سود میدموکرات ۀو در این میان از پیشین

ویژه پس از تشکیل ناتو و برطرف شدن اختالفات میان امپریالیستی پس از جنگ جهانی دوم و به
در جنگ امپریالیستی علیه مصر  سیبیبیکنید به نقش توجه کند. آمریکا وانگلستان خودنمایی می

)متعلق به  مالویناس در آمریکای التین ةاشغال جزیر درهمچنین  در جریان ملی کردن کانال سوئز،
 شان واجدادیهای ها از سرزمینگیری عمومی این رسانه در اخراج فلسطینیجهت نیز آرژانتین( و

شان و غصب شدههای به خانهها حق بازگشت فلسطینی ةنظر دربارسانسور هرگونه اظهار 
نیز رویکرد  این رسانه در جریان تحریم نفتی اعراب علیه غرب و افزایش قیمت نفت وهای سیاست

ناتو علیه جمهوری فدرال یوگسالوی ،عراق، لیبی،  ۀاین ابر رسانه در جریان تهاجمات تبهکاران
 سوریه و افغانستان ... 

وسوی تبلیغ برای های این رسانه در سمتگیریجهت تمامی مراحل دو دوره مذاکرات برجام نیزدر 
نقش تبلیغاتی  ،مدرن ۀدر جریان جنگ اوکراین نیز این رسان مواضع طرف به اصطالح غربی بود.

بازی کرده است و حساسیت مخاطبان را نسبت  گر ناتوسود مواضع نیروی سلطهویرانگر خود را به
و الئوس و آنگوال و  شمار امپریالیسم در ایران و فلسطین و کره و ویتنام و کامبوججنایات بی به

 نژادپرست رودزیا وهای حمایت از رژیم )سوزاندن لومومبا در اسید( و در موزامبیک و کنگو
کرده و در  التین و آسیا و آفریقا و ... زایلدر کوبا و آمریکای جنوبی و نیز عملکرد وحشیانهآفریقای

جهان را نه از منظر  معضالت کشورهای امپریالیستی برای آنان عمده شده است و عوض مسائل و
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همان است شان هایبینند و اولویتمی بلکه از دیدگاه کشورهای امپریالیستی کشورهای تحت ستم،
 شود.گر تعیین میکه از سوی کشورهای سلطه

در معنای بورژوایی  «دموکراسی»و رجحان  ،ایه دارانهبه جای مناسبات سرم« مدرنیسم»جا زدن 
تبلیغات تأثیر  بر حقوق دموکراتیک و استقالل و عدالت اجتماعی خطایی است که تحت ،آن

های امپریالیستی مانند ها و رسانهگیرد. تمامی شبکهای آنان انجام میامپریالیستی و سلطۀ رسانه
کوشند همین روز میوتو و ... شبانهایران اینترنشنال و منسی، بیصدای آمریکا، رادیو فردا، بی

 .تفکرات را به نیروهای چپ و ملی ایران القا کنند

کاهند، اگر گاهی گذشته از این که این نیروها مفهوم دموکراسی را تا سطح صندوق رای فرو می
کمی از ند، که دستکنآن چنان مفهوم آن را تحریف می آورند،می هم سخنی از استقالل به زبان

ای است که نظم جهنمی گونهگویند بهوابستگی ندارد و آنگاه که از عدالت اجتماعی سخن می
 داری، هدف کوچکترین تعرضی قرار نگیرد.سرمایه

م را در دل چپ سنمایی، در عمل نقش اسب تروای امپریالیاین گروه از ایرانیان، در پوشش چپ
حزب کارگر  ۀاین چرخش را در جریان حرکت پیوست ۀت که نمونهاسکنند. سالایران بازی می

 انگلستان و تبدیل شدنش به یک حزب امپریالیستی شاهدیم.
وجود دارد. باید  چپنیروهای اختالف نظرهایی میان  های گوناگونواقعیت این است که در زمینه

 ۀست که نقش تبهکارانپذیرفتنی جایی تاها تفاوتاین  را به رسمیت شناخت. اماها تفاوت دیدگاهاین 
وجدل گم در پرتو بحث «انحالل یا نابودی ناتو» شمار این سازمان جهنمی و شعارجنایات بی ناتو و

نشود. زیرا بزرگترین جنایتی که پس از جنگ جهانی دوم رخ داده، تشکیل ناتو بوده است. جنگ 
رانه بوده که به قصد سیطره برجهان تمامی پیامدهایش حاصل این عمل جنایتکارانه و شرو سرد و

 انجام شده است!
ای ـ و ابزارهای رسانه و قدرتمندِ غارتگرانِ امپریالیسمِ جهانینظامی این بازوی ، ناتومبارزه با 

 ماست.  ۀعاجل و تاخیرناپذیر هم ۀ، وظیفتبلیغاتی آن
 
 گیری از : بهره با
 ۱۴۰۱اردیبهشت و تیر  ۱۲و  ۱۱های دانش و امید شماره 
 برخی مقاالت سیامک طاهری 
 ۱۳۶۱منوچهر زمان، تهران، انتشارات ابوریحان، آبان  ۀکوزنتسوف و الکساندروف؛ دو پیمان ناتو و ورشو، ترجم 
 المللی ابرار فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین ۀدارمی، سلیمه؛ ناتو در قرن بیست و یکم، تهران، انتشارات موسس

 ۱۳۸۶معاصر، اسفند 
  ،۱۳۷۳کالینز، جان ام؛ استراتژی بزرگ، ترجمۀ کورش بایندر، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه



 
           

 از انقالب شورایی اکتبر روسیه تا اتحاد جماهیر شوروی

 1922دسامبر  30مناسبت خجسته روز به

 یکصدمین سال بنیانگذاری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
 

 پيش گفتار
ها پیش از سپیده دم، کارگران، سربازان نوامبر تقویم جدید(، ساعت 8-7) 1917اکتبر  ۲6-۲5شب 

و ملوانان روسیه زیر رهبری حزب کمونیست )بلشویک( روسیه، به اقامتگاه تزار روسیه در پتروگراد، 

ن قیام با اعضای حکومت موقت را دستگیر کردند. ایکاخ زمستانی، حمله و پس از تسخیر 

 ترین خونریزی به پیروزی رسید.کم

دومين کنگره سراسری شوراهای نمايندگان کارگران، دهقانان و  سه ساعت بعد،

جمهوری شورايی میلیون رای دهنده بود، تشکیل  ۲0، که منتخب بیش از سربازان

گر که تهی را در روسیه اعالم کرد. مردم قدرت دولتی را تسخیر کردند و طبقه کارسوسياليستی 

ترین طبقه روسیه بود، ترین و سازمان یافتهترین و در همان حال انقالبیترین و استثمارشدهدست
 زمام امور حکومت را به دست گرفت.

انقالب سوسیالیستی در روسیه به پیروزی رسید. این انقالب از آن پس در راه رسیدن به هدفی 
که در آن اثری از استثمارگران و استثمار شدگان،  ای نوینباشکوه و تاریخی، یعنی بنای جامعه

 نامند.میسوسياليسم ستمگران و ستمدیده نباشد، گام برداشت. این نظام اجتماعی را 

 

 آغاز تحوالت انقالبی در روسيه شورايی 
نوامبر، دومین کنگره سراسری  8ترین فرصت را از دست نداد. روز حکومت شورایی روسیه، کوچک

های درگیر را تصویب کرد. حکومت شورایی به همه ملت فرمان تاريخی صلحسیه، شوراهای رو

هایشان پیشنهاد کرد که بی درنگ ( و حکومت1۲98-1۲93 /1919-1914در جنگ جهانی اول )
های مذاکره برای رسیدن به صلحی عادالنه و دموکراتیک را آغاز کنند؛ صلحی بدون الحاق سرزمین

های جنگی. این شرایط ماهیتا در حکم اولتیماتوم نبود، زیرا حکومت تدیگران یا پرداخت غرام
شورایی آمادگی خود را برای مذاکره در باره هرگونه شرایط دیگری که ممکن بود کشورهای درگیر 
در جنگ پیشنهاد کنند، اعالم داشته بود. فرمان صلح خواستار کنار گذاشتن دیپلماسی پنهان کاری، 

مخفی امپریالیستی )کاری که روسیه شورایی بیدرنگ انجام داد( و لغو بی قید و  انتشار قراردادهای
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ها بود. در این فرمان رسما اعالم شده بود که حکومت شوروی آماده پایان دادن به جنگ شرط آن
 و آغاز زندگی صلح آمیز با همه ملت هاست.

در کنگره دوم تصویب شد. در این فرمان، مصادره  فرمان مربوط به زميندر همان روز، 

ها و احشام ها و کلیساها به اضافه همه داراییداران، صومعههای متعلق به زمینبالعوض زمین
های دهقانان، مالکیت خصوصی زمین لغو شد و از ها اعالم شده بود. همگام با خواستمتعلق به آن

. این فرمان شامل حق نظارت دهقانان بر زمین و بر آن پس، زمین به مردم و دولت تعلق گرفت
اساس حقوق محلی دهقانان تدوین شده بود و روش تقسیم و نگاهداری زمین و غیره را تعیین 

زمین را به رایگان ميليون هکتار  150کرد. این فرمان، تحقق رویاهای دیرینه دهقانان بود و می

داران بخرند یا اجاره ن مجبور نبودند زمین را از زمیندر اختیار دهقانان گذاشت. از آن پس دهقانا
های داشت. بدهیمیلیون روبل برای دهقانان هزینه برمی 700کنند. این کار در گذشته نزدیک به 

 رفت، ملغی شد.میلیون روبل فراتر می 3000دهقانان که بر روی هم از 

های بيمهجرا گذاشت و در پی آن را به اساعت کار روزانه  8اصل سه روز بعد، حکومت شوروی 

 را برای کارگران و کارمندان اعالم کرد.بيکاری و درمانی 

را اعالم کرد و به ستم های روسيه اعالميه حقوق خلقنوامبر،  15حکومت شورایی در روز 

ها را تا حد جدایی و تشکیل ملی پایان داد و برابری حقوق، استقالل و حق تعیین سرنوشت خلق
های ناشی از ملیت و مستقل برای همه خلق ها، اعالم کرد و همه امتیازها و محدویت یک دولت

کرد، در دسامبر ها عمل میدین را لغو کرد. حکومت روسیه شورایی که مطابق با اعالمیه حقوق خلق
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، استقالل فنالند )که تا آن زمان، بخشی از روسیه بود(، استقالل اوکراین و حق خلق 1917/1۲96
نی را برای تعیین کامل سرنوشت خود، به رسمیت شناخت. این بخش از قوانین انقالبی که ارم

 داد، نقطه عطفی در تاریخ بشر بود.جامعه را از نو و به طور اساسی در جهت منافع مردم شکل می
 

 داری امپرياليستی عليه روسيه شورايیبورژوازی و زمينداری روسيه و سرمايه
کارگران و دهقانان، در هر گوشه کشور، علیه این جمهوری جوان دست به اما مخالفان حکومت 

، دست اندرکار هاها، سوسيال رولوسيونرها و منشويککادتفعالیت زدند. در پایتخت، 

به عنوان فرمانده سپاهیان قزاق به ژنرال کراسنوف سازماندهی یک شورش ضد انقالبی بودند. 

، در رود دنسوی پایتخت یورش آورد. در دره وازی، بهرئیس دولت موقت بورژ کرنسکیفرمان 

داران زیان دیده از انقالب، داران و زمینو در نقاط دیگر، سرمایهاورال های ، در کوهاوکراين

های ها و افسران مرتجع ارتش تزاری، یعنی برگزیدگان قزاق و بسیاری عناصر دیگر، جبههژنرال
گرفتند. با این وجود دند و از کشورهای امپریالیستی کمک میضد روسیه شورایی را تشکیل داده بو

های بزرگی از زحمتکشان، های کارگران گارد سرخ و بخشهای فقیر، دستهکارگران، دهقانان، قزاق
های قاطع به دست تحت رهبری حزب کمونیست روسیه، به مبارزه با دشمنان برخاستند و پیروزی

ی پرولتاریا در روسیه شوروی استقرار یافت و طبقه کارگر به طبقه آوردند. به این ترتیب دیکتاتور
 مسلط اجتماعی فرارویید.

 

 بنای ساختار دولت انقالبی در روسيه شورايی 
پرولتاریای روسیه که وظیفه سترگ بنای ساختمان سوسیالیسم را بر عهده گرفته بود، نمی توانست 

ها در خدمت منافع بورژوازی و اشراف زمین دار بود. ای را به کار گیرد که قرندستگاه دولتی کهنه
به همین جهت، دستگاه کهنه را برچید و به جایش دستگاه دولت جدیدی پدید آورد. باالترین 

داده شد. در فاصله تشکیل جلسات کنگره، کنگره شوراهای سراسری روسيه اختیارات به 

های کنگره را به ، مسئولیتکه منتخب کنگره بودکميته اجرايی مرکزی سراسر روسيه 

به اجرا شوراهای کميسرهای خلق عهده گرفت. وظایف کمیته اجرایی و اداری مرکزی را 

گذاشت. به جای وزیران بورژوازی برکنار شده، کمیسرهای خلق منصوب شدند )مانند کمیسر می
های دولتی از سازمان ها، یکی دیگرامور داخلی، امور خارجه، کار، آموزش و غیره(. کمیته امور ملیت

های روسیه شورایی، با استناد به اعالمیه بود که مسئولیتش، ایجاد حقوق برابر و دوستی میان خلق
های دولتی بود که حکومت روسیه شوروی بود. کمیسیون فوق العاده سراسری نیز از دیگر سازمان

. دستگاه قضایی کهنه هم های ضد انقالب تاسیس شده بودبه طور خاص برای مبارزه با فعالیت
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های محلی و انقالبی منتخب شوراها آغاز به کار کردند. ارتش سابق برچیده شد و به جای آن دادگاه

 داد.ارتش سرخ کارگران و دهقانان که از هم پاشیده بود، جایش را به 

 

 بنای ساختمان صلح آميز کشور
خاست، به بنای ساختمان صلح آمیز های انقالب از درونشان برمیمردم روسیه شورایی که شعله

اقتصادی و فرهنگی کشور به منظور پی ریزی زندگی نوین همت گماشتند. دولت انقالبی نخست 

ها را ملی کرد. دستگاه نظارت کارگران را به عهده گرفت و سپس بقیه بانکهای دولتی بانکاداره 

کردند، تاسیس شد. دولت هایی که از نیروی کار روزمزدی استفاده میتولید در همه کارخانه بر
داران مواجه شد و از همین جا بود که های متعلق به سرمایهشورایی با مسئله ملی کردن کارخانه

همه های متعلق به بیگانگان را ملی کرد. راه آهن، کشتیرانی و صدها کارخانه، از جمله کارخانه

را دولت انقالبی به دست گرفت و بازرگانی خارجی تاسیسات سیلوهای کشور ملی شد. کنترل 

های خارجی و داخلی دولت پیشین را لغو کرد. شورای عالی اقتصاد، برای تامین مدیریت تمامی بدهی
 های ملی شده تشکیل شد و برنامه توسعه اقتصاد ملی کشور را تهیه کرد.کارخانه

 

 نون اساسی نظام شورايینخستين قا

نخستين قانون اساسی ، پنجمین کنگره سراسری شوراهای روسیه، 1918/1۲97در ماه ژوئیه 

را تصویب کرد. این قانون اساسی، به دستاوردهای هشت ماهه نخستین انقالب روسيه شوروی 

های ادیسوسیالیستی، از جمله استقرار دولت شورایی، تصویب نظام فدراتیو روسیه و اعطای آز
دموکراتیک جنبه قانونی بخشید. در این قانون اساسی، کار به عنوان وظیفه همه شهروندان روسیه 

« کسی که کار نکند، چیزی برای خوردن نخواهد داشت»اش را اصل شورایی شناخته شد که شالوده
برای داد. خدمت وظیفۀ عمومی، اجباری اعالم شد. حق انتخاب شدن و انتخاب کردن تشکیل می

شوراها بدون توجه به ملیت، نژاد، جنس، تحصیالت یا اعتقادات مذهبی، به همه زنان و مردان 
های توانست نمایندگانی را که توجهی به خواستهزحمتکش اعطا شد. حوزه انتخاباتی همواره می

کند. ها انتخاب کردند، فرا بخواند و نمایندگان جدیدی را به جای آنانتخاب کنندگان خود نمی
والدیمیر ایلیچ لنین، رهبر انقالب اکتبر و حزب کمونیست روسیه، ضمن صحبت از نخستین قانون 

اند، مدافع منافع طبقات های اساسی که تا این تاریخ وجود داشتهاساسی شورایی نوشت: تمامی قانون
کند و همواره اند. قانون اساسی شورایی، یگانه قانونی است که به زحمتکشان خدمت میحاکم بوده

به زحمتکشان خدمت خواهد کرد و سالح نیرومندی برای مبارزه در راه استقرار سوسیالیسم خواهد 
 بود.
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 جنگ داخلی در روسيه شورايی
های ناشی از جنگ جهانی اول را جبران نکرده بود که به ورطه جنگ روسیه شورایی هنوز ویرانی

 م ادامه یافت.خونین داخلی کشانده شد؛ جنگی که سه سال تما

ها، برای و متحدان آنهای امپرياليستی آمريکا، ژاپن، بريتانيا، فرانسه، آلمان دولت

های ضد انقالبی را تدارک دیدند. این های مسلحانه و تحریک قیامنابودی روسیه شورایی، دخالت
ترسیدند که انقالب کارگران، زحمتکشان و سربازان روسیه، طبقه داری از آن میهای سرمایهدولت

د. در عین حال وحشت داشتند که ها برانگیزکارگر این کشورها را بیدار کند و به مبارزه علیه آن
های کشورهای درگیر در جنگ، صلح طلبی روسیه شورایی، احساسات صلح طلبانه را در میان خلق

ها امیدوار بودند که با استقرار مجدد دیکتاتوری بورژوازی در روسیه بتوانند برافروزد. امپریالیست
ایی را که دولت شورایی لغو کرده بود، ههای ملی شده استعمارگران را پس بگیرند؛ وامکارخانه

های روسیه ادامه دهند. بنابراین موجودیت روسیه به عنوان کشوری بازستانند و به غارت خلق
توطئه خود را  1918های آمریکایی در اوایل مستقل در معرض خطر قرار گرفته بود. امپریالیست

تهیه کرد،  1919رت کشور آمریکا در سال ای که وزابرای تجزیه روسیه به اجرا گذاشتند. در نقشه
شد. قرار بود بقیه کشور به صورت کشورهای روسیه به مناطق کوهستانی مرکز کشور محدود می

 مستقل تکه تکه شود. 
بر سر تهاجم نظامی به روسیه به توافق رسیدند. در  1917های امپریالیستی در اوایل دسامبر دولت

زمینداریش و با برخورداری از پشتیبانی فرانسه، -حکومت بورژوایی، رومانی با 1917همان دسامبر 

را اشغال کرد. سربازان فرانسوی، بریتانیایی و آمریکایی به بهانه جلوگیری از حمله قریب  بسارابی

ها در ماه اوت همان سال، پا به خشکی نهادند. آن مورمانسکدر  1918الوقوع آلمان در مارس 

ضدانقالب در آن به شورشی ضد نظام شورایی دست زده بودند، تصرف  را که عناصر آرخانگلسک

به دست عوامل ژاپنی کشته شدند و  والدی وستوک دو ژاپنی در 1918کردند. در اوایل آوریل 

فردای آن روز، سربازان ژاپنی در روسیه شوروی پیاده شدند و والدی وستوک را اشغال کردند. همان 
انیایی پا به خشکی نهادند و در اواسط اوت، نیروهای آمریکایی هم به روز گروهی از سربازان بریت

مهاجمان و گاردهای سفید در سراسر  1918ها پیوستند. با حمایت امپریالیست ها، تا پاییز بریتانیایی
خاور دور روسیه، شوراها را سرنگون کردند. سربازان بریتانیایی در ماه اوت وارد باکو شدند؛ کمون 

بدون محاکمه اعدام کردند.  1918سپتامبر  ۲0ها را در تن از رهبران آن ۲6در هم کوبیدند و باکو را 

نفره چکسلواکی برای تحریک مردم روسیه  60000از لشکر های آنتانت قدرتاز طرف دیگری 

مجارستان -علیه دولت شورایی سوءاستفاده کردند. این نیرو مرکب از افسران و سربازان ارتش اتریش

-پيمان برستها درآمده بود. پس از امضای که در جریان جنگ جهانی اول به اسارت روس بود
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، دولت شورایی به این سربازان اجازه داد که از طریق والدی وستوک به وطن خویش ليتوفسک

توانستند فرماندهی لشکر را تطمیع و سربازان را به شورشی ضد  متحدينبازگردند. اما نمایندگان 

 سيبری ماوراآغاز شد و سراسر منطقه راه آهن  1918ماه مه  ۲5یق کنند. شورش در شوروی تشو

های گوناگون به یاری تجاوزکاران هزار تفنگ و سالح 100را در بر گرفت. آمریکا با ارسال بیش از 

شد. ولگا، اورال و سيبری ها در منطقه شتافت. شورش لشکر چکسلواکی موجب قیام کوالک

داران های سرمایهالیستی، در تمام این مناطق، نظام شورایی را ساقط کردند و کارخانههای امپریدولت
ساعت شد و باندهای  8ها بازگرداندند. ده ساعت کار روزانه جایگزین و امالک زمینداران را به آن

ق مناط، 1918تنبیهی به جان مردم شهر و روستا افتادند. در همین حال، ارتش آلمان هم در اوایل 

روسيه سفيد، اوکراين، منطقه دن آرام، کريمه و گرجستان های تر بخش، بیشبالتيک
را اشغال کرد. در این مناطق هم بورژوازی و زمینداران به قدرت رسیدند و شوراها را سرنگون کردند. 

های ضد نظام شورایی در مسکو آغاز شد. برنامه ترور رهبران شوروی به شورش 1918در ژوئیه 
ترور شد. طراح این جنگ تجاوزکارانه،  1918اوت  30در آمد و لنین رهبر روسیه شوروی در  اجرا

، چهارده کشور امپریالیستی و 1919/1۲98وزیر جنگ بریتانیا نبود. در واقع در  چرچيلکسی جز 

 ای را علیه نظام شورایی روسیه آغاز کردند.ها جنگ همه جانبههم پیمانان آن

 

 م روسيه شورايیخيزش مسلحانه مرد
دولت شورایی اعالم کرد که میهن در خطر است. کارگران و دهقانان روسیه در پاسخ به فراخوان 

شورای  حزب کمونیست و دولت شوروی مسلحانه به دفاع از انقالب برخاستند. شورایی به نام

گران به رهبری لنین تشکیل شد. در مدتی کوتاه، ارتش سرخ کاردفاعی کارگران و دهقانان 

میلیون نفر رسید.  5تعداد نفرات این ارتش به  19۲0/1۲99و دهقانان تشکیل شد. در پایان سال 
کارگران و دهقانان در صدها مرکز آموزشی، کادرهای فرماندهی ارتش سرخ را از میان خودشان 

و برگزیدند و تربیت کردند. در جنگ داخلی، فرماندهان نامداری از میان زحمتکشان برخاستند 

، کارگر کمونیست و نخستین کارگری که نشان پرچم واسيلی بلوچرافتخارات بزرگی را رقم زدند: 

، فرزند کارگر راه آهن؛ نيکوالی شچورزای فقیر، زاده، دهقانواسيلی چاپايفسرخ گرفت؛ 

های سواره به مقام فرماندهی ارتش ، قزاقی که از مقام سازمانده دسته پارتیزانسيمون بوديونی

فرمانده یک دسته کارگری  1918، کمونیستی که در سال ميخائيل فرونزهواره نظام رسید؛ و س

به فرماندهی جبهه رسید. در عین حال هزاران افسر از صفوف ارتش تزاری  1919بود و در سال 
برای ساختن و آموزش ارتش سرخ فراخوانده شدند. بیش تر این افسران وفادارانه به شوراها خدمت 



 
 125/  تبر تا اتحاد شوروياز انقالب اک                  

 
 

، سرهنگ پیشین سرگئی کامنفو تعدادی هم به مقامات عالی نظامی رسیدند. از جمله  کردند

به فرماندهی  1919به فرماندهی جبهه شرقی برگزیده شد و در سال  1918ارتش تزاری که در سال 

فرمانده  1918، افسر جوانی که در ميخائيل توخاچفسکیکل نیروهای مسلح شوروی رسید و 

 به فرماندهی جبهه غربی منصوب شد.  19۲0سپاه بود و در سال 
اما بسیاری از افسران پیشین تزاری هم از ارتش سرخ گریختند و به دشمن پیوستند. از اینجا بود 

بهترین مبارزان طبقه  -که مراقبت دقیق بر کار فرماندهان آغاز شد. این مراقبت بر عهده کمیسرها
گذاشته شد. مردم در عقب جبهه، اجرای شعار  -بطهای آبدیده و انقالبیون منضکارگر، کمونیست

را به عهده گرفتند. « همه چيز برای جبهه؛ همه چيز برای پيروزی»حزب کمونیست مبنی بر

ها در نبرد، پروژه کار داوطلبانه در روزهای تعطیل پایان های چشمگیر مشارکت تودهیکی از نمونه

خواندند. این جنبش را در بهار می کمونيستی هایسابوتنيک يا شنبههفته بود. این پروژه را 

 کارگران راه آهن مسکو آغاز کردند اما بالفاصله سراسر روسیه را در برگرفت.  1919
های اقتصادی دولت شورایی با هدف پیروزی در جنگ تنظیم شد. جریان ملی کردن صنایع سیاست

ی قدرت بورژوازی را فروریزد. همه تری ادامه یافت تا بتواند شالوده اقصادبا عمق و سرعت بیش
ها به تصرف های پیروزی در جنگ داخلی تجهیز شد. کارخانهمنابع کشور برای خدمت به هدف

های های آپارتمانی و اقامتگاهدولت درآمد. حتی یک کارخانه بزرگ ملی نشده باقی نماند. خانه
ها انتقال داده ت فقیر نشین به آنهای کارگران از محالمتعلق به بورژواها مصادره شد و خانواده

شدند. تک تک اعضای طبقه بورژوازی مجبور شدند مانند کارگران کار کنند. در این شرایط دولت 
توانست غالت را به مقدار کافی از دهقانان بخرد یا با کاالهای صنعتی مبادله کند، زیرا ارزش نمی

بود. بنابراین دولت شورایی برای تامین غذای  پول، سقوط کرده بود و تولیدات صنعتی بسیار ناچیز
، روش 1919ارتش و مردم، مجبور شد به اقدامات ضربتی دست بزند. به عنوان نمونه، در ژانویه 

شان بایست محصوال اضافی غذاییدریافت محصول اضافی برقرار شد. به این معنا که دهقانان می
این محصوالت به صورت کاالهای صنعتی و نیمی را به دولت تحویل دهند. تقریبا نیمی از قیمت 

شد. عمال بخشی از دیگر به صورت پول کاغذی، که ارزشش بسیار پایین آمده بود، پرداخت می
شد، به شکل وام بود. روشن بود که این روش عمال دهقانان را غالتی که به دولت تحویل داده می

ضرورتی حیاتی داشت و دولت مجبور به اجرای کرد، اما اجرای آن های فراوان روبرو میبا سختی
آن بود. فروش انواع کاالهای مهم صنعتی و محصوالت غذایی ممنوع شد و شبکه توزیع تعاونی به 
جای آن نشست. به نیازهای کارگران و کودکان اولویت داده شد. دستمزدها به صورت جنسی 

غذایی و کاالهای صنعتی جیره بندی پرداخت شد زیرا ارزش پول به شدت کاهش یافته بود. مواد 
 کردند، آن هم به مقدار مساوی و فقط برای زنده ماندن.شد و فقط به کسانی داده شد که کار می
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در پاسخ به ترورهایی که با همکاری کشورهای امپریالیستی و دشمنان انقالب در داخل کشور انجام 
به رهبری  1917سیه را در اواخر العاده سراسری روگرفت، دولت شورایی کمیسیون فوقمی

ها ، انقالبی برجسته، تشکیل داد و به مقابله با مخالفان انقالب و همدستان آندزرژينسکی

های متشکل گارد سفید شکست تر نیروهای اعزامی بیگانه و ارتشکه بیش 19۲0پرداخت. در اوایل 

مهوری فدراتیو روسیه در جمجازات اعدام ، کميته اجرايی مرکزی سراسر روسيهخوردند، 

 سوسیالیستی را لغو کرد.

 

 های ارتش سرخ آغاز پيروزی

 ارتش کلچاک جنگید. حمله اصلی از خاور ودر چندین جبهه می 1919روسیه شورایی در بهار 

به  يوديونيچکرد. هم از جنوب حمله می ارتش دنيکينهای ولگا رسیده بود. بود که به نزدیکی

سوی پتروگراد در حرکت بود. نیروهای لهستان از سوی غرب هجوم آورده بودند. نیروهای اعزامی 

از سوی شمال به حرکت درآمده بودند و نیروهای ژنرال ميلر بیگانه و گاردهای سفید به فرماندهی 

زب کمونیست متجاوز خارجی و گاردهای سفید در ترکستان و ماورا قفقاز نیز در تدارک حمله بودند. ح
پس از ارزیابی اوضاع برآن شد که نخست نیروهای کلچاک را متوقف کند و در مدت کوتاهی، 

 نیروهای انسانی و تجهیزات الزم را برای شکست نهایی او آماده کرد.
، نیروهای جنوبی جبهه شرقی به فرماندهی فرونزه، دست به حمالت 1919آوریل  ۲8روز 

عقب راندند. از آن زمان، هجوم موفقیت رودخانه باليا ا تا ورای ای زدند و دشمن رغیرمنتظره

های های جبهه غربی آغاز شد. در ماه ژوئیه همین سال، نیروهای کلچاک از کوهآمیز همه ارتش
ای را برای اورال رانده شدند و تا سیبریه عقب نشینی کردند. در ماه اوت نیروهای شوروی حمله

کارگر و  150000ز سیبریه طراحی کردند. در این نبرد مهم، بیش از بیرون راندن ارتش کلچاک ا
بخش عمده ارتش  19۲0ژانویه  6جنگیدند. روز ها میدهقان پارتیزان تحت رهبری بلشویک

مجبور به تسلیم شد و کلچاک نیز دستگیر و در کمیته انقالبی  کراسنويارسککلچاک در 

، حزب کمونیست ضمن فراخوان مردم برای محاکمه و محکوم شد. از طرف دیگر ايرکوتسک

کمونیست را تجهیز کرد و به جبهه جنوبی فرستاد.  ۲5000ایستادگی در برابر ارتش دنیکین، بیش از 
های عضو و اتحادیه ۲1000ها )سازمان جوانان حزب کمونیست روسیه(، به نوبه خود کامسومول
های مهمی از ارتش دنیکین شد و بخش کارگر به جبهه فرستادند. نبرد آغاز 35000کارگری و 

شکست خورد و بقایای آن به کریمه عقب نشینی  19۲0متالشی شد. ارتش دنیکین تا ماه مارس 

ای با حماسه 1919سپرد. در اواخر ژنرال ورانگل کرد. دنیکین به خارج گریخت و فرماندهی را به 

 دیونیچ نیز کامال شکست خوردند.ها آفریدند، نیروهای ژنرال یوها و کامسومولکه کمونیست
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در این ضمن نیروهای اعزامی بیگانه که از یک طرف در معرض ضربات ارتش سرخ بودند و از 
ها قرار داشتند، از جنگیدن های زیرزمینی بلشویکطرف دیگر در مواجهه با تبلیغات انقالبی سازمان

سربازان اسکادران نوان نمونه، علیه کارگران و دهقانان روسیه شورایی خودداری کردند. به ع

شورش کردند و پرچم سرخ را به نشانه تایید انقالب روسیه در عرشه فرانسوی دريای سياه 

عقب نشینی عمومی سربازان بیگانه از خاک شوروی آغاز  1919ها برافراشتند. با آغاز بهار کشتی
ها سربازان مستقر پس از آن شد. سربازان مستقر در جنوب روسیه، پیش از همه عقب نشینی کردند.

در آسیای میانه و ماورای قفقاز در تابستان همان سال عقب نشستند. سربازان آمریکا هم در اوایل 
 خاور دور روسیه را تخلیه کردند. 19۲0

های سرنوشت سازی در جنگ داخلی دست به پیروزی 19۲0بدینسان، ارتش سرخ تا آغاز سال 
زمین -دولت بورژوایی 19۲0یستی دست از تحریکات برنداشتند. در بهار های امپریالیافت. اما قدرت

ای را علیه روسیه شورایی آغاز های امپریالیستی، جنگ همه جانبهداری لهستان، به تحریک قدرت

را اشغال کرد. در ماه ژوئن هم، گاردهای سفید به فرماندهی يف کیکرد. لهستان در ماه مه شهر 

ل کریمه دست به حمله زد. ارتش سرخ در پیکارهایی خونین، نیروهای لهستان ژنرال ورانگل در شما

اوکراين غربی و غرب روسيه  را شکست داد، اما در پایان جنگ، بخشی از خاک شوروی یعنی

تر از مقداری بود که حکومت شوروی حاضر در اشغال لهستان باقی ماند ولی این بخش کمسفيد 

ارتش سرخ نیروهای ژنرال  19۲0لهستان واگذار کند. در پاییز  بود برای جلوگیری از جنگ به
 ورانگل را هم درهم کوبید. قدرت شوروی بار دیگر در شبه جزیره کریمه برقرار شد.

به دنبال عقب نشینی نیروهای اعزامی بیگانه و گاردهای سفید از ترکستان، جنگ  19۲0در سال 

خان محلی را  ،مردم خيوهه کمک ارتش سرخ، داخلی در آسیای میانه هم به پایان رسید. ب

های نمایندگان خلق در خیوه و بخارا، امیر آنجا را سرنگون کردند. کنگرهمردم بخارا برانداختند و 

تشکیل جمهوری شورایی خلق را در این دو ایالت اعالم کردند. کارگران و دهقانان، دیکتاتوری 
(، و گرجستان )فوریه 19۲0(، ارمنستان )نوامبر19۲0آوریل ناسیونالیستی را در آذربایجان ) -بورژوایی

( برانداختند و تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی را در هر سه کشور اعالم کردند. 19۲1/1300

شکست اسپاسک و ولوچايفکا در خاور دور شوروی، نیروهای مشترک ژاپن و گاردهای سفید در 

وارد والدی وستوک شدند و  19۲۲/1301اکتبر  ۲5ر خوردند و سربازان انقالبی روسیه شورایی د
 ها گریختند.سربازان ژاپن سوار بر کشتی

داران های امپریالیستی و زمینپیروزی تاریخ ساز نظام شورایی در یک جنگ سه ساله علیه قدرت
اند، از عهده شکست دشمنان داران نشان داد که مردمی که آزادی خود را به دست آوردهو سرمایه

آیند. این پیروزی به این دلیل میسر شد که کارگران و دهقانان روسیه به دفاع از قدرت هم بر می
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ها به این دلیل پیروز های دمکراتیک برخاستند. آنشورایی خود، یعنی به دفاع از حقوق و آزادی
 کرد.ها را رهبری میشدند که متحد بودند و حزب کمونیست به رهبری والدیمیر ایلیچ لنین آن

 

 المللی بين روسيه شورايی، صلح و قراردادهای
دولت شوروی روسیه بارها اعالم کرده بود که به صلح و ایجاد روابط عادی اقتصادی و سیاسی با 

گفت: شعار ما همیشه کمیسر خلق در امور خارجه همواره می چيچرينهمه کشورها عالقمند است. 

، بدون توجه به نوع حکومتشان بوده است. دولت شوروی های دیگرهمزیستی مسالمت آمیز با دولت
های مختلف بیش از ده پیشنهاد رسمی در باره صلح به دولت 1919تا مه  1918در فاصله اوت 

های داخلی به فرستاد اما به هیچ یک از این پیشنهادها پاسخی داده نشد. پس از پیروزی در جنگ

ظاهر لويد جورج ن بار در بریتانیای کبیر به رهبری تدریج شرایط دگرگون شد. این گرایش نخستی

ترین دشمنان شوروی که خواستار جنگ دیگری علیه روسیه شورایی بودند، عبارت شد. سرسخت

رئیس هاردينگ،  از سیاستمداران متنفر از شوروی ووينيستون چرچيل، لرد کرزن بودند از: 

ه لوید جورج هم از دشمنان سوسیالیسم بود، البت .نخست وزیر فرانسهو پوانکاره،  جمهور آمریکا

نابود کند. مذاکرات انگلیس و شوروی در  خواست شوروی را با توسل به اقدامات اقتصادیاما می
به  19۲1مارس  16آغاز شد و با امضای موافقت نامه بازرگانی انگلیس و شوروی در  19۲0اواخر 

قت نامه مشابهی با شوروی امضا کرد. امضای این پایان رسید. ایتالیا هم به انگلیس پیوست و مواف
 ها، پیروزی بزرگی برای سیاست خارجی نظام شورایی بود.موافقت نامه

جنووای ايتاليا با شرکت روسیه شورایی در المللی بین نخستین کنفرانس 19۲۲آوریل  10در 
نمایندگی روسیه هیات »تشکیل شد. چیچرین در کنفرانس بیانیه هیات شوروی را قرائت کرد: 

دارد که در دوران تاریخی معاصر، که همزیستی ضمن اعالم وفاداری به اصول کمونیسم، اعالم می
سازد، همکاری اقتصادی میان کشورهای نظام کهنه و نظام نوساخته سوسیالیستی را ممکن می

ین بیانیه بر در ا« دارای این دو نظام مالکیت، ضرورتی قطعی برای بازسازی اقتصادی جهان است.
کاهش تسلیحات، سبک کردن فشار میلیتاریسم، کاهش نفرات ارتش همه کشورها، اصالح مقررات 

های وحشیانه مانند استفاده از گازهای سمی، جنگ هوایی، جنگی به شکلی که توسل به روش
شوروی،  های ویرانگر و غیره را منع کند، تاکید شده بود. خالصه آنکه بیانیه هیات نمایندگیسالح

های بود که بین هیئت پيمان راپالو بیانیه صلح و خلع سالح بود. تنها حاصل این کنفرانس،

نمایندگی آلمان و روسیه علیرغم مخالفت فرانسه، انگلیس و ایتالیا منعقد شد. با این وجود، خود 
 تشکیل این کنفرانس بین المللی، بیانگر پیروزی مقدماتی سیاست خارجی شوروی و اصول

 رفت.همزیستی مسالمت آمیز به شکلی که لنین تنظیم کرده بود، به شمار می
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 کمک روسيه شورايی به ايران، ترکيه افغانستان و مغولستان
ها را داشت و در استثمار همسایه گان عقب مانده روسیه در دوران حکومت تزارها، حکم زندان خلق

های بریتانیا، آلمان، فرانسه وتی با امپریالیستاش حد و حصری نمی شناخت، زیرا حاکمان روسیه تفا
های بزرگ، حتی یک و آمریکا نداشتند. از آغاز تاریخ تا تشکیل حکومت شورایی، هیچ یک از قدرت

 پیمان یا موافقتنامه با شرایط عادالنه و برابر حقوق با این کشورها امضا نکرده بودند.

مامور سیاسی ایران اطالع  اسد خانر خارجه به کمیسر خلق شوروی در امو 1918ژانویه  17روز 

های های مغایر با آزادی و استقالل خلقداد که حکومت روسیه شوروی همه قراردادها و موافقتنامه
ایران را ملغی ساخته است. این خبر موجی از شادمانی در سراسر ایران به دنبال آورد. جمهوری 

طور کامل از ایران بیرون برد و راه را برای استقالل سربازان روسی را به  1918شوروی تا بهار 
موافقتنامه ایران و شوروی در  19۲1ایران و روابط دوستانه میان دو کشور فراهم ساخت. در فوریه 

های نابرابری نامهها و موافقتمسکو به امضا رسید. در این موافقتنامه، الغای همه قراردادها، میثاق
های ایران ایران تحمیل شده بود، اعالم شد. همچنین الغای همه بدهی که توسط روسیه تزاری به

به روسیه و پس دادن همه امتیازات و دارایی هایی که روسیه تزاری از ایران گرفته بود، تضمین 
 شد. این نخستین پیمان عادالنه و برابر حقوق میان ایران و یک کشور دیگر بود.

شوروی و ترکيه پیمانی میان  19۲1مارس  16تر شد. روز روابط روسیه شوروی و ترکیه نیز به
های مشابهی نیز به امضا رسید که نخستین پیمان عادالنه و برابر حقوق در تاریخ ترکیه بود. پیمان

( به امضا رسید. 19۲1نوامبر 5)مغولستان( و 19۲1فوریه  ۲8)شوروی و افغانستان میان 

ی در قبال کشورهای آسیایی پدید آمد که عبارت بودند های اصلی سیاست جدید شوروبدینسان پایه
های رهایی بخش ملی، کمک اقتصادی و سیاسی و دفاع از حاکمیت و از: پشتیبانی از جنبش
 استقالل این کشورها. 

 

 اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی: کشوری چند مليتی
مختلف شورایی به صورت های یعنی پنج سال پس از آنکه جمهوری 19۲۲اتحاد شوروی در سال 

دادند، تشکیل شد. تجربه پنج ساله و الگوی کشورهای مستقل جداگانه به حیات شان ادامه می
 ها را به ضرورت اتحاد متقاعد کرد. ها پدید آمده بود، آنروابط متقابلی که در میان جمهوری

 15های روسیه که در های امپراتوری پیشین روسیه، بر اساس اعالمیه حقوق خلقبسیاری از خلق
های مستقل شورایی را در سرزمین هایشان اعالم انتشار یافت، تشکیل جمهوری 1917نوامبر 

اوکراين، روسيه سفيد، استونی، لتونی، ليتوانی، ها عبارت بودند از: کردند. این جمهوری

ه این . دولت جمهوری شورایی روسیه به رهبری لنین، همآذربايجان، ارمنستان و گرجستان



 

 14شمارۀ  –/ مجلۀ دانش و اميد  130   

، خود را یک جمهوری فدراتیو 1918ها را به رسمیت شناخت. جمهوری روسیه در ژانویه جمهوری
های تشکیل آن، چندین جمهوری و منطقه خودمختار در درونش پدید اعالم کرد و در نخستین سال

ه های مقنن، که هر کدام سازمانهای تاتار، باشقير، ترکستان و کارلياجمهوریآمدند؛ مانند 

های آذربایجان و گرجستان نیز مناطق خودمختار تشکیل و اجرائیه خاص خود را داشتند. در جمهوری
بردند، فقط پس از تشکیل نظام های متعددی که در زیر ستم تزاری به سر میشد. بدینسان ملت

 حکومت شورایی، دارای دولت ملی شدند. 
لی شورایی درآمدند در محاصره خطر های مها به محض آنکه به صورت جمهوریاین جمهوری

های خارجی و ضدانقالبیون داخلی قرار مهلک ناشی از مداخله و جنگ داخلی تحمیلی امپریالیست

بستگی داشت و این اتحاد در تابستان ها اتحاد نظامی جمهوریگرفتند. نجات از این مهلکه به 

لتونی و لیتوانی حضور نداشتند، زیرا تحقق یافت. در این اتحاد نظامی، سه جمهوری استونی،  1919
داران داخلی، سرنگون داران و سرمایهها را، نیروهای امپریالیستی و زمینهای شورایی آنحکومت

 کرده بودند.

کمک متقابل وقتی این جمهوری ها، به مرحله ساختمان صلح آمیز روابط اقتصادی پا نهادند، 

های عقب مانده برای جمهوریویژه به این کمک به یکدیگر، بیش از پیش مطرح شد.اقتصادی 

و جمهوری هایی که در جنگ داخلی آسیب دیده بودند، ضرورت داشت. جمهوری شورایی روسیه 
ها ترین جمهوری بود، به کمک این جمهوریترین و پیشرفتههای دیگر بزرگکه در نظر جمهوری

های شورایی با جمهوری روسیه یهمه جمهور 19۲1و آغاز سال  19۲0شتافت. در پایان سال 
 های مربوط به اتحاد نظامی و یکپاچگی اقتصادی امضا کردند.معاهدات مختلف در زمینه

بارها در جریان جنگ به اقدام مشترک دست زمينه سياست خارجی،  های شورایی درجمهوری

یک درک شد. زده بودند، اما وقتی جنگ داخلی پایان یافت، ضرورت ایجاد جبهه متحد دیپلمات
های شورایی را ، جمهوری19۲۲تشکیل کنفرانس عمومی مالی و اقتصادی اروپا در جنووا در سال 

بر آن داشت که با روسیه شورایی متحد شوند و هیات نمایندگی روسیه را به عنوان نماینده و مدافع 

-19۲۲)کنفرانس لوزان منافعشان در این کنفرانس برگزینند. این اتحاد دیپلماتیک در 

های شورایی ( نیز که هیات نمایندگی روسیه شورایی از منافع همه جمهوری19۲3/1301-130۲
 کرد، متجلی شد.دفاع می

بر اساس اتحاد نظامی، اقتصادی و ديپلماتيک های شورایی، یک بنابراین در میان جمهوری

موارد کاربرد این معاهدات معاهدات متقابل به وجود آمده بود، با این حال نارسایی و نامشخص بودن 
ای را بر اساس ها، لنین، ایجاد دولت متحد تازهشد. برای غلبه بر این نارساییروز به روز آشکارتر می

ای از حقوق پیوستند پارهاصل برابری کامل پیشنهاد کرد. جمهوری هایی که به این اتحاد می
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ور مالی و برنامه ریزی اقتصاد ملی، به دولت در زمینه امور خارجی، دفاع، امویژه به شان را،سیاسی
ها در زمینه آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، کردند. این جمهوریناشی از اتحاد مزبور منتقل می

تامین اجتماعی، امور داخلی و غیره، از استقالل کامل و متساوی برخوردار بودند. رسیدگی به امور 
های مقننه و مجریه سراسری بود. هر ئولیت ارگانها در قلمرو مسکلی اتحاد جدید جمهوری

از آن را برای حق جدا شدن جمهوری پس از پیوستن به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، 

 داشت.خود محفوظ می

های نمایندگی کنگره شوراها در شهر مسکو با شرکت هیات 1922دسامبر  30روز 

که در اوایل  راسيون ماورای قفقازروسيه، اوکراين، روسيه سفيد، و فدهای جمهوری

تشکیل شده بود، آغاز به آذربايجان، ارمنستان و گرجستان های همان سال توسط جمهوری

کار کرد. در این کنگره یک قطعنامه تاریخی به تصویب رسید که در آن تشکیل کشور اتحاد جماهیر 
و اعالمیه و پیمان مربوط  های شورایی سوسیالیستی( اعالمشوروی سوسیالیستی )اتحاد جمهوری

را پی ریزی کرد. پیش نویس قانون اساسی اتحاد شوروی هم تایید شد. این اسناد شالوده 

های مختلف مورد بررسی قانون اساسی، بعدها توسط کمیسیون خاصی تهیه شد و دقیقا در جمهوری

دومين کنگره شوراهای اتحاد جماهير  در 1924ژانويه  قرار گرفت و سرانجام در

 به تصویب رسید. شوروی سوسياليستی

 

ها به اتحاد جماهير شوروی های شورايی جديد و پيوستن آنتشکيل جمهوری

 سوسياليستی

جمهوری زمانی که اتحاد شوروی سوسیالیستی تشکیل شد، در آسیای میانه شورایی، عالوه بر 

هم وجود داشتند. های خلق بخارا و خوارزم ریجمهو، شورايی سوسياليستی ترکستان

های سوسیالیستی ها آن زمان به اتحاد شوروی نپیوستند، زیرا هنوز به صورت جمهوریاین جمهوری
و  19۲3در نیامده بودند. هر دو جمهوری بعدها راه رشد سوسیالیستی را برگزیدند: خوارزم در پاییز 

 بخارا یک سال پس از آن.
های آسیای میانه، تغییراتی در تقسیمات جغرافیایی به عمل آمد به ابتکار خلق 19۲4/1303در سال 

جمهوری شوروی های زیرین انجامید: که اساسا بر معیاری ملی استوار بود و به پیدایش جمهوری

سوسياليستی ازبکستان، جمهوری شوروی سوسياليستی ترکمنستان، جمهوری 

هوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان، به اضافه چندین جم در چهارچوبخودمختار تاجيکستان 

 منطقه خودمختار دیگر. 
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، 19۲5/1304های شورایی سوسیالیستی ازبکستان و ترکمنستان در فوریه کنگره شوراهای جمهوری
ها به اتحاد جماهیر شوروی را تصویب کردند و های مربوط به پیوستن این جمهوریقطعنامه

در سومین کنگره سراسری شوراها حضور یافتند. جمهوری شوروی  19۲5مه  13نمایندگانشان در 
های های چشمگیری در زمینهسوسیالیستی خودمختار تاجیکستان که تا آن زمان به پیروزی

اقتصادی و فرهنگی خود دست یافته بود، خود را یک جمهوری شورایی سوسیالیستی مستقل اعالم 
، 1315 /1936اتحاد جماهیر شوروی پیوست. در سال  ها بهکرد و به عنوان یکی از جمهوری

های خودمختار در که تا آن زمان به شکل جمهوریقزاقستان و قرقيزستان های جمهوری

شدند، به اضافه آذربایجان، ارمنستان و گرجستان که تا آن زمان عضو چهارچوب فدراسیون اداره می
ی مستقل اعالم کردند و به عنوان عضو به اتحاد هافدراسیون ماورای قفقاز بودند، خود را جمهوری

های شورايی سوسياليستی مولداوی، جمهوریجماهیر شوروی سوسیالیستی پیوستند. 

 به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پیوستند. 1319 /1940در سال لتونی، ليتوانی و استونی 

مونیست روسیه به رهبری تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، آخرین دست آورد حزب ک
ها لنین بود. تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پیوندهای دولتی و برادری میان این ملت

ای را برای بازسازی اقتصاد کشور و ساختمان سوسیالیسم را تقویت کرد و منابع قدرت و امکانات تازه
 در اختیار آنان قرارداد.

 

: تاریخ مختصر جهان. گوبر، چوباریان و دیگران؛ ترجمه محمد تقی فرامرزی؛ نشر بین سرچشمه

؛ تهران.1360الملل؛ 



 
           

 ،چرا علیرغم بردهای اوکراین

 هنوز هم روسیه پیروز خواهد شد

 ريتر اسکات

 برگردان: طليعه حسنی

 
بلکه با ارتش ناتو که  جنگد،یناتو نم توسط نياوکرا مجهزشده با ارتش گريد هيروس

در  نشينیعقببا وجود  هيحال، روس ني. با اجنگدیم شودیاداره م هاینيتوسط اوکرا

 را دارد. باالخارکف همچنان دست 

 

مستقر در منطقه شمال شهر  یروس یروهاین هیرا عل یحمله بزرگ روز اول سپتامبر نیارتش اوکرا
خود را گسترش  یتهاجم اتیعمل میزانها دامنه و ینیخرسون آغاز کرد. ده روز بعد، اوکرا یجنوب

تحمیل خسارات  با خرسونبه که حمله  یگرفتند. در حال اختیاردر  زیدادند و منطقه اطراف شمال را ن
خارکف با به حمله اما ، رانده شدبه عقب ها ها، توسط روسسنگین نظامی و انسانی به اوکراینی

بود،  یسربازان روس در اشغالکه قباًل  یمربع از اراضلومتریهمراه بود و هزاران ک یبزرگ تیموفق
 .درآمدتحت  نیاوکرا یدولتنیروهای کنترل به دوباره 
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فعال در منطقه  یهاینیاوکرا هیمتقابل خود عل اتیآغاز عمل یجا( بهMOD) هیوزارت دفاع روس
ارزیابی کردند. در این اعالمیه گفته دهنده آن را تکان یاریصادر کرد که بس یاهیخارکف، اعالم

بر  میتصم، دونباس یآزادساز یبرا ینظام ژهیو اتیشده عملبه اهداف اعالم یابیدست یبرا»: شد
در  «....تجدید سازمان دهیم را هیروس یروهاین دونتسک به سمتها تالش شیافزا جهت تاشد  آن

اعالم کرد  ،ینینشجلوه دادن مفهوم عقب تیاهمبا کم هیوزارت دفاع روس ،گزارش آمده است نیا
[ به یوس]ر یروهایانتقال ن یمحدود کردن و سازمانده یبرا یاتیمنظور، ظرف سه روز، عمل نبدی»

و  کنندهگمراه ریتداب یدادتع» ات،یعمل نیا انیدر جر خلق دونتسک انجام شد. یقلمرو جمهور
طی آن »ها، که به گفته روس« بود ی ماهاروین یاقدامات واقع دهندهنشانانجام شد که  یشینما

 و توپخانه یزره یاز صد دستگاه خودرو شیو بکشته  یو خارج ینیاوکرا یاز دو هزار جنگجو شیب
 .«شدند ]دشمن[ نابود

 بود.« حس آشنا در همه جا»همان  : این1جاودانه یوگی برا گفته به
 

 مراحل جنگ
فدراسیون  هیمسلح روس یروهایستاد کل ن یاصل یاتیبخش عمل سیرئی، سرهنگ سرگئی رودسکو

( SMOروسیه ) «عملیات ویژه نظامی » اولیک جلسه توضیحی پایان مرحله  درمارس،  ۲5در 
 یروهایکه ن یآغاز شده بود، زمان هیفور ۲4که در  ات،یعمل نیرا اعالم کرد. اهداف ا نیدر اوکرا

پرسنل  زات،یتجه ،ینظام یهارساختیبه ز یبیآس چنان» جادیعبور کردند، ا نیاز مرز با اوکرا یروس
 ینیاوکرا یروهایقابل توجه ن تیقواز هرگونه ت آنها، ییا شناساببود تا  «نیمسلح اوکرا یروهاین

 .نماید یریمستقر در منطقه دونباس جلوگ
 هدف یرو» به قصد سازماندهی مجدد و تمرکز یروس یروهایسپس اعالم کرد که ن یرودسکو

 .نیروهای خود را خارج خواهد کرد «کامل دونباس یآزادسازیعنی  یاصل
 سوم فازضرورت نیوز، کنسرسیومدر  ماه مه30 ای درمقاله در ، که منآغاز شد مدو فاز بیترت نیبد

به طور خاص  هیروس اتیو فاز دو عمل کیهر دو فاز » یادآور شدمآنجا را مورد بحث قرار دادم. من 
و دونتسک  نسکلوگا یشده برا جادیا هایدیبردن تهد نیاز ب یبرا ضروری یالزامات نظام پایهبر 

اعالم ی به زود هی. روسبودند شده یطراح نیدر شرق اوکرا نیاوکرا یقدرت نظام شیافزا در نتیجه
 نی، شکست داده است و با امستقر بودندرا که در شرق  ینیاوکرا ینظام یروهایخواهد کرد که ن

داد، پایان را میخود  اتیانجام عمل یبرا ینونقا هیتوج هیالوقوع که به روسبیقر دیکار به مفهوم تهد
 «داده است.

پاکسازی محقق نشده، از جمله  یاسیاز اهداف س یرا با تعداد هیروس یاجهینت نیچن»من نوشتم که 
اروپا  دیجد یتیناتو با چارچوب امن یو هماهنگ ن،یاوکرا یدائم یطرفیکردن، ب یرنظامیغها، نازی



 
 135/  هنوز هم روسيه پيروز خواهد شد          

 
 

« گذارد. یم یباقبود  هکرد میترسخود  ۲0۲1دسامبر  یشنهادیپسند در  هیکه روس یدر امتداد خطوط
 یواگذار یمعنا مقطع متوقف کند، به نیخود را در ا ینظام اتیعمل هیاگر روس»من اعالم کردم 

بر  راستای فکر من. «شودیم «برنده»شکست نخوردن  ضمناست که  نیبه اوکرا یاسیس یروزیپ
از  ینیاوکرا یروهایکه ن یکه تا زمان میاستدالل کن میتوانستیقبالً م اگر»بود که متکی باور  نیا

وجود  الوقوعبیقر دیتهد کیمنطقه دونباس برخوردار باشند،  یریگبازپس یبرا یکاف یقدرت رزم
 «مطرح کرد. توانیرا نم یاستدالل نیچندیگر خواهد داشت، امروز 

 لیبه مرحله سوم تنها پس از تکم هیروس فرا رفتن زهیباور بودم که انگ نیبه طور خالصه، من بر ا
 ینظام یهابا کمک یحت ن،یاوکرا». گفتم: خواهد بوددونباس در فاز دو  یخود در آزادساز تیمأمور

 «.کند دیمنطقه دونباس را تهدغلبه روسیه بر که  بودنخواهد  یتیدر موقع هرگز گریگسترده ناتو، د

 .کردمیاشتباه م من

معاون فرمانده کل  وک،یسیمو وهنیبا ژنرال  راًیاخ ،کيآتالنتکار نومحافظه سندهیاپلبام، نو آن

گفت:  وکیسیمصاحبه کرد. مو نیموفق اوکرا یتهاجم اتیدرباره عمل ن،یمسلح اوکرا یروهاین
 «.کنندنمیمقابله  یروس یروهایاست که ن نیا کند،یزده مآنچه واقعاً ما را شگفت»

 شنهادیبه آنها پ»: سدینویم یو درباره سربازان روسگذارد میژنرال  خود را به زبان اپلبام حرف
 «.کنندیسرعت ممکن فرار م نیشتریاز آنها با ب یاریکه بس رسدیفرار داده شد، به نظر م ایجنگ 

موقعیتی کرده است،  جادیرا ا یدیجد تینبرد واقع دانیدر م نیاوکرا تیموفق گیرد کهاپلبام نتیجه می
را رقم  «نیپوت میرژ انیپا»کار،  نیو با انجام ا« شوند روزیجنگ پ نیدر ا توانندیم» هاینیکه اوکرا

 .بزنند
 .مه بوداشتباه نکرد هم آنقدر من
 

 شوروی و دکترين ناتو
و هم  نی. هم ارتش اوکراداندچیزی از آن نمیرسد اپلبام یبه نظر م]و[  است ایدهیچیپ امرجنگ 

 انیجنگجو دیتول یکه برا یهستند که توسط مؤسسات یابزرگ و حرفه یهاسازمان ه،یارتش روس
مجهز هستند و  شوند،یم یرهبر ی. هر دو ارتش به خوبشوندیم پشتیبانیاند، شده یطراح خبره

 یهاسازمان نیتر، آماده هستند. آنها از بزرگشودمیکه به آنها محول  ییهاتیانجام مأمور یبرا
است که  کیفیت نیبا باالتر یاز افسرانمتشکل  هیارتش روس ن،یدر اروپا هستند. عالوه بر ا ینظام

 کیو تاکت اتیعمل ،یراتژآنها در است. انددیده ینظام یهنرهاعرصه را در  یاگسترده یهاآموزش
 .بلدندمتخصص هستند. آنها کار خود را 
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شده است،  نیادیبن یدستخوش دگرگون ۲014پس از  یهابه نوبه خود، در سالهم  نیارتش اوکرا
 نیگزیجا آن یهاو روش ناتو نیدکترشامل  یبیترک نیدکتریک با  یدوران شورو نیکه دکتر ییجا

عمالً از  نیو ارتش اوکرا سرعت یافت یریطور چشمگبه هیروس حملهاز زمان  یدگرگون نیشد. ا
 زاتیو تجه یدهسازماندهنده ی بازتابابه زرادخانه یدوران شورو یمیقد نیسنگ زاتیتجه

 آموزش تبدیل شده است.و  زاتیدالر تجه اردهایلیماز طریق تأمین  ناتو یکشورها
 خود انطباق در ضرورت هنگامهستند که  یخود، متخصصان نظام یروس انیمانند همتا ها،ینیاوکرا

دو  بیترک یبا تالش برا نیحال، تجربه اوکرا نیجنگ مهارت دارند. با ا دانیم یهاتیبا واقع
قرار  ایدهیچیپ یجنگ طیو ناتو مدرن( در شرا یبه جنگ )دوران شورو یاعتقادمتفاوت  کردیرو

اغلب  جنگ دانیکند و اشتباهات در میم جادیاشتباهات ا بروزی برا ایزمینه یدگیچیپ نی. ادارد
سه به  ن،یدر شش ماه پس از ورود به اوکرا هیشود. روسیممنجر  -تلفات قابل توجه -به تلفات 

قلمرو  شتریتصرف هر چه ب یبود که برا یجنگ مانور کیجنگ  نی. اولگیده استمختلف جن روش
 .ه بودشد یطراح یاسیو س ینظام جنگ از نظر دانیشکل دادن به م یبرا

متشکل از  ینیو متحدانش در مقابل ارتش فعال اوکرا یروس یروین هزار۲00با حدود  اتیعمل نیا
نسبت  3به  1مدافع -انجام شد. نسبت مهاجم رهیذخ یروین هزار600 تیسرباز با حما هزار۲60

 نیاوکرا یعدد برتریتا  کوشیدند شهامتو  یریاستفاده از سرعت، غافلگ اها بروس درستی نبود و
از هرگونه  نیدر اوکرا یاسیس ی سریعفروپاش یک امیدوار بودند تا روند نیرا به حداقل برسانند، و در ا

)مثالً در این برنامه در برخی مناطق . نماید یریجلوگ ینیاکرانیروهای روسی و  نیبزرگ ب یریدرگ
و انحراف خود در محل  ینیرااوک یروهاینباعث متوقف کردن و موفق شد  اطراف خرسون در جنوب(

ها ینیاوکرا -شکست خورد  کیشد. اما از نظر استراتژ اتیعمل یاز مناطق بحران یکمک یروهاین
 .در آینده را قطعی کردو سخت  یمبارزه طوالن کاین وجود یبلکه مستحکم شدند و  دند،یپاشنفرو

سازمان کردند. در  تجدیددونباس  یتمرکز بر آزادساز یها براروس ه،یروس اتیدر مرحله دوم عمل
آهسته و  یشرویپ یخود در قدرت آتش برا یخود را با استفاده از برتر یاتیروش عمل هیروس نجا،یا

انجام  .داد قیطبشده بودند، ت مخفیگسترده  یدفاع یهاکه در شبکه ینیاوکرا یروهاین هیعل یعمد
معلومی از تلفات انسانی منجر شد هرچند نسبت این تلفات یک روس در مقابل تعداد ناکار به  نیا

در  ینیاوکرا یروهایدر برابر ن یبه آرام هیکه روس یدر حال ده کشته یا زخمی اوکراینی بود.
از جمله معادل  یمنظا زاتیدالر تجه اردهایلیمتحده و ناتو م االتیکرد، ایم یشرویپ هاگاهمخفی

 همراه با( یبانیپشت یتوپخانه و خودروها ،یجنگ یزره یخودروها، )تانک یلشکر زره نیچند
 قرار دادند. نیاوکرا اریدر اخت ،نیخارج از اوکرا ینظام ساتیسأدر ت زاتیتجه نیگسترده ا آموزش

 نینبرد بود، اوکرا دانیدر م نیبردن ارتش اوکرا نیمشغول از ب هیکه روس یبه طور خالصه، در حال
مجهز، آموزش  اریکه بس یاتازه یروهایشده را با ن بیتخر یارتش بود، و واحدها یمشغول بازساز
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 نیاوکرا یمیارتش قد هیروس ،یریکرد. در مرحله دوم درگ نیگزیجا شدندیم یرهبر یو به خوب دهید
ی جدیداً روهاین که متشکل ازشده  جیبس یو مل زمینی یبا واحدها هیرا نابود کرد. در عوض، روس

ناتو به  دهیدآموزش یروهایاز ن یاشدند. اما بخش عمده بودند، مواجه ناتو با پشتیبانی دهیآموزش د
 شدند.یم ینگهدار رهیصورت ذخ

 

 مرحله سوم: ناتو در مقابل روسيه
جنگ  کیخود را در  هیروس]اکنون[ . بودند یجنگ فعلموظف به هستند که  ییروهاینهمان  هانیا

 یکیکه از نظر لجست ستناتو روبرو مدل ینظام یروین کیو با  ندیبیبا ناتو م یابتین اریتمام ع
و هماهنگ  کندرا دریافت میاطالعات ناتو  ند،یبیشود، توسط ناتو آموزش میم یبانیتوسط ناتو پشت

به عنوان  دینبا نیاوکرا یبدان معناست که ضدحمله کنون نیکند. ایناتو کار م ینظام طراحانبا 
 هیو روس نیاوکرا یریدرگدیگر است که  یدیگسترش مرحله دوم نبرد، بلکه آغاز مرحله سوم جد

 است. هیناتو و روس یریبلکه درگ ست،ین
توسط ناتو  روهاین بی. ترکاست« ساخت بروکسل»آن ها بر با حک همه نشانه نینبرد اوکرا یحاطر
 یدفاع هایشکافت. اطالعات ناتو با دقت زمان حمالت و جهت حمال کههمچنان، شد نییتع

را که توسط  رهیذخنیروهای تمرکز  مناطقو  کیو کنترل، لجست یفرمانده ؛کرد ییرا شناسا هیروس
کرد. به طور  ییشناسا ،کنترل آتش توسط ناتو هدف قرار گرفتند یحاطر ی بر پایهنیاوکرا توپخانه

 دشمن چیه هیدر خرسون و اطراف خارکف با آن روبرو شد، شب هیکه روس نیخالصه، ارتش اوکرا
ارتش ناتو که  بابلکه ، ناتو توسط شدهمجهز نیارتش اوکرانه با  گرید هینبود. روس یقبل ینیاوکرا

 .جنگدیم شودیاداره م هاینیتوسط اوکرا
ها و در حال حاضر ده است یدالر کمک نظام اردهایلیم افتیدر در حال دریافتهمچنان  نیاوکرا

م[  -]بدین ترتیب، . هستند یاگسترده یهاآموزشدر حال گذراندن ناتو  یهزار سرباز در کشورها
 نکهآاز  ای که الزم باشد پیشهر چند مرحله ....وجود خواهد داشت مرحله چهارم و مرحله پنجم

تدارکات ارتش  به ادامه قادر دیگر ناتو دیگر خواهان جنگیدن و مردن نباشد؛ پیش از آنکه نیاوکرا
در  جهینتیب یریدرگ کی درمبارزه  به ادامه یلیتمادیگر  هیروس پیش از آنکه ای نباشد؛ نیاوکرا

 یدالر کمک نظام اردهایلیارائه م یمتحده برا االتیا میتصممن  ،هدر ماه ماوکراین نداشته باشد. 
 .دمیامن «یباز دهندهرییتغ»را  نیبه اوکرا
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 گسترده اطالعاتیشکست 
کشته  جهیداده است. نت رییرا تغ یپول باز نیکه چگونه انیا میشاهد آن هست نیآنچه امروز در اوکرا

 زاتیتجهبیشتر  انهدامو  انیرنظامیغکشته شدن بیشتر  ،یو روس ینیاوکرا یروهاینبیشتر شدن 
 .است

خود را که منجر به حمله  یهایاز ناکام یاریبس دی، باباشد یروزیپ در پی هیحال، اگر روس نیا با
تر از همه، حمله . اول و مهمخود را متناسب با آنها تطبیق دهدکرده و  ییشد، شناسا نیموفق اوکرا

 کی ی است کهاطالعات یهاشکست نیتریاز جد یکیدهنده به اطراف خارکف نشان نیاوکرا
جنگ  درحمله مصر به کانال سوئز  ینیبشیدر پ لیاز زمان شکست اسرائ یاحرفه ینظام یروین

 آغاز کرد. 1973در سال  پریکمیا
اعالم کرده بودند.  را حمله در منطقه خرسون کیانجام  یها بود که قصد خود براها هفتهینیاوکرا

، انتظار هیروسبنا بر فرض آغاز کرد،  را حمالت خود در امتداد خط خرسون نیاوکرا زمانی که ظاهراً
جبهه فرستاد.  نیرا به ا ی خودو کمک رهیذخ یروهاینرفت، ]بنابراین[ می پیش هامدتز احمله  نیا

نیروهای ذخیره خود را به  هیروسپیش از آنکه عقب رانده شدند، اما نه  نیها با تلفات سنگینیاوکرا
و شد.  ریغافلگ هیچند روز بعد به منطقه خارکف حمله کرد، روس نیکه ارتش اوکرا ی. زمانکار گیرد

دیده  نیاوکرا ینظام اتیعمل یهاعرصه یناتو در تمام در این زمان میزان حضور و دخالت خودِ
 .شودمی

 ییدر توانا ضعف دهندهنشان یبزرگ نیبه ا یشکست اطالعات ؟پذیر شدی امکاناتفاق چنینچگونه 
 یرهبر یبرا قیبه موقع و دق یهایابیدر ارز یناتوان نیاطالعات و همچن یآوردر جمع هیروس
نکات را با دقت مورد است تا بتواند همه نییاز باال به پا نیازمند یک بررسیامر  نیاست. ا هیروس

 هایزود نیجنگ به ا نیا ها ریخته خواهد شد.خون ی،، و به زودبه طور خالصه. توجه قرار دهد
 شود.یمآماده  ندهیآ یاقدامات تهاجم یهمچنان برا نیو اوکرا نخواهد شدمتوقف 

 

 چرا هنوز برد با روسيه خواهد بود؟
برنده خواهد  هیروس - خواهد ماند یبه همان شکل باق بازی انیمن هنوز معتقدم که پا ان،یدر پا

شده است. ضد  شتریب اریبس ریدرگ یهاهمه طرف یجنگ برا نیا ادامه و گسترش نهید. اما هزبو
به  یابیدست یبرا نیکه اوکرا ی. تلفاتارزیابی شود چارچوب درست کیدر  دیبا نیحمله موفق اوکرا

 ریذخا نی. اوکراتواند ادامه یابدنمیشود، یو هنوز هم متحمل م ه استمتحمل شد یروزیپ نیا
آنها را  دیباشد، با راستا همیندر  یشرویادامه پ به مایلاست، و اگر  تمام کردهخود را  کیاستراتژ
 .دیطول خواهد کشها ماه چیزی که نماید، یبازساز
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 اریبس هیاز دست نداده است. تلفات روس ی رادفاع رقابلیغ یاز فضا شیب یزیچ هیروس انیم نیدر ا
 ینظام تیدر واقع موقع هی. روساندشده نیگزیجا راحتیبهمنهدم شده  زاتیو تجه بوده است کم

در شمال که قادر به مقاومت در برابر هرگونه حمله  یقو یخطوط دفاع جادیبا ا در حالی خود را
 ماندهیباق یآزادساز فهیوظ لیتکم یموجود برا یاست که قدرت رزم ردهک تی، تقوباشد ینیاوکرا

 کیعمق استراتژ هیداده است. روس شیافزا هم را نیخلق دونتسک تحت کنترل اوکرا یجمهور
را  هاروگاهیمانند ن یاتیح یرساختیحمله به اهداف ز هیدارد. روس نینسبت به اوکرا یشتریب اریبس

تعداد  عیسر ییجاجابه یآنها برا ییبلکه توانا ن،یتنها اقتصاد اوکرا نهکه  ، حمالتیکرده است شروع
 .فلج خواهد کرد زیقطار را ن قیاز طر روین ادیز

 تیبه اهداف مامورو خواهد آموخت  به آن داده است بسیار شکست خارکفهایی که درساز  هیروس
برای اوکراین به همان خوبی بود که  حمله خارکف - در نهایتاعالم شده خود ادامه خواهد داد. 

رفع  یبرا دیبا هی. روسنشد کینزدترین موقعیت خود ضعیفبه  هم هیروسدر حالی که ، خواستمی
یک در  یروزیپ و زیچ کینبرد  کیکند. برنده شدن در  جادیا یراتییشکست خارکف تغ عوامل
همراه با خسارات  یخود یروهاین سنگین درخسارات تحمل  ن،یاوکرا یبرا ی است.گریدچیز جنگ 
 کیحالت، حمله خارکف  نیکه در بهتر یمعن نی، به اشده استوارد  هیکه به روس ی استمحدود

در درگیری در  هیکه روس ی نیستاساس تیواقع قادر به تغییر این که بُردی است، بدتر از باخت بُرد
 اوکراین برنده است و برنده خواهد بود.

 
https://consortiumnews.com/2022/09/12/scott-ritter-why-russia-will-still-win-

despite-ukraines-gains/ 
 

بال آمریکا، که جمالت قصار معروفی دارد.ای بیسیوگی برا، بازیکن افسانه. 1
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 نه یک انتخاب نگاه به شرق به مثابه یک اجبار و

 سيامک طاهري

 
ای که در با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم، شاید بتوان گفت که مهمترین مساله

را به خود جلب کرده است،  المللیبین های متناقض این دولت توجه ناظران داخلی ومیان سیاست
 . باشدمی اجتماعی دولت سیزدهم کل سیاست اقتصادی و برآن تأثیر  سیاست نگاه به شرق و

این درست است که . همین اصطالح نگاه به شرق است ای که در این باره باید گفت،نخستین نکته
بیشتر کشورهای عضو  اما روسیه و ،دارند چین و هندوستان از نظر جغرافیایی در شرق ایران قرار

از سوی . پس از نگاه یک ایرانی، این اصطالحی نارساست. اندشانگهای در شمال ایران واقع شده
بخشی  شود، ومی شود، شامل عضویت ایران در بریکس هممی دیگرآنچه که نگاه به شرق نامیده

 . عضو بریکس در سوی غرب ایران قرار دارندهای از کشور
بنابراین . شرق قرار دارند ها، عمده این کشورها در طرفبخصوص آمریکایی ها واما از نگاه اروپایی

ی ایرانی به تفکر هاعلت وابستگی رسانهبه ها این اصطالح بکار برده شده است وآنهای در رسانه
 . وار همین اصطالح بکار رفته استغربی، به شکل طوطی

توان همزمان از می سر آن است که آیااز این مساله که بگذریم، مساله اصلی در این سیاست بر 
داخلی های یا از تأثیرات منفی آن کاست، ولی در سیاست مسلط بر جهان گسست و روابط حاکم و

این گروه . دهندمی وجود نیاورد؟ گروهی به این سوال پاسخ منفیاجتماعی تغییری به و اقتصادی و
نسته ای از آنان سیاست نگاه به شرق را محتوم به شکست داپاره :شوندمی خود به دو دسته تقسیم

گروهی دیگر این امیدواری را دارند که نگاه به شرق به ایجاد تحوالت مثبتی در عرصه  و
شکل گیری این  و برای بررسی این مساله ابتدا به چگونگی وضعیت. داخلی منجر شودهای سیاست
 . پردازیممی سیاست

 

 نگاه به شرق
. مطرح شد شکلی نسبتا جدیچین به وساله ایران  ۲5نامه با اعالم تفاهم «نگاه به شرق»سیاست  

کشور، این سیاست  نامه بین دوامضای تفاهم روسیه و با سفرهای متقابل روسای جمهور ایران و
همچنین  اعالم درخواست ایران برای عضویت در بریکس و. تری به خود گرفتشکلی جدی

اگر . ید با شدت بیشتری دمیدعضویت ایران در پیمان شانگهای نیز بر تنور تبلیغاتی این سیاست جد
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باید بگوییم  صرفنظر کنیم، -ترین بخش آن بوده استاین سیاست ـکه موفق امنیتیهای از جنبه
گسترش روابط . به گسترش بوده است هم رونامه تفاهم حتی پیش از امضای که روابط با چین،

 هعالوعراق، پاکستان، بهاقتصادی با کشورهای همسایه مانند ترکمنستان، ارمنستان، امارات، 
آمار واردات . دهدمی آمریکای التین نیز ابعاد دیگری از این سیاست را نشان مراودات با آفریقا و
دهد که مراودات اقتصادی با تمام کشورهای نامبرده به استثنای ترکیه )که می گمرک ایران نشان

کشورهای عضو شانگهای نیز رشدی  تجارت ایران و. روند کاهشی داشته(، در حال گسترش است
توان از یک نمی در زمینه روابط با روسیه با وجود شروع گسترش آن هنوز. درصدی داشته است 31

 های انجام شده به قرار زیر است:رغم تالشمشکالت فرارو علی. جهش کیفی سخن گفت
از  کشور دو ونقل به علت عدم وجود روابط اقتصادی بینهای کافی حملساختفقدان زیر -

 های گذشته برای ایحاد آن وکنون و عدم تمایل جدی در سالزمان حکومت پهلوی اول تا
توان به اجرایی نشدن خط راه آهن می بطور نمونه. حتی کارشکنی در این روابط بوده است

 . متمادی اشاره کردهای آستارا برای سال –رشت 

 رف مقابل، عدم شناخت کافی از بازارها ونداشتن آشنایی با زبان و فرهنگ کسب و کار ط -
 در دو بوروکراسی اداری وجود اعتماد کافی به محصوالت یکدیگر؛ پیشینه و، نبود تجربه

عالقۀ طیف وسیعی از اقشار مرفه ایرانی به کاالهای غربی ، بخصوص در طرف ایرانی کشور و
در عوض مناسبات . است گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور ازجمله موانع بر سر راه...  و

 . کشور با سرعت مناسبی در حال افزایش است نظامی دو سیاسی و
مقاومت اقشار مرفه  سیاسی و والن ایرانی را با وجود مشکالت عدیده اقتصادی وئاما چه چیزی مس

الن کشورهای ئوگمان مسؤالن ایران مانند مسکند؟ بیمی چنین سیاستی هدایتسوی به ایران
 اگر کشورهای اروپایی و. اندجهان سوم عالئم تغییر توازن در عرصه جهانی را دریافتهگوناگون 

در این تغییر توازن تضعیف ...  استرالیا و اسرائیل و کانادا و امریکا و متحدان دیگر آن چون ژاپن و
ر همه مقابل نسیم مالیمی د در، کنندمی در نتیجه در برابر آن مقاومت بینند ومی قدرت خود را

. آمریکای التین در هماهنگی با این تغییر در جریان است کشورهای جهان سوم از آسیا تا آفریقا و
این حیاط ، توان گفت نیمی از آمریکای التینمی آنگاه، ی لوال بیانجامدزاگر انتخابات برزیل به پیرو

امری که به ، د شدچپ گرا و چپ میانه اداره خواهنهای به وسیله حکومت، خلوت ایاالت متحده
از . در دیگر نقاط جهان نیز روند گریز از غرب در جریان است. هیچ وجه خوشایند آمریکا نیست

این دو کشور تا چند سال پیش از . توان به ترکیه و عربستان اشاره کردمی قابل توجههای نمونه
 امپریالیسم شناخته زنجیریهای سوی بسیاری از نیروهای مخالف نظم موجود جهانی به عنوان سگ

البته وجود . حال آن که امروز تضادهای آنان با سیستم موجود جهانی انکار ناپذیر است، شدندمی



 14شمارۀ  –/ مجلۀ دانش و اميد  142   

اما آن چه جدید است گسترش این تضادها و ، تضاد در اردوگاه امپریالیسم پدیده جدیدی نیست
کنیم. میاروپا مشاهده  را در مورد هایک نمونه دیگر از گسترش دامنه شکاف. برجسته شدن آنهاست

با آغاز . اش وجود داشتمتحدان اروپایی در میان آمریکا وهایی شکاف، تا پیش از جنگ اوکراین
آنها ضمن ، بلکه گوهای امپریالیستی نه تنها گم شدی بلنداین تضادها در زیر هیاهو، این جنگ

روابط  ،نتیجه این خطای تاریخیکردند که در می چنین وانمود، سخن گفتن از اشتباه عظیم روسیه
، نشسته اما امروز که آن هیاهوی تبلیغاتی فرو. تر شده استمستحکم کشورهای عضو ناتو بسیار

آرام همه آرام تظاهرات گسترده. آمریکا هستیم همه ما شاهد گسترش دوباره تضادها بین اروپا و
پس از وقایع اوکراین . شودمی کشورها سقوط اقتصادی دامنگیر این بحران و گیرد ومی اروپا را فرا

 نرخ برابری دالر در مقابل یورو و، به دنبال این اقدام، بار بهرة بانکی خود را افزایش دادسه آمریکا 
بهره بانکی حوضه خود را  العمل به این اقدام بانک مرکزی اروپا نیزدر عکس. پوند افزایش یافت

حد افزایش داد که باالترین میزان افزایش این نرخ از زمان صدم وا 75پایه را بهرة  افزایش داده و
ضمن آنکه اعالم شد که این ، رودبه شمار می 1999تولد یورو به عنوان پول واحد اروپایی در سال 

 گوید:می خانم کریستین الگارد رئیس بانک مرکزی اروپا. افزایش ادامه خواهد داشت
درصد است و برای رسیدن به این هدف از هر  ۲تورم به برگرداندن نرخ ، مدتمیان هدف ما در»

کنترل تورم افسار  خاطرظاهرا این اقدامات به«. فراتر خواهیم رفت، که الزم باشدای نرخ بهره
 این کشورها بوده است گسیخته در

نرخ بهره را  ۲0۲۲بانک مرکزی در سال  90 پیروی از این سیاست به آنجا رسیده است که تا امروز
 اقتصادی رئیس بانک مرکزی فدرال رزرو آمریکا خطاب به فعاالن اما نتیجه چه بود؟اند. ال بردهبا

او در « .بیکاری بیشتری در راه است چون رکود عمیق و، تر ببندیدکمربندها را سفت» گوید:می
رکود و داده بود ممکن است به تحقق نپیوندد  اش را تر وعدهکه پیش« فرود نرم» افزایدادامه می
 . ناپذیر شوداجتناب 

تازگی سومین مرحله از افزایش شود که فدرال رزرو بهاین سخنان پاول در حالی انجام می
درصدی قرار داده  ۲5/3تا  3درصدی نرخ بهره سیاستی خود را انجام و این نرخ را در سطح 75/0

بیهوده . گرددبازمی ۲008ل آخرین باری که نرخ بهره در چنین سطحی قرار داشت به اوایل سا. است
نتیجه بخشی اینگونه  ةدور، نظران اعالم کرداز صاحبای نیست که روزنامه اکونومیست از قول پاره

 با مشخصۀ تورمی پایدار، جدیدی ممکن است که شاهد آغاز دورة اقدامات به پایان رسیده است و
درصد  5زمانی که تورم در اقتصادهای ثروتمند به باالی ، ۲0۲0تا  1980 یهابین سال. باشیم

 . درصد کاهش یابد۲سال طول کشید تا به  10طور میانگین به، بودرسیده 



 143/  نگاه به شرق                                           

 
 

همچون ، الن جمهوری اسالمی برای بقای خودئودر چنین شرایطی کامال طبیعی است که مس
 . را در پیش گیرند «شرق»بسیاری از کشورهای دیگر سیاست نگاه به 

ست؟ پرسش دوم این هاما سؤال بنیادی در این است که آیا این سیاست به نفع مردم ایران هم 
پایداری  است که این سیاست چه تاثیری در رابطه حکومت با مردم دارد و آیا این سیاست به توان و

حکومت را گسترش خواهد  یا تضادهای بین اقشار وسیع مردم و شود ومی بیشتر حکومت منجر
های اقتصادی دولت برای بررسی این منظور با توجه به نکات باال باید ابتدا نگاهی به سیاست ؟داد

 . سیزدهم بیندازیم

 

 سياست داخلی
خط سیاسی این دولت ، مردان تازه از راه رسیدهدولت توسطدست گرفتن زمام امور در ابتدای به اگر

خیز برای ام نخست از سوی این دولت و دوراکنون با برداشتن دو گ، هنوز برای بسیاری روشن نبود
آینده این دولت را های راستای سیاست توان جهت ومی با اطمینانی نسبی، دیگرهای برداشتن گام

 . گام برداشته شده عبارتند از حذف ارز ترجیحی و افزایش حقوق بازنشستگان دو. پیش بینی کرد
های متضادی در این مورد سال گذشته گفتهمورد گام نخست تا آخرین روزهای نیمه نخست  در

ماه فروردین تقریبا یقین  در روزهای میانی. شد که موجب سرگردانی شدید مردم شده بودمی شنیده
در آخرین روزهای سال ناگهان این طرح به  رخ نخواهد داد و 1401شده که چنین تغییری در سال 

معمول نیز امکان هر های مسافرت نوروز و پایان سال و تعطیلی. تصویب نمایندگان مجلس رسید
گام دوم نیز مانند گام نخست به همان شکل وشیوه به اجرا . العملی را از مخالفان سلب کردعکس
 . متناقض تا آخرین لحظات قطعی شدن تصمیمات و اظهار نظرهای متفاوت: درآمد

گفت که به این وسیله ما زمان  بود سرانجام آقای زاهدی وفا در زمانی که هنوز سرپرست وزارت کار
متناقض های به عبارت دیگر تمام گفته. را فراهم کنیمها خریدیم تا منابع الزم برای تامین هزینه

 . در جهت خرید زمان بوده است
ها هنگام حقوق اندک افزایش دیر اینک که تورم افسار گسیخته باعث از میان رفتن اثرات مثبت و

رسد که این دولت در می نظرچنین به. دولت را در کلیت آن در نظر گرفتباید عملکرد ، شده است
ولی با  -های از پیش تعیین شده حال زمینه سازی برای برداشتن گامی دیگر در راستای سیاست

متناقض در این زمینه مانند گذشته های گفته یعنی طرح گران کردن بنزین!؛ است –چراغ خاموش 
 . استاز هم اکنون آغاز شده 
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نامیده ناهمخوانی تولید و مصرف آنچه که دلیل بهوزارت نفت اعالم کرد  1401 در آغاز شهریور ماه
با این توجیه . خواهد یافتلیتر کاهش  150لیتر به  ۲50از های سوختسهمیه ماهانه کارت، است
لیتر  10تر از کیلومتر به طور میانگین بیش 100خودروهای داخلی در  هبا بررسی که انجام شد» که:

عدد بزرگی ، لیتر بنزین داریم 310طبیعتا زمانی که در یک کارت شخصی حدود ، کنندمصرف نمی
 «.است

 به دلیل آنچه کهسهمیه سوخت  های مرزنشین هماستانای که در پاره، به دنبال آن اعالم شد
ه است کاهش م کرداعال «مبارزه با قاچاق سوخت و در راستای مدیریت مصرف»وزارت نفت آن را 

 . به یاد بیاوریم که در گام نخست دولت از مدیریت مصرف آرد نیز سخن گفته بود. یافت
احمد وحیدی وزیر کشور در اظهاراتی گفت که  آقای، بالفاصله پس از این اقدام تامل برانگیز

را مطرح تومانی  1500ای در کشور شایعه گرانی بنزین و یا کاهش سهمیه بنزین متأسفانه عده»
البته سمت ایشان به عنوان وزیر کشور « .کنمها را تکذیب میکنند که بنده کامالً این شایعهمی

این که ایشان اساسا چرا در این مورد  یا نشدن قیمت بنزین ندارد و، هیچ ارتباطی با گران شدن
  .خود سوال مهمی است، آیا دلیلی برای این کار وجود دارد کنند ومی اظهار نظر

که صالحیتش به مراتب  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، فریدون عباسی آقایاما 
خواهد واردات بنزین می رسد که دولتمی نظربه»گفت:  بیش از آقای احمد وحیدی است چنین

 «.توسط بخش خصوصی را آزاد کند تا از این محل تقاضای مازاد بر سهمیه موجود را پاسخ دهد
ناشی از پاندمی های رفع محدودیت هم افزایش سفرها پس ازوزیر نفت ایران ، جواد اوجی آقای

صرف بنزین را تا م این سفرها[]»گوید: می کند ومی کرونا را عامل افزایش مصرف بنزین عنوان
تولید بنزین در تمام کل میلیون لیتر در روز نیز باال برده است و این در حالی است که  130
باید توجه داشت که در بودجه «. میلیون لیتر در روز است 104تا  10۲های کشور بین شگاهپاالی

این مساله افزایش قیمت  یا واردات آن نشده و و ناشی از بنزینهای به درآمدای اشاره 1401سال 
 . کندمی بنزین در سال جدید را با مشکل مواجه

برای این کار تصویب . آینده در نظر گرفته شدهتر این است که این طرح برای سال احتمال قوی
اما ابالغ طرح صیانت از فضای مجازی بدون تصویب مجلس ، طرح از سوی مجلس الزم است

 . ها رو به کاهش استکه سهم مجلس در تصمیم گیری، نشان داد
...  ه وترکی افغانستان و ارزان بودن بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه همچون پاکستان و

در جهت زمینه سازی  مختلفهای الن دولتئوهاست از سوی مساز جمله دالیلی است که سال
 . شود و اینک مساله واردات بنزین نیز بر آن افزوده شده استمی مطرح، برای گران کردن بنزین
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 سوبسیدها(شنونده را به یاد دالیلی که برای حذف ارز ترجیحی )بخوان حذف ، تمام دالیل گفته شده
توان منجر به نتیجه گیری یکسانی می به حدی است کهها میزان این شباهت. اندازدمی شدمی ارائه
برای همگان یادآور همین شیوه در دو  ضمنا سخنان متناقض عنوان شده از سوی مقامات نیز. شود

 . اقدام پیشین است
های نفتی گازوئیل و سایر فرآورده، ینواردات بنز، 1394در الیحه بودجه سال به یاد بیاوریم که 

، )تاکنون( آقای مرتضوی سرانجام در آخرین تحول و. آزاد اعالم شده بود، توسط بخش خصوصی
تحت هیچ شرایطی آقای رییس جمهور اجازه افزایش قیمت » معاون اجرایی رییس جمهور گفت:

 «.بنزین را نخواهد داد
شی افزایش قیمت بنزین در دوره ریاست آقایان احمدی انجام شده ناهای شورش اما عواقب تلخ و

چه  والن دولت سیزدهم را به احتیاط هرئمس، تجارب ناشی از این دوعملکرد و، نژاد و روحانی
مارپیچی همان سیاست های روش وها به این ترتیب دولت سیزدهم با شیوه. داردمی بیشتری وا

 . دهدمی پس از جنگ را ادامههای اقتصادی دولت

 

 داخل وخارجیهای تضاد ميان سياست
نولیبرالی در عرصه های یعنی گسترش سیاست، خارجی ایران تضاد موجود در سیاست داخلی و

، اندیشحتی یک روزنامه دگر مانند نبودِ، سیاسی موجود در کشورهای همچنین محدودیت اقتصاد و
مامی کشورهای جهان سوم که نگاه یا تقریبا در ت. تنها مختص به جمهوری اسالمی ایران نیست

جدی بین این کشورها هایی البته تفاوت. این تناقض وجود دارداند، را آغاز کرده«شرق»نگاهی به نیم
بحث بر سر آن ها، اما صرفنظر از این تفاوت. پیشینه تاریخی آنان وجود دارد وها بنا به نوع حکومت

تواند ادامه یابد؟ آیا سیاستی که در عرصه خارجی دچار تنش با می است که این تناقض تا کجا
ذاتا گرایش  بخود وتواند با سیاست اقتصادی نولیبرالی که خود، میاست «نظام هنوز مسلط جهانی»

به یک همزیستی مسالمت آمیز دست یابد؟ بخصوص ، بازار جهانی نظام مسلط دارد به ادغام در
عنی کشوری که نیروی عظیمی از مردم آن به کشورهای اروپایی ی. سر ایران است وقتی سخن بر

بستگان بسیاری در ایران دارند که همه آنان  وها اینان خانوادهاند. کوچ کرده استرالیا آمریکا و و
وآمد کشورها رفت آن خواهان روابط دستکم عادی با این کشورها هستند تا بتوانند آزادانه بین ایران و

تبدیل شدن زبان انگلیسی  و، گسترش فرهنگ غربیی، مصرف کاالهای غرب عادت به. کنند
های نیز نقش رسانه و، ایرانی طی بیش از یکصد سال اخیرهای عنوان زبان دوم تحصیل کردهبه
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همه . نگاه به شرق است نفع سبک زندگی غربی از دیگر موارد مشکالتبرون مرزی در تبلیغات به
 . دنکنمی را ایجاد این موارد شرایط متناقضی

موجود بین جمهوری  ماهیت تضاد، را که در این میان باید مورد توجه قرار دادای نخستین نکته
توان ماهیت این تضادها را ضد امپریالیستی دانست؟ نکته می آیا. کشورهای غربی است اسالمی و
مهوری اسالمی هرگز این است که ج، پاسخ صحیح رهنمون کندسوی به تواند ما رامی مهمی که

بطور  پیوسته و بلکه بارها و، یا ضد امپریالیستی ننامیده است سیاست خود را امپریالیسم ستیزی و
امپریالیسم یک نظام به هم پیوسته است که . مدام از سیاست استکبار ستیزی سخن گفته است

 که از سوی جمهوری اسالمی سیاست استکباری نامیده را آنچه، همگان با تعریف آن آشنایی دارند
بنابراین ما با سیاستی ضد . توان مقابله با بخشی از ماهیت نظام امپریالیسم دانست، میشودمی

سلطه طلبی سیاسی  یعنی مخالفت با زیاده خواهی و. طرف هستیمای نیمه امپریالیستی نصفه و
فراموش نکنیم که اگر ترامپ قرارداد برجام را پاره . آن باراسارت  نه مناسبات اقتصادی امپریالیسم و

علت مماشات کشورهای . توانست تا حدودی مسیر دیگری بیابدمی روند حوادث، نکرده بود
بسیاری  بنابراین سیاست ایران و. امپریالیستی با ایران را نیز باید در همین چارچوب جستجو کرد

نه مخالفت با امپریالیزم  ا سلطه طلبی امپریالیزم ارزیابی کرد وکشورهای نظیر آن را باید مخالفت ب
 . به مثابه یک نظام

در شرایطی که امپریالیسم . برای بقای خودشان استها نیازهای حکومت ،دومین نکته حائز اهمیت 
شوند می این کشورها ناگزیر، آوردمی عملتمام تالش خود را برای سلطه بر کشورهای جهان سوم به

 دهدمی نشان، و لیبی قذافی و همچنین عرفات تجربه مصر ناصر. دیگری روی آورندسوی به که
سلطه طلبی  همگان را مجبور به موضع گیری در مقابل زیاده خواهی و، آزادی طلب استقالل وکه 

هم  هم توانایی این کشورها را گسترش داده و چشم انداز افول امپریالیسم نیز. کندمی امپریالیسم
از یک سو برای ایران صرفنظر  «شرق»بنابراین سیاست نگاه به . کاردمی امید را در دل مردم آنان

از سوی دیگر آینده نگرانه  گریز ناپذیر و، یا حکومتی در ایران مستقر باشد از این که چه دولت و
 . بردمی اما تناقض در سیاست داخلی وخارجی ره به کجا. است

 

 جمهوری اسالمیی هاتناقض در سياست
به  تواند، میتا وقتی که این تغییرات ادامه دارد این تناقضات به علت تغییر توازن در سطح جهانی و

دچار تغییر کیفی  گیریم که نیروهای داخلیمی )البته در اینجا فرض را بر این. حیات خود ادامه دهد
ی و تقسیم جامعه به دو بخش دارا به گسترش فاصله طبقاتها ( در عین حال که این سیاست.نشوند
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شود که گرایش به می در طوالنی مدت باعث ضعف نیروهایی، کندمی ندار کمک هرچه بیشتری و
 وها واسطه، شوندمی که از رابطه تجاری با غرب منتفعهایی جای دالالن و واسطه. غرب دارند

اولین شواهد این تغییر در میان . برندمی همسایگان سود و تجارت با شرق که از، گیرندمی دالالنی
اینان نه بهتر از . کندمی خودنمایی چین امارات و روسیه و صادر کنندگان محصوالت به عراق و

فقط در شرایط امروز جهانی امکان . نه بدتر از آنان دالالن با گرایش به مناسبات به غرب هستند و
فراموش نکنیم که عمده . کنندمی ربی را کمتردست اندازی به استقالل ایران از سوی کشورهای غ

نمونه آن روابط . گیردمی روابط اقتصادی با این کشورها به وسیله بخش خصوصی آنها انجام
احداث غیره،  تراکتور سازی و، لبنیاتهای اقتصادی ایران و ونزوئال که شامل خانه سازی و کارخانه

این عمل به . سط بخش خصوصی انجام گرفته استتو، شودمی شده در این کشور به وسیله ایران
، درجریان رشد، بخش خصوصی نیز در ذات خود. شودمی تقویت بخش خصوصی در ایران منجر

 . تمایل به ادغام با بازار مسلط جهانی دارد
. ن جستجو کردآشروع  را باید در رابطه با استقالل اقتصادی ایران در ابتدا و «شرق»نگاه به  تاثیر
سابقه رابطه با . به توازن نیروها در جهان دارد ، بستگیچگونگی آن نیز در بلند مدت و ادامه

اساسی های زیرساخت وها کشورهای غربی نشان داده است که آنان هرگز در جهت ایجاد بنیان
وی مقایسه کنید روابط اقتصادی در زمان پهلوی دوم با اتحاد شوراند. اقتصاد ایران گامی برنداشته

با ، شدتراکتور سازی تبریز می و، ماشین سازی اراک، ذوب آهنهای که شامل احداث کارخانه
غربی که منحصر بود به انباشت کاالهای مصرفی از سیگار وینستون و های دادوستد ایران با کشور

 . لویزیونیتهای سریال سینمایی وهای تا شلوار جین و فیلم، گوناگونهای مشروبات الکلی و اتوموبیل
میان مدت تغییری رخ نخواهد داد ولی در زمینه  بنابراین در مناسبات طبقاتی ایران در کوتاه مدت و

اما آیا روند گسترش استقالل . سیاسی و اقتصادی ایران شاهد تغییراتی خواهیم بود گسترش استقالل
 داشت؟ سیاسی و اقتصادی تاثیری بر مناسبات درون کشور نخواهد

گسترش استقالل ایران و تضعیف هرچه . پاسخ به این سؤال در طی یک روند آری استگمان بی
چرا که نیروهای . تر خواهد کردبیشتر امپریالیسم نقش مطالبات طبقاتی و دموکراتیک را برجسته

گمان آنان بی. دارند دموکراتیک سر ستیزهای خواسته و وابسته به امپریالیسم ذاتا با جنبش طبقاتی
های نیرو، با کاهش تهدیدات امپریالیستی. احزاب دموکراتیک نیستند ان آزادی سندیکاها وخواه

داخلی فرصت و امکان بیشتری برای طرح و پیگیری مطالبات عدالت خواهانه و دموکراتیک خود 
و تضعیف  روی حرکات داخلیتأثیر  به میزان کاسته شدن توان امپریالیسم بر. پیدا خواهند کرد

 . احتیاط خواهند داشت کمتری به حزم و نیروهای ملی نیاز، اشهای داخلیپایگاه
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. یک اجبار است، یک انتخاب نیست«شرق»نگاه به نتیجه گرفت که توان می شدچه گفته نآاز 
پس از آن که به تثبیت رسید ، حتی اگر حکومت دیگری غیر از جمهوری اسالمی بر سر کار بیاید

در ایران شاهد تغییرات بسیاری خواهیم . کمابیش همین سیاست را در پیش گیرد مجبور خواهد بود
.نسبت که جهان در انتظار تغییرات بزرگی استدرست به همان ، بود



 
           

 قطر از نگاهی دیگر 2022فوتبال  جام جهانی

سرمایه داری، بازی و ورزشی مردمی را به تجارتی پرسود برای خود تبدیل کرده 

 است!

 
 مرتضی محسنی

 

 بخشد از جملهمعنا میها سرمایه داری هر چیز لذت بخشی که به زندگی انسان« بازار شقاوت»
کند، عشق، شادی، بازی، هنر، ... را به کاال تبدیل کرده و آنگاه با واسطه پول خرید و فروش می

با تصاحب توانایی خرید هر چیز، با تصاحب توانایی تملک »... همان پولی که به قول مارکس 
در ی اشیاء، ابژه ی تصاحبی آشکار و معلوم است. جهان شمولی توانایی آن، همانا بیانگر قَهمه

]و آنگاه با اشاره به شکسپیر و « کند...قُدرتی آن است. بنابراین، پول چون قادری مطلق عمل می
به نام پول برایم انجام ای آن چه که از طریق واسطه»دهد[ گوته از زبان صاحب پول ادامه می

هستم:  تواند بخرد(، خودمتوانم وجهی بپردازم )یعنی چیزی که پول میشود و بابت آن میمی
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ذاتی های و قدرتها پول، ویژگیهای صاحب پول، حدود قدرت پول، حدودِ قدرت من است؛ ویژگی
 1«صاحب آن...های و قدرتها من است: ویژگی

و ها مبدل ساختن فوتبال، یک بازی مفرح و سرگرمیِ مردمی همچون دیگر ورزش ها، بازی
ازاری برای نمایش قدرت پول )سرمایه( و فردی و گروهی و نیز هنرها و ... به بهای سرگرمی

ای برای سرمایه مکاره افزودن برآن، لذت این بازی و سرگرمی را از میان برده و انجام آنرا به بازار
انسان ة آفریدهای و سرگرمیها که همچون دیگر بازیای داران مبدل کرده است. بازی و سرگرمی

ادبیات نظام جهانی  آورده؛ اما اکنون به تجارت و دراوقات فراغتش بوجود  برای لذت بردن از
بزرگ چند ملیتی سرمایه داری تبدیل های پرمنفعت برای سرمایه و شرکت« صنعتی»سرمایه، به 
 شده است. 
)تاجر اسپانیایی، مدیر اجرایی باشگاه منچسترسیتی و  (Ferran Soriano)ن سوریانو آنچه که فِرا

گل: توپ شانسی »آن هم مدیر کل باشگاه بارسلونا( در کتابش به نام  چند باشگاه کوچکتر و پیش از
مدیریت یک باشگاه فوتبال از اصول مدیریتی صنایع دیگر »گوید: می «وارد دروازه نمی شود.

، «وری بیشتراستفاده شودتواند در صنایع هم برای بهرهو همین نوع مدیریت میکند استفاده می
و به ویژه فوتبال آورده و این ها ی ورزشت که سرمایه داری بر سر همهآن اتفاقی اسة نشان دهند

 پول ساز مبدل ساخته است.« صنعتی»بازی و ورزش را به 
حرص و طمعِ ثروت اندوزی سرمایه هم، نه شادی و سرگرمی، بلکه عصبیت، نژادپرستی و ۀ نتیج

)جام جهانی فوتبال(  «گالدیاتورها»ۀ های وارد شده به این معرکخشم و نفرتی عمیق در دل ملت
ۀ نشاند و در سوی دیگر پول است که بر سرمایو حتی کشورهای وارد نشده به این کارناوال، می

پیشین، افزوده و آنچه ته جیب طبقه کارگر و نیروی کار باقی مانده است را هم به ة انباشته شد
موقت به ای و به امید سرگرمی و شادیکند؛ چه آنانی که مستقیما جیب سرمایه داران واریز می

کابلی و های انسانی که با تلویزیونها یابند و چه میلیونعنوان تماشاگر در این مسابقات حضور می
های گالدیاتوروار تیمهای بیش به تماشای بازی یابا پرداخت مبالغی کم ها غیرکابلی و دیگر رسانه

 اصطالحیا به  (Hooligan) ها«هولیگان» و زد و خوردفحاشی نشینند. به بیان دیگر، مختلف می
ویژه پس از هر مسابقه که بارها سبب کشته ه هنگام و بدر  پیش، ای،تماشاگرنماهای فوتبال حرفه

و تخریب وسایل و اخالل در خدمات عمومی  تماشاچیان و یا رهگذران از تعدادیمصدوم شدن  و
ل با هدف کسب سود بیشتر توسط سرمایه در دل صنعت فوتبا که است است، اوج بربریتی شده

 هیمردمِ از خود بیگانه شده، کاشته و بدون توجه و اهمیت به اصول انسانی، لذت یک بازی گرو
 خشم و نفرتیکه قرار بود، فرح بخشِ اوقات فراغت این مردم باشد و شادی به دل آنها بنشاند را به 

 دیوانه وار مبدل کرده است.
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ۀ دهد که این ورزش هم، همانند همتاریخچه شکل گیری فوتبال نشان می گذرا به هینگا
انسان بوده که به تدریج و در گذر زمان شکل و شمایل های دیگر از نخستین سرگرمیهای ورزش

ای کنونی به خود گرفته است. بازی با توپ یا چیزی شبیه به آن، کشتی گرفتن، دویدن و ... تاریخچه
و مناسبات میان مردم ها و به قدمت تاریخ زیست انسانی دارند و بنا به نیاز انسانبسیار دور و دراز 

به صورت خشن و بیرحمانه )مانند بازی با سرهای  هیجوامع مختلف، با اشکالی متفاوت و حتی گا
شده است. اما، با گذر از این اشکال ابتدایی، طرف شکست خورده در جنگ( انجام میة بریده شد
شود، در چین باستان شناسایی شده و سپس در بال در شکلی مشابه آنچه اکنون اجرا میبنیان فوت

انگلستان شکل و شمایل فعلی به خود گرفته است. الزم به یادآوری است که این بازی )ورزش(، 
شده، چرا که نیاز به وسایل و انجام می هیتوسط مردم عادی به عنوان یک سرگرمی ساده و گرو

به جز چیزی شبیه به توپ و چهار قطعه سنگ یا چوب به عنوان دروازه، نداشته است. ابزار خاصی 
های در حالی است که اَشراف، زمینداران و طبقات مسلط تا اوایل سده بیستم با ورزش و بازی

پرهزینه، خود را های ای همچون شکار، اسب سواری و شمشیربازی و از این قبیل ورزشویژه
های اکنون نیز سرمایه داران با بازی گلف، خرید هواپیماهای شخصی، اتومبیل کردند وسرگرم می

اوقات »گردشگری به فضا و ... های تفریحی، جزایر اختصاصی و اخیرا سفرهای گران قیمت، قایق
 کنند.خود را سپری می« فراغت

بر ها رشته مسابقات ورزشی در کلیهۀ ، هم1896المپیک نوین در سال های گیری بازیبا شکل
شد تا اینکه سرمایه داری انجام میای طبق منشور اولیه المپیک، فقط توسط ورزشکاران غیرحرفه

ورزشی به تصرف خود درآورده و با های توانست به تدریج المپیک را همچون دیگر جشنواره
یه دارانه ، این مسابقات را به سمت و سوی سودجویی هرچه بیشتر سرما«آزادسازی تبلیغات تجاری»

امکان شرکت در این  ای،حرفه« نام و نشان دار»که فقط ورزشکاران ای تغییر مسیر دهد؛ به گونه
سازترین بود که فوتبال هم به عنوان ورزشی مردمی و همه پسند و پول هیمسابقات را یافتند و بدی

دای بنیانگذاری ورزش از نظر سرمایه داری به سرعت توسط آن تسخیر شد و تقریبا از همان ابت
سرمایه داری های و دیگر مسابقات فوتبال، تبلیغ کاالهای ساخت شرکت 1930جام جهانی در سال 

به عنوان نمونه هایی از گالدیاتورهای مدرن، در مسابقات، ای و خرید و فروش بازیکنان حرفه
ای غیرحرفههای مبعد، حضور بازیکنان و تیهای حضوری برجسته و چشمگیر داشتند. هرچند، تا سال

)آماتور( هم ای غیرحرفههای بازیای منعی نداشت و در کنار مسابقات حرفهالمللی بین در مسابقات
 ملی وهای جوانب ورزشۀ شد، اما اکنون، با سیطره کامل نظام سرمایه داری بر کلیانجام می

به ای بازیکنان کامال حرفهو ها و عطش سیری ناپذیرش برای انباشت سرمایه، فقط تیمالمللی بین
که به صورتی سرمایه هایی جامعه )سلبریتی ها( در چارچوب باشگاه« شاخصِهای چهره»عنوان 
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شوند، آن هم با تبلیغات فراوان به عنوان ابزار سودآوری هرچه بیشتر بکار گرفته دارانه اداره می
ورزشی و مسابقات ملی، های تهسازی هرچه بیشتر سایر رش«صنعتی»شوند. به دنبال آن و با می

چ مسابقه و جشنواره هیو بین المللی، این تغییر در المپیک هم بوجود آمد و اکنون تقریبا ای منطقه
 شود.خارج از چارچوب نظام جهانی سرمایه انجام نمی ای،ورزشیِ به اصطالح حرفه

کامل نظام ة ارداشتن زیر سیطر)بخوانید قرای شرایط حرفههای که حداقلهایی در دنیای امروز تیم
و حتی داخلی المللی بین مختلفهای سرمایه داری( را نداشته باشند، اساساً از حق شرکت در بازی

برخوردار نیستند و جهانِ سرمایه فقط و فقط با معیار کاالیی بودن ورزش )فوتبال( و ورزشکار 
ها تا سرمایه بتواند، هم از انجام این بازیدهد که مردم به این سرگرمی بپردازند، )انسان( اجازه می

و فروش بلیط مسابقات و هم از حواشی و تبعات آن که تولید و ارایه بالغ بر صدها نوع کاال، خدمت، 
و ملی و انواع و اقسام  هیخاص باشگاهای سفر و فروش لباسهای خبر و پخش تلویزیونی تا هزینه

 رده گونه بازیکنان، حداکثر سود را ببرد. کاالهای مصرفی بیهوده و خرید و فروش ب
ورزش، باعث شده، سرمایه « کردنای حرفه»از سوی دیگر، کسب سود سرشار سرمایه در قالب 

هایی همچون دیگر قوانینِ حقوقیِ وضع کرده برای حفظ و افزایش منافع اش، قوانین و دستورالعمل
تخطی از آن به منزله تخطی از قوانین جهان شمول برای مسابقات ورزشی مدون و مصوب کند که 

شود. همچنین برای سلطه این قوانین میة حقوق بین الملل، تلقی شده و منجر به کیفر برهم زنند
ملی و های فدراسیون ها،انواع نهادها شامل باشگاه« صنعت»هر چه بیشتر بر این تجارت یا 

حقوقی، اخالقی، های جهانی تا انواع کمیتههای و فدراسیونای قارههای کنفدراسیون ای،منطقه
پزشکی، فنی و ... را با بکارگیری شبانه روزی هزاران نفر برای اجرای بدون خدشه قوانین و مقررات 

این شکل از اقتدارگرایی سرمایه و سلطه سیاست های شکل داده است. نمونهها این بازیای حرفه
و دیگر قابل انکار نیست. اما، کمتر کسی به این بر ورزش اکنون به وضوح قابل مشاهده است 

مردمی، با این همه نهادهای زائد و ای نگرد که چرا باید بازی و سرگرمیمسئله از این زاویه می
 قانون و مقررات دست و پاگیر حقوقی و سیاسی غیرقابل توجیه احاطه شده باشد.

سرمایه از ۀ نهادهای برساختۀ ند همنیز همانای پر واضح است که نهادهای اجرایی ورزش حرفه
ورند؛ همان فسادهایی که از ابتدای شکل گیری این صدر تا ذیل در فساد مالی و اخالقی و ... غوطه

از آن نیز برمال شده است. فساد، بخشی جدایی ناپذیر از هایی گوشه هیمسابقات وجود داشته و گا
)فیفا( هم به عنوان نهادی در چارچوب و تابع نظام سرمایه داری است و فدراسیون جهانی فوتبال 

این نظام هرگزاز آن مبرا نبوده و نیست. همچون افشای فساد مالی گسترده در فدراسیون جهانی 
ترین مقامات آن در زوریخ سوئیس که به اصطالح محاکمه عالی رتبه ۲015فوتبال )فیفا( که در سال 

ملی از جمله های مسلط بر نهادهای بین المللی، فدراسیون. همچنین به تبعیت از نظام حاکم و شدند
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ورزشی کشور خودمان هم از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند. اخیراً فسادهای های فدراسیون
کالن مالی و رفتارهای مضحک و قرون وسطایی همانند جادوگری و ... که پوششی بر همان فساد 

وت برای قدرت و قدرت برای ثروت هر چه بیشتر شیوع و داخلی است، نیز با هدف استفاده از ثر
 شود.اندکی از آن هم افشا میهای بخش هیگسترش یافته که گا
اش گوش قطر هم که به قول معروف کوس رسواییِ فساد همه جانبه ۲0۲۲جام جهانی فوتبال 

اخیر است که های عالم و آدم را کر کرده، مصداق بارز قدرت پول و حرص و آز سرمایه در سال
پرده، شقاوت و جنایت سرمایه داری را به نمایش گذاشته است؛ از چگونگی واگذاری روشن و بی

آن فقط  بومی اجرای این مسابقات به کشوری با جمعیتی زیر دو و نیم میلیون نفر )که جمعیت
لمیده بر یکی از بزرگترین میادین گازی  ،(دهدآن را تشکیل می ساکنیندرصد  1۲شتر از بی قدری

و ...، همگی نقض ها تفرجگاه ها،و نفتی جهان، تا جنایات رخ داده در حین ساخت و ساز ورزشگاه
سازی و کیفر دنیای سرمایه دارانه است که گویا صرفا برای محکومالمللی بین آشکار همان قوانین

شود؛ اما در اینجا، علیرغم اعتراض و محکوم ه میاز آنها استفاد« نافرمان»کشورهای پیرامونی 
 هایو سازمانها سازی این جنایات توسط برخی ورزشکاران و فعاالن سیاسی، باز هم از جانب دولت

 شود.تحت سلطه سرمایه نادیده گرفته می« حقوق بشری»و المللی بین
ط به این مسابقات، تاکنون مرتبهای رسمی در جریان اجرای پروژهة بر طبق آمارهای اعتراف شد

بیش از شش هزار و پانصد نفر کارگر غیربومی که عموما توسط پیمانکاران غربی از کشورهای 
زات هیو تجها اند، به دلیل ناکافی بودن و نقص سیستمآسیای جنوب شرقی به این کشور آورده شده

نشریه گاردین انگلیس، سقوط از ایمنی دچار حادثه شده و جان خود را از دست داده اند. به نقل از 
ارتفاع و همچنین ایست قلبی به دلیل گرمای طاقت فرسا در حین این ساخت و سازها، مهم ترین 

اند. این کارگران همگی در بدترین شرایطِ کاری ممکن در هوای باالی عامل وقوع این حوادث بوده
عظیم و فوق مدرن های و هتلها گاهتفرج ها،پنجاه درجه در این خرده کشور برای احداث ورزشگاه

ساخت و ساز و سپس های به چه کار خواهند آمد و هزینه ،پس از اتمام مسابقاتکه معلوم نیست 
و تاسیسات چه میزان از دالرهای نفتی و گازی را باز هم به جیب ها نگهداری این ورزشگاه

-تا جهان سرمایه و شرکتاند ه شده، بکار گرفتچندملیتی امپریالیستی واریز خواهد کردهای شرکت
های غربی بتوانند در پیوند و همدستی با پیمانکاران نیروی انسانی )برده داران مدرن( از کشورهای 
آسیای جنوب شرقی، به ویژه بنگالدش، پاکستان، فیلیپین، هندوستان و ...، سودهای میلیارد دالری 

ت، نظام جهانی سرمایه داری به اهداف خود دست برگزاری این مسابقاۀ به جیب بزنند و در دو هفت
خود را در این  ۲سرمایه داری نئولیبرالهای یابد و خرده کشور قطر هم به عنوان یکی از ویترین

پیمانکار اصلی  B.B.Cسود و توحش سرمایه بنمایاند. این در حالی است که طبق گزارش  جهان
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حتی از پرداخت حقوق و دستمزد توافق شده « البندریالمللی بین گروه»این ساخت و سازها یعنی 
حقوق ۀ ماه 7اعتراض به عدم دریافت  نفر کارگری که در 60رود و حدود این کارگران هم طفره می

در برابر دفتر این گروه در دوحه، تجمع کرده  ۲0۲۲اوت  ۲4دستمزد خود از این پیمانکار در تاریخ  و
 بازداشت و یا اخراج شدند.« نیتیقوانین ام»بودند، به بهانه نقض 

در برگزاری این مسابقات، کار به جایی رسیده که نظام جهانی سرمایه برای حفاظت و امنیت این 
جنگنده چند منظوره های مسابقات به ظاهر مردمی، خرده کشور قطر را وادار ساخته که از جت

سیوم اروپایی متشکل از که ساخت یک کنسر (Eurofighter Typhoom)« یوروفایتر تایفون»
ئی سیستمز، ایرباس و لئوناردو است و بخشی از مدیریت آن هم توسط پیمان ای بیهای شرکت

شود، استفاده کند. در واقع، یک جشنواره ورزشی که باید محل آتالنتیک شمالی )ناتو( انجام می
کانی برای فروش جنگ شادی و نشاط ورزشکاران و تماشاچیان باشد، توسط نظام جهانی سلطه به م

تو خود حدیث مفصل بخوان از این »افزارهایی همچون هواپیماهای جنگنده تبدیل شده است، 
 «!مجمل
هم که به عنوان شعار اصلی جام جهانی قطر انتخاب شده، جهانی « عالم الواحد، موطن الواحد»شعار 

و تبلیغ کرده و نشان دهنده  سازی )گلوبالیسم( را به آشکارترین شکل پایانِ تاریخیِ خود توصیف
خواهد آن را به عنوان هدف نهایی و سیاست سرمایه داری جهانی شده و امپریالیستی است که می

 همیشگی و بدون جایگزین به جهانیان القا کند.
انسان در جهان با سرگرم شدن کاذب در حین تماشای این مسابقات، از ها در این میان، میلیون
مانند و همسو با اهداف نظام سرمایه داری محو زرق و ام ضد انسانی غافل میعمق فجایع این نظ

تبلیغات  ناشی ازهای شوند و با رویا پردازیجهان کنونی می« گالدیاتورهای»برق مسابقات و 
پرورانند. غفلتی که نظام چنینی را برای خود یا فرزندانشان در مُخیله میاینای تحمیق کننده، آینده

مثل مسابقات هایی داری برای تخدیر افکار عمومی به انحاء مختلف و از طریق جشنواره سرمایه
آمریکا، ...  همچون جام جهانی فوتبال، ... و یا سینمایی از نوع کن فرانسه، اُسکار المللیبینورزشی 

خود را از پردازد و اهداف سودجویانه و یا موسیقی مثل یورو ویژن، گِرَمی و ... به گسترش آن می
دروغین، مغرضانه و هدفمند، در اذهان مردمِ مسحور شده در این های سازی«قهرمان»طریق 

 برد.کند و پیش مینمایش قدرت، حک می
تنش، بیکاری، تورم، فقر، بی خانمانی ناشی  کنند در میان این همه جنگ واینکه برخی تصور می

ورزانه و آز بی پایان نظام سرمایه داری ذات طمع ۀ از رکود و بحران اقتصادی که به واسط
و مسابقات ورزشی و ها توان با انجام این نوع بازیامپریالیستی بر جهان مستولی شده است، می

انسان را آرامش ها کاسته و زمانی هرچند کوتاه افکار میلیونها هنری، اندکی از رنج و آالم انسان
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های ، نه تنها نادرست که دقیقا در جهت همان برنامهبخشید و موجب کاهش فشار زندگی بر آنها شد
ورزشی و هنری عالوه های خواهد از این مسابقات و به اصطالح جشنوارهنظام سلطه است که می

بر کسب سود سرشار مادی، به عنوان مفری برای به انحراف کشاندن اذهان عمومی استفاده کند. 
آگاه، باید در جهت افشا این برنامه و همزمان  رز ومباهای بنابراین سمت و سوی مبارزه انسان

جهانی بهتر، در صلح و آرامش بتوان  سرمایه دارانه باشد تا در آینده و در« نظم»تهاجم بی امان بر 
 لذت برد و اوقات فراغتی مطابق با نیازهای انسانی برای همه فراهم آورد.ها از اجرای این برنامه
جهانی پیشین برای آن سرمایه های جامۀ که ظاهرا بیش از هم قطر ۲0۲۲جام جهانی فوتبال 

نیروی « قتل عام»گذاری شده و بسیار بیشتر از آنها هم موجب زیر پا گذاشتن حقوق اولیه و حتی 
های کار شده است تا سرمایه بتواند همچنان با این ابزارهای تبلیغاتی و نیزایجاد جنگ و خشونت

ادامه حیات دهد، به صورت پراکنده، ها ن و دامن زدن به رنج انسانجهاۀ بی پایان در گوشه گوش
 عمومی و اتحاد عمل جهت شکل گیری هیمورد اعتراض قرار گرفته است؛ اما، متاسفانه، موجب آگا

کنشی جمعی برای عدم حضور در این مسابقات که بیشتر به جدال گالدیاتورها در عصر مدرن شبیه 
 ها،زیبای انسانی، نشده است. بدین ترتیب، غلبه بر سوء استفاده از انسان های سالم واست تا رقابت

در جهتی که گفته شد تنها و تنها با پشت سرگذاشتن نظام سرمایه داری امپریالیستی ممکن است 
 این نبرد به تدریج در این سو و آن سوی جهان در حال نمایان شدن است.ۀ که طلیع
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 1آنتروپوسین امپریالیسم در

 )بخش اول(
 

 ۲۰19هانا هولمن، برِت کالرک. نشريۀ مانتلی ريويو، ژوئيۀ ، جان بالمی فاستر

 شادترجمۀ: آيدين کريمی

 
شناسی در دانشگاه اورِگن است. هانا  و پروفسور جامعهمانتلی ریویوجان بالمی فاستر سردبیر نشریۀ 

شناسی. برِت کالرک هولمن مدیر بنیاد مانتلی ریویو است و در دانشکدة اَمهِرست، دانشیار جامعه
چنین نویسندگان شناسی دانشگاه یوتا. همدستیار ویراستار نشریۀ مانتلی ریویو است و استاد جامعه

 هایش سپاسگزارند.داف به خاطر کمکاز فرِد مگ
دارد، که  3شناسی دورة چهارمای فرعی به نام کمیسیون چینه، شاخه۲شناسیالمللی چینهانجمن بین

، با ۲019ماهِ می سال  ۲1گذاری نموده. این کارگروه در خود، کارگروهی به نام آنتروپوسین را پایه
شناختی به رسمیت شناخت. در ی آنتروپوسین را در ادوار زمینالزم، وجود دوره آرای %60بیش از 

عصری از »آغازیده، گفته شده:  1950از گاهشمارِ چینه نگاشتی که از حدود دهۀ  تعریفِ این دوره
ی سیستم زمین ها و آیندهکننده بر وضعیت، برهمکنشتأثیری تعیین تاریخِ زمین که در آن انسان

ساختی که شروعشان از اواسط قرن بیستم بود، اکنون مبدل به نیرویی بنیادینی تغییرات انسان« .دارد
های آتی، کارگروه آنتروپوسین اند. قرار است تا در سالگیریِ تکامل کل سیستم زمین شدهدر شتاب

ناختِی ششناسی رسیده، محل چینهالمللی چینهی نوین که به تصویب جمعیت بینبرای این دوره
 شناختی تعیین کند.مؤید آن یا نقطه عطفی مشخصی را در تاریخ زمین

المللیِ علمیِ قدرتمندی در شناختیِ آنتروپوسین، اجماع بینی جدید زمینبا به رسمیت شناختن دوره
و یوجین  4گیری است. اگرچه معمول است که ابداع اصطالح آنتروپوسین به پائول کورتزحال شکل

المعارف عظیم ةها پیش برای نخستین بار در دایرنسبت داده شود، اما دهه ۲000در سال  5استومر
این واژه در زبان انگلیسی وارد شده بود. در « 6ساختدوره( سیستمِ انسان»)تحت عنوان شوروی 

ختی شنابینیِ علمی؛ آنتروپوسین هم بر کیفیت و هم بر کمیتی مجزا از تمام ادوارِ پیشینِ زمینجهان
ها شناختی را از هم جدا کنند، طی میلیونهای زمینداللت دارد. پیشتر، آن مقیاس تغییرات که دوره
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-ها به وقوع میها یا حداکثر سدهدر طول دهه افتادند. حاال به دلیل اَعمال انسانسال اتفاق می
یابد، نمود می 7وسینی باثبات هولپیوندند. از همین منظر تفاوتی فاحش میان آنتروپوسین و دوره

 هزار سال پیش آغاز شده بود.عصری که با پایان آخرین عصرِ یخبندان در حدود یازده الی دوازده
ی نزد کارگروه آنتروپوسین و دانشمندان امروزینِ سیستم زمین، معمول است که آغاز دوره

بیستم ببینند. این دوران آنتروپوسین را محصول شتاب شدیدِ تغییراتِ عوامل اقتصادی در میانۀ قرن 
نامند، داری پس از جنگ جهانی دوم می رشد سرمایه« عصر طالیی»که اقتصاددانان بعضاً آن را 
متنوعی « ساختِهای انسانگسیختگیاز هم»ای شده و های متعدد سیارهمنجر به عبور از محدودیت

 را پدید آورد.

ناشی از  8نتشار جهانی رادیونوکلوییدهای صناعیا»میانۀ قرن بیستم دوران جنگ سرد هم بود، لذا 
یکی از نشانگرهای ابتدایی آنتروپوسین است. از میان « 1950ای در اوایل های هستهآزمایش بمب

سریع و ناگهانی در مواردی  سازی که بر این شتابِ شدید مؤثرند، شاهد افزایشِتغییرات دوران
ها، انقراض اکسید، اسیدی شدن اقیانوسدیهای فسیلی، انتشارکربنهستیم همچون: سوخت

ها )در واقع از دست رفتن تنوع حیات(، اختالل در چرخۀ نیتروژن و فسفر، کاهش آبِ شیرین، گونه
 شناختی سیارهها چیزی جز موقعیت اضطراری بومزدایی و آلودگی شیمیایی. حاصل همۀ این جنگل

 یا بحران سیستمی زمین نیست.

امروزه دیگر تردیدی وجود ندارد که نیروی اصلی عامل این موقعیت اضطراری؛ رشد نمایی اقتصاد 
توان به معنای های میانی سدة بیستم است. سرمایه را میداریِ جهان به خصوص از دههسرمایه

 داری یایابندة ارزش اقتصادی )متبلور درکاال( توصیف نمود. سرمایهرابطۀ اجتماعی خودگسترش
بر استثمار طبقاتی بنا شده و حرکتش در انطباق با قواعد اجباری ناشی از  نظامِ انباشتِ سرمایه،

هیچ مقدار سودی، هیچ  شناسد.تر کردن خود نمیرقابت بازار، هیچ محدودیتی برای هرچه گسترده
ای سیاره باشد. این نظام، به محیط« بسیار»یا « بَس»تل ثروتی، هیچ حدی از مصرف وجود نداردکه 

های هایی ذاتی و الزامی دارد و آدمی باید با دیگر گونهکند که محدودیتبه چشم محلی نگاه نمی
برداری، در فرآیند توسعۀ فزایندة نگرد برای بهرهزمین در آن زندگی کند، بلکه به دید جوالنگاهی می

به دست عده بسیار اندکی  که البته بیشترین بخش آن هممنتها، چنگ آوردن سود بیاقتصادی و به
وکار همچون خود نظام، محکوم است تا رشد . برحسب منطق باطنی سرمایه، کسبختم می شود
 کند یا بمیرد. 

دهد که بیشتر به ویرانگر رابطۀ سالم را رواج می« جنون منطق اقتصادی»داری بدینسان سرمایه
 داری به عنوان سرمایه نقد صرف حال، این با ماند.ای )متابولیک(، میان انسان و محیط میوارهاندام
در عوض  امروزین را ندارد. محیطی زیست مشکالت توانایی پاسخ به اقتصادی تجریدی، نظام یک
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هایی ملت-الزم است تا به بررسی ساختار انباشت در مقیاس جهانی در کنار تقسیم جهان به دولت
شده که بر  جهانیداریِریالیسم جهانی یا سرمایهرقیب نیز پرداخته شود. بدون مقابله با نظام امپ

توان دربارة است؛ نمیها بنا گشته و]جهان را[ به مرکز و حاشیه تقسیم کردهملت-طبقات و دولت
اند که امروزه، طرح مسالۀ امپریالیسم در بینانه گفت. این ضروریاتمعضالت سیارة ما سخنی واقع

 کنند.آنتروپوسین را ایجاب می

 ياليسم متأخر و آنتروپوسينامپر
چنان که سمیر امین مطرح می کند؛ سود بسیار کالن رانت امپریالیستی که در طی فرآیند تولید 

ای یا جنوب جهانی حاصل می شود، از نقطه نظر تاریخی دو شکل به کاالیی از کشورهای حاشیه

توان به فرآیند دومی را می این .. انتقال ارزش مصرفی۲.انتقال ارزش مبادله و 1گیرند: خود می
امپریالیسم در حوزة زیست بومی تعبیر کرد که غالباً با استخراج منابع، کشورهای فقیر را ویران کرده 

ها، سلب نموده )با غصب در قلمرو خود آن« منت طبیعت برای سرمایهنعمات بی»و مالکیتشان را از 
وارده های ن تازه بدون در نظر گرفتن خسارتو ای، آن بدون آنکه چیزی در مقابل پرداخت گردد(

 بر محیط زیست است.

آفریقا که در ]شهر[ آکرا، پایتختِ -؛ ریاست واحد اقتصاد سیاسیِ جهان سوم9به گفتۀ گایکای تانو
 غنا مستقر است:

از سود طالی صادر شدة غنا توسط معادنی  آید کهاز اسناد تازه منتشر شدة بانک غنا چنین برمی 
میلیون دالربه عنوان  68.6، دولت تنها ۲00۲تا  1990های است، بین سالتملک خارجیان که در

ها دریافت کرده است. به بیان دیگر میلیون دالر ذیل مالیات بر درآمد شرکت 18.7حق امتیاز و 
سهم از بازدة جهانی را از طالی خود دریافت کرده. از آنجا که این  %1.7دولت درمجموع کمتر از 

اند بازده نصیب غنا از این هم کمتر است. بهت آورتر رقام ارزش طالی صادره را پایین تخمین زدها
سهم از این ثروت به جماعتی که مستقیماً با کار معدن  %0.11اینکه بر حسب تحلیل بانک غنا تنها 

 اند تعلق می گیرد. در ارتباط
ای است که به ی چنین چپاولی نمودِ پدیدههرچند طال مثالی است مشخصاً واضح و قابل اعتنا، ول 

، 10افتد، خواه طال، گوآنوطور عام در سطوح مختلف که در ارتباط با تقریباً همۀ منابع طبیعی اتفاق می
های چندملیتی به مند از جنوب جهانی توسط شرکتنفت، قهوه یا سویا باشد. همه به شکل نظام

بوم و اقتصاد کشورهای فقیر و وابسته ها به زیستزیانرود. نتیجه تحمیل انواع ضرر و تاراج می
ها استعمار ، در ارتباط با قرنهای باز امریکای التینشریاندر کتاب  است.)فرآیندی که ادواردو گالیانو

داری که ارزش حسابداری اقتصاد سرمایه و نواستعمار در قارة امریکا به بررسی آن پرداخته است.(
کند، در خدمت الپوشانی آن بخش از رانت امپریالیستی رف را محاسبه میمبادله و نه ارزش مص
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بومی است که ناشی از سلب مالکیت ارزش مصرف است. از این رو موشکافی عمیق غارتِ زیست
کنی، به بردگی بردن ریشه»یابد؛ روندی ذاتاً پرخشونت که در تاریخ با از مردمان حاشیه اهمیت می

ای گره خورده و امروزه با اشکال دیگرِ سلب مالکیت مردمان حاشیه« گور کردنِبه  و در معادن زنده
 و استثمار بی حد و حصر و همچنین تجاوز به طبیعت همراه است.
های بزرگ انحصاری است. این مشخصۀ امپریالیسم در قرون بیست و بیست و یکم، تسلط شرکت

لنین در شناختِ مرحلۀ امپریالیستِی  لیچای داری انحصاری، راهنمای والدیمیر]خصلت[ سرمایه
در « سیاست استعماری و امپریالیستی»داری شد )در عین حال، او خاطر نشان کرد که سرمایه

، نظام 1970های داری وجود داشته است( .از سالتر پیشتر و حتی قبل از سرمایهمفهومی عمومی
مالی درآمده است -سرمایۀ انحصاری امپریالیستی در متأخرترین مرحلۀ خود به شکل رشد مسلط

 شود.های جهانی کاال دیده میشدنِ وسیعِ تولید به صورت زنجیرهکه نمودش در جهانی
های جهانیِ کاال، با شتابی دیرپا در انتقال منابعِ موّادِ خامِ فیزیکی از کشورهای فقیر به این زنجیره

 11«نیاز به مواد خام»تری از مقادیر بسیار عظیماست. ]این جابجایی[  تنیدهکشورهای ثروتمند در هم
تخصیص جهانی از مادة خام استخراج شدة مورد نیاز یک اقتصاد »گذارد که به عنوان به جای می

 ۲008تعریف شده. با استفاده از تحلیل نیاز به مواد خام، کاشف به عمل آمد که در سال « نهایی
کان تجارت در کشورهای دیگر صرف شده است. در استخراج مواد خام برای ایجاد ام %40حدود 

آن سال چیزی در حدود هفتاد میلیارد تن مادة خام استخراج شده که بیشترین مقدار در طول تاریخ 
خام در تجارت )در قالب مواد اولیه(، به کشورهای ثروتمند  بوده است. باالترین سرانۀ معادل مواد

متحده در رأسشان هستند. در اقتصادهای پیشرفته گرایش مربوط است و ژاپن، انگلستان و ایاالت 
و این گرایش « برونی سازی روندهایی است که نیاز بیشتری به منابع خام دارند»کلی به سمتِ 

کند. در همین حال، حدود دو ها را هر چه بیشتر به واردات مواد خام از باقی جهان وابسته میآن
مانده و مواد ع استخراج شده، عمدتا در قالب ضایعات باقیسوم از مجموع کل گردش مواد از مناب

آورند که در به وجود می هایی عمدهکمکی الزم در کشورهای صادرکنندة مبدأ باقی مانده و آسیب
 گیرند.مقوله عواقب بیرونی اقتصادی قرار می

دهند، اما این نسبت می با اینکه معموالً بزرگترین میزان نیاز موادخام از همۀ منابع جهان را به چین
ای بسیار زیاد، صادر کنندة اصلی مواد اولیه با توجه تصویردرستی نیست. چراکه چین هنوز با فاصله

ای تحت شرایط مسلط مبادلۀ نابرابر، به میزان نیازش به این مواد است. با این چنین الگوی توسعه
ثروتمند رسیده، و در مقابل چیزی از منظر مصرف، سود عمدة مواهب منابع طبیعی به کشورهای 

 بومی عظیم نصیب کشورهای جنوب جهانی نمی شود.جز ضرر و زیان زیست
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ها به انحای مختلفِ استثمار و تصاحب، در جهان جنوب بوم که در طول قرنبه جز غارت زیست 
ارتباط با منابع  بومی درها تحمیل شده؛ تأثیرات امپریالیسمِ زیستو نومستعمره مستقیماً به مستعمره

ها و جوّ نیز مشهود است. پس از تصویب قانون حاکمیت بر دریاها در مشترک جهانی مثل اقیانوس
هایی قرار گرفتند که اکثراً در داخل ملت-ها در قلمرو حاکمیت دولتحدود نیمی از اقیانوس 198۲

اند و همچنین کوچک اند. هشتاد و سه کشور که بیشتر ملل جزایر «یاقتصاد یمناطق انحصار»
 های سرزمینشان، نواحی دریایی رازمینتر مانند انگلستان و ایاالت متحدّه بیش از هایی وسیعدولت

ها به این نحو تسهیل شده و هم در این عرصه، موقعیتی زیر حاکمیت خود دارند. تصاحب اقیانوس
سرمایه و فناوری خود، به چپاول آورد تا با مسلط را برای کشورهای عمدة امپریالیستی فراهم می

سازی در خصوصیهای منابع بپردازند. این کشورهای امپریالیست در نتیجۀ اعمال شیوه
اند. آنها اغلب با استفاده از همین برتری دریاها، صاحب قدرت اقتصادی برتری شده مدیریت

ها را تضعیف می نمایند. پیرامونی سوءاستفاده کرده و حاکمیت آنها بر دریاهای اقتصادی از کشور
شود؛ به بیرون رانده شدن شناخته می «اقیانوس تصرف»های اخیر به نام این روند که در سال

انجامد که بی هیچ های چندملیتی به صحنه میماهیگیران جزء و ملل کوچک و ورود شرکت
می دهند. در همین برداری بی حد و حصر قرار محدودیتی شیالت و منابع بستر دریا را مورد بهره

دهد تا از نفت، گاز طبیعی، ها اجازه میها و شرکتدریا به دولت بسترِ المللیِبین عالی حال مرجع
برداری برای سود خودشان بپردازند بی آنکه معادن و فلزات گرانبها درون و زیر بستر دریاها، به بهره

 ها بگذارند.وقعی به واقعیت مشترک بودن منابع اقیانوس
 ۲01۲گزارشگر ویژة سازمان ملل در موضوع حق دسترسی به خوراک در سال  1۲الیویِر دو شاتر

های مبهم حق استفاده، به ضرر ماهیگیران جزء تمام تصرف اقیانوس در قالب قرارداد»اعالم نمود: 
خطرناک « تصرف زمین»شود... دور نگه داشتن منابع از دسترسی مردم محلی، باید به اندازة می

تصرف اقیانوس به معنای حصارکشی به دور منابع مشترک آن است. بنیاد فراملیتی « نگاشته شود.ا
در قلمرو مناطق دریایی، منابع از ماهیگیران محلی و کل مردمی که بر »اعالم کرد که  ۲01۲در 

دهای شود. قرارداربوده میهای عظیم اند، توسط ناوگانمتکی های ماهیگیری سنتیزنجیرة فعالیت
هایی از رشد ماهیگیری اتحادیۀ اروپا با مراکش، موریس، موریتانی و دوَل جزایر اقیانوس آرام مثال

، دو برابر افزایش 1970های ماهیگیریِ جهان ظرفیتشان را از هستند. ناوگان مالکیتاین نوع سلب
صید  %60عتی هستند، ها که صناین کشتی %1اند، و تنها میلیون کشتی رسانده 3.5اند و به داده

دهند. کشورهای جزایر کوچک اغلب مبلغی جزئی در ازای فروش حق غذاهای دریایی را انجام می
 کنند.المللی دریافت میهای بینماهیگیریشان به ناوگان
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شوند به شکلی کاماًل خوانده می منابع مشترک جوّیپیامدهای تاریخی امپریالیسم در آنچه که گاه 
می یابند. جامعۀ جهانی در رویارویی با تغییرات اقلیمیِ ایجاد شده توسط انسان که متفاوت نمود 

ای اکسیدکربن پس از انقالب صنعتی به وجود آمد، وادار شد تا بودجهعمدتاً از انباشتِ انتشارِ دی
قابل تام را برای محدود نمودن انتشار کربن در نظر بگیرد. این بودجه با تعیین حداکثر میزان تجمع 

قبولِ کربن در جوّ مشخص شده است، به این بدان معناست که باید راهی بیابیم تا از تجمع امروزین 
نگاه داریم. هدف،  450را پائین تر از رسیده و به هر قیمتی آن 350ذره در میلیون کربن، به  414

نقالبِ صنعتی درجۀ سلسیوس نسبت به دوران پیش از ا 1.5جلوگیری از افزایش میانگین دما به 
شود( نمایندة لبۀ پرتگاه است و با ذره در میلیون ایجاد می450ای )که در درجه ۲است. افزایش 

بازگشت و خارج از کنترل فرو خواهد می افتد. عبور از آن احتماالً تغییرات اقلیمی در پرتگاهی بی
ت اقلیمی و متشکل از متمرکز بر روی تغییرا هاست که اخیراً هیأتیدر انطباق با این شاخص

فراخوانی اعالم کرده که در  ۲050های مختلف، برای به صفر رساندن انتشار کربن تا سال دولت
احتمال دارد که بتوان جلوی افزایش میانگین دمای جهانِی  %50صورت اجرا، با خوشبینی حداقل 

 درجه را بگیریم. 1.5بیش از 
از آن حدی که افزایش میانگین دمای جهان را صرفا  از حجم مجاز کربن %60تا به امروز بیش از 

ذره در میلیون(، در جو انتشار یافته. روال معمول امروزین، 450درجه نگاه دارد )یعنی معادل  ۲زیر 
به محدودة  ۲035و تا سال  ها تن کربن فراتر رفتهما را در مسیری قرار می دهد که از انتشار تریلیون

بازگشت تغییرات اقلیمی برسیم. دی اکسید کربن منتشره متراکم میشود، ای یعنی نقطۀ بیدرجه ۲
چه اهمیت دارد مقدار سهم هر کشور در آن است. ایاالت متحده، کانادا، اروپا )اوراسیا( ژاپن لذا آن

 %13از کل انتشار را به خود اختصاص داده اند. این را مقایسه کنید با  %61و استرالیا در مجموع 
و انتقاالت هوایی و دریایی. سهم باقی دنیا از سهم نقل %4روسیه، و  %7م هند و چین، مجموع سه

است. با ادامۀ استفاده از الگوی انتشار مصرف محور به جای تولید محور، این  %15این انباشت 
 یابد.ها افزایش نیز میاختالف

مورد نیازشان، برای مصرف از نقطه نظر کشورهای جهان جنوب، این بدان معناست که فضای جوّی 
های فسیلی جهت رشدشان، همین حاال هم توسط کشورهای امپریالیستی اشغال شده و سوخت

فضای اندکی برای رشد اقتصادی این کشورها باقی مانده است. اصوال کنوانسیون تغییر اقلیمی 
تمند در جهت مسئولیت بسیار بیشتری برای کشورهای ثرو ، تحت معاهدة کیوتوسازمان ملل متحد

قائل شده و تصریح نموده که مقدم بر کشورهایی که انتشار انباشتۀ  کاهش انتشار دی اکسید کربن
با این  13کمتری دارند، کشورهای مذکور در پیوست نخست باید انتشار خود به شدت کاهش دهند.

رفته افزایش  حال، سرانۀ انتشار ایاالت متحده همچنان سه برابر میانگین جهانی است و روی هم
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دهد[ ]نشان می ۲01۲انباشته در  انتشارش ادامه دارد. محاسبۀ سهم سرانۀ انتشار دی اکسیدکربن
 میلیارد تن، سهم عادالنۀ خود تجاوز کرده 568داری در حال حاضر هم از کشورهای اصلی سرمایه

 اند.کرده نیافته برای خود خلقو بدهی یا تعهد کربن عظیمی در مقابل کشورهای توسعه
شوند، آثارش در کوچکتر زودتر گرم میبا آنکه مناطق قطبی نسبت به مناطقی با عرض جغرافیایی

تواند مهلک باشد. مناطقی با عرض جغرافیایی میانی و یا نزدیک به استوا، به ویژه مناطق خشک می
ی و تحت اتر یعنی مناطق حارهدر عرض جغرافیایی کوچک گرمایش زمین، مناطق گرمسیری

دهد. بسیاری از کشورها در این نواحی، شاهد چنان افزایش قرار میتأثیر  ای را شدیداً تحتحاره
کند، وضعیت سیستم زمین تعیین می اند. به این ترتیبناپذیری مواجهدمایی هستند که با خطر زیست

گیرد و البته کشورهای ار میآثارِ ژئوفیزیکی تغییرات اقلیمی قرتأثیر  کدام منطقه از جهان بیشتر تحت
ادبیات پژوهش محیط ، تحقیقی مهم در نشریۀ ۲011بینند. در سال می مناطق استوایی زودتر آسیب

را از گرمایش تجربه خواهند کرد، عامالن آن تأثیر  کشورهایی که بیشترین»نشان داد که:  ۲4زیست
پیوندند ا در کشورهایی به وقوع میای، ابتدنیستند. واقعیت این است که گرمایش چشمگیر منطقه

آنکه عاملی تری قرار داشته و میزان انتشار کمتری هم دارند، بیهای جغرافیایی کوچککه در عرض
شناس، و همچنان که دو دانشمند اقلیم«. اقتصادی و یا اجتماعی خاصی وجود داشته باشد

در کشورهایی با عرض جغرافیایی  باال رفتن دما»اند: اعالم داشته 14جیمزهنسن و ماکیکو ساتو
کوچکتر، خود به تنهایی اثری عظیم و خارج از مقیاس بر جای می گذارد... با ادامۀ روال معمولِ 

های فسیلی، تا پایان قرن، مناطقی از خاورمیانه غیرقابلِ سکونت خواهند انتشار کربنِ ناشی از سوخت
پذیرترند. در مقابل تشدید خشکسالی آسیبای به خصوص در مواجهه با حارّهمناطق تحت« شد.

و های جغرافیایی بزرگتر که اکثراً ثروتمندترند، با آنکه تأثیراتِ تغییرات آبکشورهای واقع در عرض
کنند، اما در مواردی ها و موج گرما تجربه میها و خشکسالیهوایی را با افزایش شدت طوفان

 جهانی میل خواهد کرد. میانگین دمایشان بیشتر به سمت دمای مطلوب
اجتماعی، کشورهای مناطقی با عرضِ جغرافیاییِ -با توجه به این واقعیت که بنابر دالیل تاریخی

تناسبِ گرمایش زمین، تنها موجب بدتر شدن موقعیت بیتأثیر  تر، فقیرتر هم هستند،تر و گرمکوچک
جهانی است که همین حاال هم وجود آنها خواهد شد. یکی از آثار تغییرات اقلیمی تشدید نابرابری 

رود فجایع ناشی از این تغییرات ابتدا در جنوب جهانی پدید آید. شمال جهانی دارد. بنابراین انتظار می
هم تحت خطر است ولی به دالیل هم اجتماعی و هم محیطی حداقل در اوایل به وسعتی کمتر. 

، بدون ۲100تا سال »دهد که بر اساس آن: ، معیارِ تقریبی به دست می15نیچر ی[تحلیلی در ]نشریه
افت خواهد  %75از فقیرترین کشورها حدود  %40در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی، میانگین درآمد 

ترند افزایش درآمد اندکی را ثروتمندترین کشورها از آنرو که عمدتاً خنک %۲0که داشت، در حالی
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شاید این اعداد جای تفحص داشته باشند ولی واگراییِ این روند آشکار « .هم شاهد خواهند بود
 است.

گسیختگی متابولیک امپریالیستی، این تفاوت سرنوشت شمال و جنوبِ جهانی ناشی از ابعاد از هم
گرمایش زمین، نابرابری اقتصادی را افزایش »ای با عنوان همین امروز نیز ملموس است. مقاله

 14در  17، در مجموعه مقاالت آکادمی ملی علوم16باخ و مارشال بروکنوح اس. دیفن ، به قلم«داده
شواهدی روزافزون وجود دارد حاکی از تأثیرات منفیِ »منتشر شده که اشاره دارد که:  ۲019ماه می 

ه بیشتر بر افراد و کشورهای فقیرتر؛ خواه به دلیل نداشتن منابعی برای مقابله باتغییرات اقلیمی، خوا
تر که گرمایش بیشتر در آنها، هم به سالمت و هم به تولیدآسیب به دلیل سکونت در مناطق گرم

ای رسد که در پارهوقتی هر دو عامل اجتماعی و محیطی را ترکیب کنیم، به نظر می« کند.وارد می
تمند دهند و در مقابل برخی کشورهای ثروکشورهای فقیر تاوان حاصل از گرمایش را می»موارد: 

وضعیت اقلیمی و خطرات کثیرِ ناشی از تغییرات ناگهانی های پیچیدگی« از گرمایش منتفع می شوند.
باری اقلیمی نشان می دهد که، در همان زمانی که کشورهای فقیر در جنوب جهانی تأثیرات فاجعه

عامل اصلی و کنند، شمال جهانی هم به هیچ وجه از خطر در امان نیست. با این حال، را تجربه می
در اختالف میان این پیامدها، قطعاً عامل اجتماعی است که با ثروت بیشتر و دسترسی  تعیین کننده

 به منابع بیشتر در شمال مربوط می شود.
کنند تا عوامل دیگری از تغییرات اقلیمی نیز وجود دارند که لطمات بیشتری را متوجه جنوب می

اند و معموالً جمعیت الدش که در مناطق پست ساحلی واقع شدهشمال. کشورهایی چون ویتنام و بنگ
اند، همه با باال آمدن ای که از جزایر کوچک تشکیل یافتهمتراکمی دارند، و دول در حال توسعه

وهفت کشور عضو سازمان ملل و پانزده تای دیگر افتند. )از این جزایر، سیسطح آب، به خطر می
انبار عمل ها در حکم آبهای کوهستانی و سرچشمهی گیرند(. یخچالدر مقولۀ نواحی تابعه قرارم

کنند، از دست رفتن کنند؛ آب را در زمستان ذخیره کرده و به آهستگی در تابستان رهایش میمی
قارة اند، بزرگترین ضربه به چین و شبهکه به این منابع وابسته« 18منابع ذخیرة آبی در ارتفاعات»

های هیمالیا، منبع تأمین آب ی که میلیاردها نفر یا حتی بیشتر، با ذوب یخچالهند خواهد بود، جای
های موسمی هم دچار اختالل شده که با پیامدهایی خود را از دست خواهند داد. احتماالً طوفان

ای و بینی همراه است. از عوامل مهمی که در پایداری آب و هوایی منطقهعظیم اما غیرقابل پیش
های استوایی با تنوع حیاتی غنی هستند که نسبت به کنند، جنگلمهمی ایفا میجهانی نقش 

 پذیرند. گرمایش بسیار آسیب
واکنش کلی ساختار قدرت اقتصادی و نظامی در شمال به این گسست اقلیمی، با توجه به ماهیت 

به خواهد ترجنوب نسبت به شمال جهانی دارای دو جنهای شدیدپذیریامپریالیسم، بررسی آسیب
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. چگونگی ۲های جنوب جهانی و پذیری.کاوشی در مسائل امنیتی حاصل از این آسیب1بود: 
به وضوح  متحده ایاالت استثمارشان در جهت افزایش تسلط امپریالیسم. هردو جنبه را در سیاست

 جهانی «انرژی سلطه بر» از موارد یکی ترامپ دونالد دولت کالن استراتژی می توان مشاهده کرد.
 آن به عنوان اهرمی در جهت افزایش قدرت از استفاده و فسیلی سوخت تولید گسترش طریق از

هایی برای . بطور همزمان ارتشِ ایاالت متحده در پی راهژئواکونومیک آمریکاست و ژئوپلیتیک
 های جدید، خاصه در زمینۀ آب و نفت، و همچنین تدارک مداخله جهت حفظپذیریمواجهه با آسیب
اش در بحبوحۀ این تغییر موقعیت است. ایاالت متحده در تعامل با شرکای کوچکتر هژمونی جهانی

خود یعنی اروپا و ژاپن، با ترکیب منافع اقتصادی و نظامی، در پی راهبردی کردن ابزارهایی است 
آرایی که در عین ایمن سازی زنجیرة ارزش جهانی و منابع، دژ آمریکا را مستحکم نماید. این باز

ای برای سلطه بر منابع طبیعی در دو حوزة موقعیت امپریالیسم در آنتروپوسین به وضوح در مسابقه
 آب و انرژی، قابل مشاهده است.

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Imperialism in the Anthropocene: 
 https://monthlyreview.org/2019/07/01/imperialism-in-the-anthropocene  

۲- Stratigraphy: ترتیب، توالی ی مطالعهشناسی که به ایست از علم زمیننگاری شاخهشناسی یا الیهچینه

 پردازد.ی زمین در طول زمان میهای پوستهو ساختار و برهمکنش الیه
۳ - Quaternary: میلیون سال پیش آغاز شده و عصر هولوسین  ۵/۲ی چهارم زمین شناسی که از حدود دوره

 دارد.مدر انتهای آن قرار 
۴ Paul Crutzen  
۵ Eugene Stoemer  
۶ Anthropogenic system  

۷- Holoceneهزار سال پیش آغاز شده.می چهارم زمین شناسی که از حدود دوازده: عصری است در دوره 

                                                                                                          



 
           

                                                                                                                                                                                                                                                          

۸-Artificial (Synthetic) Radionuclidesشود که به طور طبیعی وجود ندارد و ای گفته می: به مواد هسته

 منظور مشخصی توسط انسان ساخته شده است. مبه 
۹ Gyekye Tanoh  

1۰- Guano :وری کشاورزی مؤثر است. مشود و در بهرهاز انباشت مدفوع پرندگان و خفاش حاص می 
11 Material Footprint  
1۲ Oliver de Schutter  

کشورها در پیوست نخست  اند که نامهای مختلف دسته بندی شدهدر معاهدۀ کیوتو، کشورها در پیوست -1۳
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وژ، لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، اسلواکی، اسلونی، اسپانیا، سوئد، لوکزامبورگ، موناکو، هلند، رالندنو، نر

 ی امریکا.مسوئیس، اوکراین، انگشتان، ایاالت متحده
1۴ Makiko Sato & James Hansen  
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1۶ Marshall Bruke &Noah S. Diffenbaugh  
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 کار آلمانهمدار کهننظرات یک سیاست

 در مورد جنگ اوکراین

 هوشمند انوشه

 
عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان از سیاستمداران  Klaus von Dohnanyکالوس فون دونانی 

آید. فون دونانی در دوران فعالیت سیاسی خود دار آلمان به شمار میکار و استخوانکهنه
ترین آنها مسئولیت وزارت علوم در کابینه ویلی های مهمی بر عهده داشته است که مهممسئولیت

موت اشمیت و پس از آن مسئولیت شهرداری برانت، معاونت وزارت امور خارجه در کابینه هل
هامبورگ بوده است. او همچنین 

های زیادی نماینده در پارلمان سال
سراسری آلمان بوده است. فون 
دونانی در کتابی که تحت عنوان 
منافع ملی: جهت يابی سياسی 
برای آلمان و اروپا در تحوالت 

در ماه ژانویه امسال  جهان امروز
 منتشر شد، 

رسی رابطه میان آمریکا و اروپا به بر
های بینیپرداخته و نظرات و پیش

جالبی در مورد تشنج در روابط میان 
روسیه و اوکراین بیان کرده است. 
این کتاب بالفاصله پس از انتشار در 

های پرفروش قرار لیست کتاب
های مختلف ترجمه گرفت و به زبان

های شد. فون دونانی در دانشگاه
ستنفورد آمریکا تحصیل کلمبیا و ا

کرده و به همین دلیل با فرهنگ و 
 ها آشناست. خلق و خوی آمریکایی
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باشد و اینکه منافع هسته اصلی نظرات ابراز شده در این کتاب در رابطه با منافع اروپا و آلمان می
ه در این کتاب روی آمریکا باشد. نویسنداروپا با منافع آمریکا یکی نیست و اروپا نباید همیشه دنباله

پردازد و تعقیب کورکورانه سیاست آمریکا در مورد روسیه را برای به رابطه میان اروپا و روسیه می
داند. فون دونانی معتقد است، اروپا که در همسایگی روسیه قرار دارد، اروپا بسیار خطرناک می

کند. فاصله با روسیه دنبال میتواند همان سیاستی را تعقیب کند که آمریکا با چندهزار کیلومتر نمی
آمیز و فارغ از تشنج کار امنیت اروپا را در برقراری یک سیاست صلحمدار پخته و کهنهاین سیاست

مدار نظیر در بیان صریح این نظرات از سوی یک سیاستداند. شهامت کمدر کنار روسیه می
های اخیر به طور وسیع پوشش ر ماههای آلمان دشده موجب شد تا این نظرات از سوی رسانهشناخته

ای از آنها را داده شوند. برای آشنایی خوانندگان با نظرات مطرح شده در این کتاب، در اینجا گزیده
 کنیم.نقل می

 رابطه ميان آمريکا و اروپا را چگونه بايد ديد؟
گیرد. او برآن است که سیاست هر کشوری بر اساس دفاع از منافع آن کشور شکل می فون دونانی

الذکر بیند و در مورد سیاست آمریکا در جهان امروز در کتاب فوقهمین امر را در سیاست آمریکا می
های زیادی وجود دارد که آمریکا دفاع از منافع خود را زیر جمالت نمونه»کند: چنین قضاوت می

کند. منافع آمریکا همواره جنبه ژئوپلیتیک و اقتصادی دارد و از این باور دوستانه پنهان میانسان
 «هستند. ملت استثناییگیرد که آنها یک نشأت می

های مشترکی پایبند هستند را فون دونانی سپس این نظر رایج که آمریکا و اروپا به اصول و ارزش
های به کلی متفاوتی اعتقاد دارند... امروزی به اصول و ارزشاروپای امروزی و آمریکای »کند: رد می

های خود حتی شرایطی را ندارد که بتواند امروزه به عضویت آمریکا به دلیل پایبندی به ارزش
 «اتحادیه اروپا پذیرفته شود.

داخله م»کند: فون دونانی برای نشان دادن باور آمریکا به عنوان یک ملت استثنایی چند مثال ذکر می
و سرنگون کردن دولت قانونی مصدق توسط سازمان سیا داللت بر  1950در امور خاورمیانه از دهه 

کلی متفاوتی بر سیاست خارجی آمریکا حاکم است. آمریکا، چنانچه خطری این دارند که تفکر به
یچ دهد، اعضای یک دولت دیگر را بدون هبرای امنیت خود احساس کند، به خود این حق را می

این کار را در مورد قاسم سلیمانی  ۲0۲0ای به قتل برساند همچنان که در ماه ژانویه سال محاکمه
 «انجام داد.

اروپا باید باالخره قبول کند که »کند: گیری میفون دونانی سپس بر اساس این نظر چنین نتیجه
ا هیچگاه با یکدیگر متحد ها تنها از نظر منافع ژئوپلیتیک مورد توجه آمریکا هستند و ماروپایی
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ایم. این از نظر ملت و ابرقدرت آمریکا کامالً قابل ایم چرا که ما هیچگاه حق اظهارنظر نداشتهنبوده
 «فهم است... ولی ما باید این موضوع را در سیاست خودمان در نظر داشته باشیم.

 اندازی ميان اروپا و روسيهسياست تفرقه
جمهوری دهد که سیاست دولت کنونی آمریکا تحت ریاستان میفون دونانی در کتاب خود نش

سال پیش توسط پژوهشگر و سیاستمدار  100کند که بیش از بایدن همان خطی را دنبال می
تدوین شده بود. او بر این اعتقاد بود که تسلط  Halford J. Mackinderبریتانیایی هلفورد مکیندر 

ست. حال چون نه بریتانیا و نه آمریکا هیچیک قادر نیستند بر این بر قاره اوراسیا الزمه تسلط بر دنیا
میان کشورهای این « تفرقه بینداز و حکومت کن»قاره مسلط شوند تنها راه چاره استفاده از روش 

ها بر اساس این روش جلوگیری از قاره است. سیاست بریتانیا و سپس آمریکا در تمام این سال
 ا و روسیه بوده است.نزدیکی میان اتحادیه اروپ

دهد: گیری را چنین بسط میفون دونانی سپس این نتیجه
با توجه به اختالف نظر میان اروپا و آمریکا در رابطه با »

کند تا گیری در مورد روسیه و چین، آمریکا تالش میموضع
 «پیش ببرد. "های مشترکارزش"منافع خود را با توسل به 

روی از سیاست آمریکا که دنبالهنویسنده بر این اعتقاد است 
های اروپا باید از راه»نویسد: به نفع اروپا نیست و می

دیپلماتیک با روسیه نیز در تماس باشد و حتی اگر الزم باشد 
بدون آمریکا این کار را انجام دهد. چرا که من شک دارم 
که اروپا بتواند آمریکا را قانع کند که سیاست اروپا در رابطه 

یه نه تنها به نفع اروپا بلکه به نفع آمریکا نیز خواهد با روس
بود. این نظر در آمریکا بسیار جا افتاده است که به روسیه به 

نگاه کنند. باید گفت که  "امپراتوری شیطانی"چشم یک 
 1990این نظر نه به دلیل رفتار روسیه بلکه بیشتر به دلیل برخورد آمریکا با فدراسیون روسیه از سال 

آمیز با های خصومتبدون دلیل، برخورد 1990ه بعد جا افتاده است. این آمریکا بود که از سال ب
 «روسیه را مجددا ادامه داد.

 اوکراين و ناتو
با آنکه »پردازد: فون دونانی سپس به بررسی دالیل بروز تشنج در روابط میان روسیه و اوکراین می

ک سو و از سوی دیگر میان کریمه و روسیه بسیار پیچیده رابطه میان جزیره کریمه و اوکراین از ی
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درهای خود را به روی اوکراین و در نتیجه  ۲008است، ولی باید در نظر داشت که اگر ناتو در سال 
کرد... آیا ما اشغال نمی این جزیره را ۲014بر روی کریمه تا این حد نگشوده بود، روسیه در سال 

به چه معنی است؟  سواستوپولهای ناتو در بندر ردیم که حضور کشتیدر غرب به این مسئله فکر نک
توانست از نظر سیاست داخلی و همچنین تاریخی برای رئیس جمهور روسیه یک این مساله نمی

دورنمای قابل قبولی باشد... برنز، رییس کنونی سازمان سیا در کابینه بایدن، با ذکر خاطرات خود به 
توان در بهترین حالت نویسد که گسترش ناتو به سمت شرق را میعنوان سفیر آمریکا در مسکو می

 «معنی دانست.بسیار زودرس و در بدترین حالت یک تحریک بی
رغم کند. او با اشاره به اینکه علیفون دونانی سپس مسئله عضویت اوکراین در ناتو را بررسی می

مخالفت آلمان و فرانسه با عضویت اوکراین، ناتو بر این موضوع اصرار داشت، در این رابطه از مشاور 
برای »اظهار داشت:  ۲015ای در سال کند که در مصاحبهسابق کاخ سفید برژینسکی نقل قول می

جلوگیری از تبدیل جنگ سرد جدید به یک جنگ گرم باید غرب و مسکو به طور جدی برای 
دستیابی به یک راه حل وارد مذاکره شوند... به نظر من بهترین راه حل این خوهد بود که به اوکراین 

تی شبیه به فنالند اعطا شود. در این وضعیت اوکراین خواهد توانست روابط تنگاتنگی با اروپا وضعی
شود که اوکراین هیچگاه به عضویت ناتو در نخواهد برقرار کند و در مقابل به روسیه تضمین داده می

 «.آمد
آمریکا در  نظران مشهور، از صاحبGeorge F. Kennanفون دونانی در کتاب خود از جورج کنان 

با روزنامه  1997کند. کنان در یک مصاحبه در سال مورد مسایل مربوط به روسیه، نقل قول می
بار در دوران گسترش ناتو یک اشتباه فاجعه»نیویورک تایمز نظر خود را بدین شکل بیان کرده بود: 

ضد غرب و گرا، پس از پایان جنگ سرد خواهد بود. چنین تصمیمی موجب تقویت نیروهای ملی
منفی بر رشد دموکراسی در روسیه خواهد داشت. این امر تأثیر  گرا در روسیه خواهد شد ونظامی

باعث خواهد شد رابطه میان غرب و شرق به فضای دوران جنگ سرد برگردد و سیاست خارجی 
 «روسیه را به سمتی سوق دهد که به هیچوجه به نفع ما نباشد.

 

 وسيه ميسر استامنيت اروپا تنها در کنار ر
در صورت حمله »گیرد: نگرد، چنین نتیجه میفون دونانی که از موضع اروپا به درگیری با روسیه می

نظامی روسیه، فقط منافع آمریکا مد نظر خواهد بود و نه اروپا. کسی به حرف ما گوش نخواهد کرد. 
د منافع ژئوپلیتیک برای آمریکا خطر نابودی کامل اروپا وجود دارد زیرا که اروپا در درجه اول از دی

اهمیت دارد. استراتژی آمریکا و ناتو بر این پایه استوار است که در صورت حمله نظامی روسیه، این 
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های نظامی خواهد بود بدون آنکه هیچ خطری آمریکا را تهدید فقط اروپا است که عرصۀ درگیری
ران خواهد شد. ناتوی اتمی و سازمان نظامی کند. آلمان به عنوان پایگاه مرکزی لجستیکی فوراً بمبا

 «آن امروزه هیچ تضمینی برای امنیت اروپا نیست.
مدار دنیادیده و با تجریه تنها راه جهت تضمین امنیت آلمان بر پایۀ این منطق است که این سیاست

روابط  زدایی درتنها راه، در پیش گرفتن سیاست تشنج»بیند. و اروپا را فقط در کنار روسیه می
پذیر است. ما مابین است. امنیت بلندمدت در اروپا فقط در کنار روسیه و نه علیه روسیه امکانفی

دانیم که در یک جنگ علیه روسیه حتی اگر پیروز هم شویم، بازنده خواهیم بود. فقط ها میاروپایی
دایی باید به یک زتواند خطر جنگ را کاهش دهد. به همین دلیل تشنجزدایی مییک سیاست تشنج

 «اصل در سیاست ناتو در برابر روسیه تبدیل شود.
 

 رابطه با چين
چین امروزه به دنبال رشد اقتصادی و اجتماعی »نویسد: فون دونانی در مورد رابطه با چین چنین می

 گشایی نظامی. اگر اروپا بتواند منافع چین را به درستی درک کند و عملکرداست و نه به دنبال جهان
های زیادی همزیستی مثبتی خواهیم داشت. آمریکا ولی خود را متناسب با آن تنظیم کند، ما سال

قصد دارد از این امر جلوگیری کند. آمریکا بر آن است تا بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا مسلط 
مجموعه "شود و آن را در جهت دلخواه خود براند. آمریکا مایل است تا اروپا را به عنوان بخشی از 

 «در چارچوب سیاست جهانی خود به یک درگیری با چین بکشانند. "های یکسانغرب با ارزش
 

 مصاحبه با کانال تلويزيونی شمال آلمان
بینی شده بود، بسیاری به دنبال انتشار کتاب فون دونانی و آغاز جنگ در اوکراین که در کتاب پیش

کتاب کالوس فون دونانی انجام دادند. در اینجا ترجمه  هایی با نویسندههای آلمان مصاحبهاز رسانه
هایی از مصاحبه کانال تلویزیونی شمال آلمان با فون دونانی جهت اطالع خوانندگان عرضه بخش

 ماه آوریل انجام شد.۲۲شود. این مصاحبه در تاریخ می
ر کتابم نوشتم: بینی کرده بودم. من دپیش از آغاز جنگ در اوکراین من وقوع این جنگ را پیش

اگر اوکراین همچنان به سوی عضویت در ناتو کشانده شود، همانطور که سیاست آمریکا اقتضا »
کند، در این صورت وقوع جنگ در مرز شرقی اروپا محتمل است. مسئوالن آمریکایی و به ویژه می

ت که وقوع در این مورد هشدار دادند. باعث تأسف اس ۲019رئیس سازمان امنیت بایدن در سال 
 «شد ولی از آن جلوگیری نشد.بینی میاین جنگ پیش
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جمهور پوتین، رئیس»جمهور آمریکا بایدن بگوید: برای جلوگیری از جنگ فقط کافی بود که رئیس
« حاال که مسئله برایتان خیلی مهم است، ما حاضریم در مورد آینده اوکراین با شما مذاکره کنیم.

من این بار »ای به آمریکا نوشته بود: کرد. پوتین در ماه دسامبر در نامه بایدن از این کار خودداری
ای برای آینده خواهم کتباً اعالم کنید چه برنامهخواهان یک نسخه کتبی هستم. من از شما می

وقتی « ما در مورد این مسئله با شما مذاکره نخواهیم کرد.»پاسخ بایدن این بود: « اوکراین دارید.
این به هیچوجه قابل »گفتیم: افتاد، من انتظار داشتم در آلمان طغیان شود. ما باید می این اتفاق

اید، آلمان هم قبول نیست. به دلیل آنکه اگر جنگی روی دهد آنگاه همانطور که خودتان هم گفته
 «درگیر خواهد بود.

 

 ای در آمريکابايدن و فشار انتخابات ميان دوره
جمهور بایدن به دلیل مبارزات انتخاباتی در آمریکا از مذاکره با ه رئیسمن عمیقا اعتقاد دارم ک»

روسیه بر سر اوکراین امتناع کرد. در آمریکا هر دو سال یک بار انتخابات برای تمامی مجلس 
گیرد. بایدن این انتخابات را که در ماه نوامبر برگزار نمایندگان و یک سوم از مجلس سنا صورت می

برد چرا که اگر در این انتخابات دارد... بایدن در شرایط بسیار دشواری به سر می شود پیش رومی
شکست بخورد، دیگر حرفی برای گفتن نخواهد داشت. بنابراین ما در حال حاضر اختیارمان در دست 

جمهوری است که از آزادی عمل برخوردار نیست و برای پیروزی در انتخابات مجبور است رئیس
 «.خواهان استیش بگیرد که نه در خط حزب دموکرات بلکه در خط جمهوریسیاستی در پ

 

 ها راه به جايی نخواهند بردتحريم
های خود، این اصول را به گرایانه آن است که هر کشور در حین حفظ اصول و ارزشسیاست واقع»

یگر نیستند. کشورهای دیگر نیز گوشزد کند ولی در عین حال بداند که هیچ دو کشوری مانند یکد
توان مانند سوئیس حکومت کرد. توان مانند سوئیس حکومت کرد. در آمریکا هم نمیدر آلمان نمی

 کشورها متفاوت هستند و مشکالت متفاوتی دارند. باید این واقعیت را پذیرفت.
توان روسیه را تغییر داد و نه چین را. این کاری احمقانه است. با تحریم روسیه آنها با تحریم نه می

ها ای که قرنرانیم. ولی با این کار نخواهیم توانست روسیهرا هر چه بیشتر به سوی چین می
«شیوه ما داشته باشد. هایی به شکل دیگری داشته را مجبور کنیم حکومتی بهحکومت



 
           

 چین بازپرداخت وام کشورهای فقیر را میبخشد1

 ها معترضندامپریالیست

 ترجمۀ کورش تیموری فر
 

توسط خبرگزاری بلومبرگ  1401مرداد  30مطلب زير، روز 
منتشر شده است. خشم اين رسانۀ وابسته به جناح راست 

مستتر و گاه جای گزارش سرمايۀ مالی، از اقدام چين، در جای
       عيان است.

 
فقره  ۲3نوظهور، اعالم کرد که  یبه اقتصادها ۲یدولت وام دهندة نیبزرگتر ن،یچ -پکن )بلومبرگ( 

دالر  اردیلیم 14دالر ) اردیلیم 10و  دیخواهد بخش ییقایکشور آفر 17را به  وام بدون بهره

 کند.یم تیقاره هدا نیا یکشورهاپول را به المللی بین صندوقخود در  ریسنگاپور( از ذخا
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امور خارجه، در نشست هفته گذشته مجمع  ریوز ،یی وانگطبق گزارش وزارت امور خارجه چین، 
 را اعالم کرد. این بخشودگی قا،یو آفر نیچ یهمکار

اند، شده دیسال گذشته سررس انیکه به گفته خود در پا ییهادر مورد ارزش وام یاتیسازمان جزئ نیا
 .بودندرا بدهکار  مبلغ نیاشاره نکرد که کدام کشورها ا نینکرد و همچن ارائه

از  نز،یدانشگاه جان هاپک شرفتهیپ یالمللنیمنتشر شده توسط دانشکده مطالعات ب گزارشاساس  بر
را اعالم کرده  ییقایآفر یبدون بهره به کشورها یهاوام یدور بخشودگ نی، پکن چند۲000سال 

لغو شده محدود  یبده است. بخشوده ۲019خود را تا سال  یدالر از بده اردیلیم 3.4است و حداقل 
را در آن  بخشودگی نیشتریب ایزامب وبدون بهره بود  شدة دیسررس یخارج یهاکمک یهابه وام

 کرد. افتیدوره در

 یهاو وام یازیامت یهامانند وام قایدر آفر نیچ ریاخ یهابه اتفاق وام بیقر تیحال، اکثر نیا با
 .3شده است تمدیداز آن  یلغو در نظر گرفته نشده است، اگرچه برخ یهرگز برا ی،تجار

در سراسر جهان از جمله فدرال  یمرکز یهانرخ بهره توسط بانک شیاز افزا یموج ندهیفزا تورم
 .4دهدیم شیرا افزا یدولت یهابازپرداخت وام یهانهیاست که هز ختهیمتحده را برانگ االتیرزرو ا

 مشکوک به بازپرداخت یهایدالر از بده ونیلیربع ترکی ،در حال توسعه یحال، کشورها نیهم در

قبل  یاست که حت ییتوسط اقتصادها نکول یخیتار موج کی جادیا یبرا یدیکه تهد اندباال آورده

 با مشکل مواجه بودند.هم  19-دیکوو یریاز همه گ

مورد  رتریفق یخود به کشورها یدهوام یهاوهیش لیپکن که به دل ،یاساس گزارش بانک جهان بر
 لیرا تشک یدوجانبه و بدهکاران خصوص یهایدرصد از بده 40 باًی، تقر5انتقاد قرار گرفته است

 .6دارند ازیبه آن ن یجهان در سال جار یکشورها نیرتریدهد که فقیم

مبنی  ،یریگدر طول همه ۲0گروه ( به تصمیمات هابازپرداخت قیمشارکت در تعلاین اقدام چین )
 جادیا یبرا نیچ یهاتالش در چارچوب ،هفته گذشته یۀاعالم است. شکل داده ،هایکاهش بده بر

 .قرار دارد -ابتکار کمربند و جاده قیاز طر ژهیوبه–در حال توسعه  یروابط با کشورها

 پکن در یۀدر سراسر جهان هستند و اعالم خود نفوذافزایش  یدر رقابت برا نیمتحده و چ االتیا
 ،یپلوس یها پس از سفر نانستنش شیافزا دلیلابرقدرت، بحالی منتشر شده است که روابط دو 

در  از روسیه پکن تیحما نیو همچن یماه جار لیدر اوا وانیبه تا کایآمر ندگانیمجلس نما سیرئ
 رد.در حضیض قرار دا، نیکشور به اوکرا نیتهاجم ا ۀحبحبو

مساعد  یهمکار طیمح کی نیازمند آنست، قایآنچه آفر»وانگ گفت:  ی، آقاهمین گزارشاساس  بر
 «.حاصل جمع صفر با جنگ سرد تیو دوستانه است، نه ذهن
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 یکمک به اعضا منظوربه ،دالر اردیلیم 650 قیتزر رکورد در سال گذشته ،پول یالمللنیصندوق ب
 سیرئ وا،یجورج نایستالیاما کر را ثبت کرد؛ 19-دیکوو وعیمقابله با اثرات ش یصندوق برا نیا

 یکارها رتر،یفق یخود به کشورها ریثروتمند خواسته است تا با قرض دادن ذخا یصندوق از کشورها
 انجام دهند. یشتریب

حق »از  ،پول یالمللنیصندوق ب ریاخ قیتزر قیرا از طر کایدالر آمر اردیلیم 38.۲معادل حدود  نیچ
 یآقا و شرط است. دیو بدون ق کندیکرد که مانند اضافه برداشت عمل م افتیدر «ژهیبرداشت و

 نیدو تراست ا قیرا از طر خود «ژهیحق و»این دالر از  اردیلیم 10است  لیما نیوانگ گفت که چ
 اند، اختصاص دهد.شده لتشکیو با درآمد متوسط  ریفق یکمک به کشورها یصندوق که برا

در سنگال در  قایو آفر نیچ یمجمع همکار یگفت که از زمان برگزار یسخنران نیوانگ در ا یآقا
 یرا به موسسات مال یاعتبار التیدالر تسه اردیلیم 10دالر از  اردیلیم 3نوامبر سال گذشته، پکن 

 98 ۀبدون تعرف وارداتامسال با  نیچ ن،یوانگ، عالوه بر ا یگفته آقا به ارائه کرده است. ییقایآفر
به  یاضطرار ییغذا یهاموافقت کرده است و کمک ییقایکشور آفر 1۲کاالهای صادراتی درصد 

 ارائه کرده است. ترهیو ار یسومال ،یوپیات ،یبوتیج
 
 

1 https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-to-waive-some-africa-loans-offer-14-

billion-in-imf-funds 
–بار خود به کشورهاي نيازمند را از طريق نهادهاي وابسته به خود هاي اسارتکشورهاي امپرياليستی، وام ۲

 کنند تا از مسئوليت بخشش بدهی فرار کنند.بهرۀ باال ارائه میبا  -المللی پولبويژه صندوق بين
 شود!گويا هر وام پرداختی توسط وام دهندگان، از همان ابتدا بعنوان کمک بالعوض اعالم می 3
و اين دقيقاً خالف سياست اعالم شده توسط بانک مرکزي چين است که هفتۀ گذشته نرخ بهره را کاهش  4

 داد.
چه نوشته « جهانی شدن؛ براي آگاهی شهروندان»و اين، براي چبن، يک نقطۀ قوت است. ببينيد در کتاب  5

هاي کالنی را با بهره و بازۀ زمانی بازپرداخت مطلوب به کشورهاي آفريقايی، براي توسعۀ چين وام»است: 

المللی قاد شديد صندوق بينها اختصاص داده است. اقدامی که با انتهاي اقتصادي و اجتماعی آنزيرساخت

کرده اين کتاب را معرفی در همين شماره، (. مجلۀ دانش و اميد، 447)ص «. پول و بانک جهانی روبروست

 است.
 المللی پول.دهند به چين بدهکار باشند تا صندوق بينعبارت ديگر، فقيرترين کشورهاي جهان ترجيح میبه 6

                                                                                                          



 
           

 شان نخبگان قدرت و محافظان

 اطالعاتی یهاسازمان: دومبخش 

 
 ینخبگان قدرت جهان یاتيدر خدمت منافع حهای اطالعاتی سازمان

 هاکشورمۀ ه در زین ایسسازمان  کنند.یم تیجهان فعال هایکشورتمام در  یاطالعات یهاسازمان
-هیسرمامحافظت از  یبرا یجهان یهاغول یآزادتضمین  یبراها سازمان نیا از یاریفعال است. بس

همکاری  یکدیگر ی، بامقاومت مل یهاها و جنبشدولت دخالتبدون  ،جهان ۀنقط هر در یگذار
 ،ایتانیبر یاطالعات یهابا سازمان یکینزدروابط سازمان سیا . به طورخاص، نزدیکی دارند

 دری، دولت یهاسازمان نای .ی داردعربستان سعود اردن و فرانسه، لهستان، ،کانادا، آلمان،ایاسترال
 .اندشان باهم سهیمیرشد اقتصاد یاتیمشترک حفاظت از منافع ح یهادغدغه

جورج  یمل تیامن مشاور و نجریسیک یهنر یروابط خارج یعضو ارشد شورا ،1ليرابرت بلک و

متحده االتیا یاتیکه دفاع از منافع حنوشته بودشکارا آ ۲017 هیژانو ۲5در  یا. بوش، در مقالهویدبل

برابر  درمتحده  االتیعالوه بر محافظت از ا ليبلک و ترامپ باشد. جمهور سیاول رئ ۀدغدغ دیبا

: تجارت، یجهان ةعمد یهاستمیدوام و ثبات س» از نانیاطم حصول خواستار ،یاهسته داتیتهد
 را یو جهان یاتوازن قدرت منطقه دیما با»نوشت:  یشد. و «میاقل و یانرژ نیتام ،یمال یبازارها

و  تیمتحده و تقو االتیا یالمللنیب یبرتر ،کایآمر یداخل استحکام قیکه از طر میچنان حفظ کن
 «دهد. صلح و ثبات را ارتقا ل،یجمله اتحاد با اسرائ از متحده، االتیا بسته باهم یهاستمیس دفاع از

 االتیا یاتی، منافع حة خودمتحد االتيا ینظامقدرت های راهنمای نمایهدر  2تجيهر اديبن

 :کندیم تعریف نیچناین متحده را 

 از وطن؛ دفاع 

  ای باشد که منافع حیاتی ایاالت منطقه ةثبات کنندیکه ب یجنگ بزرگ زیآمتیموفقپایان

  متحده در آن قرار دارد؛

 و سپهرِ  یی،و فضا ییهوا ،ییای: در3جابجایی منابع طبیعی مشترک جهان یآزاد حراست از

  کند.کسب و کار را هدایت آنها  قیکه جهان از طرخارج از جوّ زمین 
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کارکنان  معرفی را در تیوال استر تیاهم ،5کايآمر پنهاندولت ش، کتاب ،در4اسکات ليد تريپ

 لیوک ،6آلن دالسطور حتم،بهکند. یم فیتوص یاطالعات یهابه سازمان یدیکل یهااستیس و

سازمان و  تیوال استر نیب یکینزد ۀرابطچنین از  یخوب ۀنمون ،ایسسازمان  ریو مد تیوال استر
 ،سپتامبر 11پس از  یاطالعات یهاسازمان ۀگوناست. اسکات معتقد است که رشد قارچ یاطالعات مل

حتی زمانی که مستقل شده است،  یهاتیبا قابل «دولت پنهان» یاطالعات یهاباعث ظهور شبکه
 مورد پشتیبانی برنامه کار وال استریت باشد.همچنان 

 :کردند فیمتحده را به عنوان دو دولت توص االتیا ۲011در سال  7نآرک اميليوو  ستيپر يناد

 یگرید و کندیم تیباز فعال یدر فضا شیدارند و کم و ب ییکه[ شهروندان با آن آشناآن] یکی»
 بادهه  کیکمتر از گونه در ظرف رشد قارچ یی باهابخشبا که موازی  ۀ[ دولت فوق محرمانکی]

قابل  کار تیزبینکادری از سربازان کهنه برایخود که فقط متعلق به  عِیو وس کریغول پیک دنیای 
 «. خدا قابل مشاهده استتوسط فقط کل آن،  و -مشاهده است

با هم  8دولت پنهانی هابه عنوان شبکه یجهان یاطالعات یهاسازمان اسکات بنا به گزارش

گرفت  کنگره قرار یهاتیتحت محدود سازمان سياکه  یزمان گوید دروی میکنند. یم یهمکار

در  کردندیمبارزه م سمیکه با کمون ییکشورها، ها را اعمال کردآن محدودیتکارتر  هورجمسیرئ و
بود واشنگتن  یاعمال شده از سو یهاتیغلبه بر محدود یشدند. برا یسازمانده 1970 ۀاواسط ده

با  یسافاردر باشگاه  ايکندر  رانیو ا یعربستان سعود مصر، فرانسه، یاطالعات ندگانینما که

 مالقات کردند. ایس پیشین سازمان سیرئ، بوش .ويدبل .جورج اچاز جمله  ایسسازمان عوامل 

 به عنوان سپرده گذار منجر شد که 9یالملل نيب یو بازرگان یبانک اعتبار پیدایشبه امر  نیا

 یفرامل پنهاندولت  کیاسکات آن را  وشد  لیتشک شورخارج از ک یمخف اتیعملوجوه مورد نیازِ 

 نامد.می
 تیامنبه اربابان بزرگ  ازیکنند، ن ثروت تمرکز بر یاندهیطور فزاهب یکه نخبگان قدرت جهانهرقدر

 یهادولت یاطالعات یهاسازمانبه همکاری  این نیاز،و برای برآوردن  ابدییم شیافزا محافظتو 
ترورها  ها،اشغال ها،جنگ ،هامیرژ رییتغلزوم،  و درصورت ،گریکدیبا گذار  هیسرماکشورهای  مقتدر

نخبگان  یهاینگران نیااست که  10کيآتالنت یشورااین  .نیازمند خواهند شد یاقدامات پنهان و

 ازیاقدامات مورد نمقادیر مشخص  (پارامتر) نسبتدر مورد را  ییهاهیو توصبازتاب را  یقدرت جهان
 دهد.یارائه م
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 کيآتالنت یشورا
کشورها در  ۀبه عنوان اتحاد داوطلبان 1961است که در سال  یرانتفاعیغ یسازمان ،کیآتالنت یشورا

ها و استیس جادیآن ا ةهدف اعالم شد شد. سیتاس 11)ناتو( یشمال کیآتالنت مانیسازمان پ
 74و با  یدالر ونیلیم ۲0 ۀساالن ۀبا بودج .دهندرا ارتقا  یو صلح جمع تیاست که امن یینهادها
، یاسیس یهاگزارشاین شورا ، های بالعوضکمکو اعضا  یهاکمکوجوه گردآوری شده از درصد 

 االتیا یتیامن /یمسائل نظام و یجهان یۀسرما حفاظت از کند.یمتولید زیادی را کتابها و مقاالت 
 است. کیآتالنت یشورا یباال یهاتیاولو متحده/ ناتو از

خود فهرست کرده  ةریمد تیئه کشور را در ۲8از  یقدرت جهان ۀنخب 146 ، نامکیآتالنت یشورا
 بزرگ مانکاریپ نیچند از ندهینما زدهیس و چهار فرمانده سابق ناتو ،ذکر شده رانیمد انیاست. در م

 ،سیآیایاس ،سيستمز ئیایبی ،نيمارتديالکه ،تلکب ،نياتير ،نگيبوئشامل  یدفاع

 اساالریو در( ژنرالارتشبد)آن،  ریمد ازدهی .وجود دارند 1۲لتونيهم آلنوزبو ، گروپ ليکارال

 یمانند شورا یخصوص ای یدولت یتیامن یهاسازمان درآن  ریمد کی. چهل و ندسابق ای یفعل ینظام
با تمرکز بر  یخصوص و دولتی یتیامن یهااستیمختلف س یهامتحده و گروه االتیا یمل تیامن

 نیو دومالمللی بین یتیامن شرکت کی، 13اس 4جی .ندفعال (بریسافضای ) کامپیوتری تیامن

 د.ندار یندگینما کیآتالنت یجهان، در شورا یخصوصبزرگ  یکارفرما
 یشورا هایتیاولو درصدر، متمرکز یگذارهیسرما یهاوهیو حفاظت از ش هیسرما یجهان تیریمد

. مرتبطند یگذارهیسرما تیریکه با مد میافتی14حکام تیئنفر را در ه 40. ما قراردارند کیآتالنت
 یشورا رانیمدپیکر مالی هستند نیز در فهرست بنگاه غولشش  ةریمد ئتیه عضوکه اشخاصی 

 یدر شورااعضایی  زین یمال یگذارهیسرما/تیریمد یهاشرکتسایر از  یاری. بساندکیآتالنت
 .دارند کیآتالنت

سی وارنر،  ميتااز جمله  ،دارند کیآتالنت یدر شورا یندگانینمای، ارسانه عظیم یهااکثر شرکت

 یهاشرکت نیاز بزرگتر هندینما ، ما چهارهانیا . عالوه بر15ترزيو رو ان بی سی، بی اس

صنعت روابط ای، رسانههای بنگاه وندهایپ نیا .را یافتیم کیآتالنت یجهان در شورا یروابط عموم
 یتیامن/ینظام یهااستیو س هیسرما تیریمدبه  طور مستقیمبهرا  یغاتیتبل یهاشرکت و یعموم
 ند.نکیم وصل
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 کيآتالنت یبه شورا یمالهای اهدا کننده کمکاقتصادی بزرگ های بنگاه
Coca-Cola کوکا کوال Airbus ارباس 

ConocoPhillips کونوکوفیلییپس Chevron شوران 
Eni انی Google گوگل 

FedEx فدکس Lockheed 
Martin 

 الکهید مارتین

McAfee مکافی Raytheon ریتیان 
Microsoft مایکروسافت Southern 

Company 
 ساترن کامپنی

Target تارگت BP  بریتیش
 پترولیوم

Boeing بوئینگ ExxonMobil اکسان موبیل 
Caterpillar کاترپیالر General Electric جنرال الکتریک 

Daimler دایملر Northrop 
Grumman 

 نورتراپ گرامن

Gallup گالوپ Panasonic پانا سئنیک 
HSBC اچ اس بی سی Thomson 

Reuters 
 تامسون رویترز

Dow Chemical داو کمیکال SAIC آی سی اس ای 
Comcast کستکام United 

Technologies 
یونایتد 

 تکناالجیز
Rolls-Royce رولزرویس Barclays Capital  بارکلیس

 کپیتال
Bank of Tokyo 

Mitsubishi 
UFJ 

 بانک توکیو
 میتوسوبیشی

 .یو اف جی

Bloomberg بلومبرگ 

 متحده، االتیا ۀمتحده، وزارت خارج االتیا ییایمتحده، تفنگداران در االتای ییهوا یروین
کنندگان اعطا در فهرست  زین نیو بحر یعرب ةامارات متحد ،نتونیکل ادیمتحده، بن االتیارتش ا

 قرار دارند. کیآتالنت یشوراکمک مالی به 
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 سه جانبه ونيسيکمعضو(،  6) اقتصاد یمجمع جهاناز قدرت  ۀنخب ندگانینما نیما همچن

پول، المللی بین ، صندوقیبانک جهاندو عضو از  ای کیعضو( و  7) آسپن ۀسسؤمعضو(،  5)

 یافتیم. کیآتالنت یدر شورا را 16بوهيمين باشگاه، و لدربرگيگروه ب

منظم  یهاگزارش ،لدربرگيگروه بو  اقتصاد یمجمع جهاناز  زی، متماکيآتالنت یشورا

 نیکند. ایخود منتشر م یهاتیفعال یعنوان بخش اصلهب روزی رای بهاسیس یهاهیتوص و یهفتگ
قدرت  ۀنخبیک  هایریتفس ،بیترت نیشوند و به ایم هیدولت ته میدخالت مستقها بدون گزارش

گذاری مجلس قانون به نشریاتی دولت هایاز گزارش بیشجهان  رامو دردار فراملی طبقۀ سرمایه
 شوند. عرضه می کیدموکرات یا مجالت

 یدولترسمی مقامات راهکار پیشنهاد و به  ،نخبگان یجهانگذاری استیس برای کيآتالنت یشورا

-یۀ جهانی رهنمود میو حفاظت از سرما یتیمعاهدات امن یجهت اجرادر یاطالعات یهاو سازمان
 یاستراتژ» ، عبارتند از۲017چند ماه اول سال در کيآتالنت یشورا یهااز گزارش ی. برخدهد

 موفقيت یآن برا تياروپا و اهم یرشد اقتصاد» (،هیروس ة)دربار« 17تيمحدود
 .«19هيروس هيغرب علهای ميتحر یابيارز»و  «18اکيآمر

 نیمنتشر کرد. در ا «20ارتشآيندة »با عنوان  یگزارش کيآتالنت یشورا ۲016در سال 

 سرآمد یجنگ یروین»عنوان بهمتحده  االتیشود که ارتش ا اطمینان داده بودشده  یگزارش سع
 دورة زمانی گزارش سیاسی شاملهای کلیدی توصیهماند. یم یباق «یقرن جار انیجهان تا پا

شوند. های نظامی و دفاع سرزمینی میتیپکشور،  خارج از در افزایش عملیات ویژه، ۲016-۲0۲0
 اتیدر عمل هدید موزشآ یواحدهاخارج کشور،  ، افزایش نیروها در۲0۲5-۲0۲0گزارش دورة زمانی 

 گزارش نی. اکندرا مطرح میضد پهپاد  یهاستمیخارج کشور و س های حضور دائمیپایگاه، یشهر
مستقل، کوچک و متحرک  یهابه شرکت ازین ،بعد از آنهای دوره و ۲040تا سال از این دوره 

 «ارتشآتيۀ ». کندرا مطرح می یخصوصبخش منابع  قیاز طرهم در داخل ارتش و هم  یجنگ

هوش  و]خودکار[  کیجنگ روباتهای دانی، با استفاده از میمجاز تیواقعبه آموزش با  ازین نیهمچن
 د.کنرا مطرح می یمصنوع

 تيآلبرا نيمادل یبه سرپرست ۲1انهيراهبرد خاورم ةژيو گروهاز  کيآتالنت یشوراگزارش 

 در یمتجل یبحران جهان گزارش به تداوم نیمنتشر شد. ا ۲016در نوامبر  یهدل ونياستو 

بر مشارکت  دیبا تأک دیجد یمداوم آن اذعان کرد و خواستار راهبرد سمیبا خشونت و ترور انهیخاورم
جوامع  یو مثبت برا دیجد یاندازچشم میکامل ترس تیمسئول رهبران منطقه شد کهدسته از آن 

توسط « نیسنگ ۀبرداشتن وزن» ازمندین یتیمسائل امن تیاولو گزارش،بنابراین باشند.  رایخود را پذ
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است که داعش  یگزارش مدع نیا است. «۲۲نطقهکل م کردیرو»مستلزم اتخاذ  ی وخارج یروهاین
 هیعل یشود. ضرورت اقدام نظامیمند مبهره ه،یاسد در سور میرژ ۀدوستان بشر یهاسوء استفاده از
 از ینظام مداوم تیکه در عراق حما گرفت جهینت گزارش نیاسد احتماالً ثابت خواهد شد. ا میرژ

نقش  همچنان دیمتحده با االتیا ،یبیل دراست.  یشکست داعش ضرور یعراق، برا یارتش مل
های شتال همزمان با من،ی . دررا به عهده داشته باشد یاز حکومت توافق مل تیدر حما یرهبر

 ۀگزارش خواستار راه حل دو جانب نیا بود. یاسیس یراه حل یپ در دیالقاعده، با هیعل یستیضد ترور
 در منطقه شد. رانینفوذ ا ۀاز ادام یریو جلوگ نیفلسط-لیاسرائ ۀمناقش یبرا داریپا

و  هیتوصرا  انهیخاورم ناتو در و متحده االتیا یهااستیس ، تدوامکیآتالنت یواضح است که شورا
خواستار  به شکل جالبی،گزارش  نی. اکندرا درخواست می یامنطقه یگفتگو و همکار ،حال نیدر ع

 تیامن، شانتیحق حاکم یها در ازادر منطقه است که به موجب آن دولت یدیجد یقرارداد اجتماع
، فراگیر که حاکمیت-شهروند بر اساس روابط یازیمورد ن دیجد یکنند. قرارداد اجتماع نیرا تأم

که از  ۲3انفجار بزرگنوع  ی ازاصالحات نظارتگیری به سوی باشند، با سمتپاسخگو کارآمد و 

این  .حمایت کند یخارج یگذارهیسرمامورد نیاز و اشخاص خوشنام وکار کسب هاینیکارآفر

 کيآتالنت یشوراکه توسط ناتو، چنان -نظامی ایاالت متحده کند که خط مشیگزارش آشکار می
 یهاکه فرصتاست  انهیخاورم دری سازگار یهاملت-دولت جادیا حمایت ازشده است،  هیتوص
 .فراهم کنندداری فراملی سرمایهنخبگان قدرت  یگذارهیسرما یمطمئن را برا یگذارهیسرما

را مطالعه  کیآتالنت یشورا ییاجرا یتۀح حال کامل کمکنیم شردرخواست می، ازخوانندگان باز
را فراهم  ییاجرا ۀتینفر در کم 35 نیا یندگیاز ابعاد قدرت نما یفیامکان درک ک ،کار نی. ا۲4کنند

توجه کنید ، ژهیوه. باندشده حدمت یاسیس یهامشارکت و هیمنافع سرما مشابه، سوابقکه با کند یم
، معاون یبازرگان ری(، معاون وزنفر ۲امور خارجه ) ری، معاونان وزایتانیبر یامپراتور هانفرماندبه تعداد 

 یروابط امورخارج یدر شورا تیعضو (،نفر3کشورها ) ریسازمان ملل و ساای رفَ، سُیخزانه دار ریوز
 ۀسسؤتو، میک ۀسسؤ(، م۲نفر) ۲5ییکایآمر دیقرن جد ی(، پروژه برانفر6) یمل تیامن ی(، شورانفر10)

عمدة  مانکارانی(، پ6نفراقتصاد ) ی(، مجمع جهاننفر۲(، ناتو )۲نفرسه جانبه ) ونیسی(، کمنفر5آسپن )
  سابق کنگره. ی( و اعضانفر4) یاطالعات نظامی، دفاع
که ی است نخبه قدرتمند یردولتیگروه غ، کیآتالنت یشورا ییاجرا ۀتیکماصلی عضو  35 ]...[

نفر از  نوزده کند.یمترکیب  یسطح باال و افراد داخل یتیرا با کارشناسان امن یداران مالهیسرما
در دهه  نیاز آنها چند یاریتخصص دارند که بس یجهان یتیدر مسائل امن ییاجرا ۀتیکم یاعضا
آنها  ایکرده  یهمکار یگذارهیسرماعمدة  یهانفر با شرکت چهارده .اندهای امنیتی کار کردهپست
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چند  درمورد  نیچند متحده، االتیاهای در دولت یعال یهاپست یدارانفر  19اند. کرده تیریرا مد
 یبرا ییهاهیو توص یاسیسهای نسبت جادیآنها بر ا اند. در مجموع،هر دو حزب بودهاز دولت و 

 قابل قبولدهای رهنموبه عنوان ها استیو سها ارتش ها،دولتکادرهای کنند که ینظارت م رییتغ

ها و دولت رانیو مد کايآمر-ناتو ینظام یساختار فرمانده. دهندمی مورد مالحظه قرار عملی

. حفاظت از کنندمیتوجه  کیآتالنت یشورا یهابه گزارش همگیآنها  یاطالعات یهاسازمان
و مطمئن در سراسر  منیا یگذارهیسرما یبرا یدار فراملهیسرما ۀطبق ییو توانا یجهان یدارهیسرما
دستور کار آنها است.نخستین  ،جهان

1 Robert Blackwill 
۲Heritage Foundation 
۳ global commons 
۴ Peter Dale Scott 
۵ The American Deep State : Peter Dale Scott  

 ازرمجیو غ یبالقوه مخف یهااست که از شبکهپنهان  حکومت ی ازنوع، دولت عمیقیا  دولت پنهان 

 برنامه و اهداف خود عمل بیدرتعق ،دولت کی یاسیس یشده است که مستقل از رهبر لیقدرت تشک

 .است ادارۀ بدنة سیاسی حکومتپنهان اشاره دارد که به دنبال  یبه سازمان پنهاندولت کند.یم
۶ Allen Dulles 
۷ Dana Priest and William Arkin 
۸ Deep State 
۹ Bank of Credit and Commerce International (BCCI( 
1۰ Atlantic Council 
11 North Atlantic Treaty Organization (NATO).  
1۲ Boeing, Raytheon, Bechtel, Lockheed Martin, BAE Systems, SAIC, Carlyle Group, and Booz 

Allen Hamilton 
1۳ S4G  یاSecuricor 4G ، است که مقر آن  ییایتانیبر یتیچند مل یتیشرکت امن کی ،سکوریکور ۴گروه

مستقر در لندن با شرکت  Securicorکه  یو زمان ۲۰۰۴شرکت در سال  نیدر لندن، انگلستان است. ا

 نیاز جمله تام ماتاز خد یعیوس فیشرکت ط نی. اگردید سیتأس ،ادغام شد Group 4 Falck یدانمارک

 G4Sدهد.  یرا ارائه م انیو حمل و نقل امن زندان ییپاسخگو یواحدها ،ینظارت زاتیتجه ،یتیپرسنل امن

 ،بر اساس درآمد G4S کند. یم یهمکار یتیارائه خدمات امن یخارج از کشور برا یهابا دولت نیهمچن

 تیکشور فعال ۸۵از  شیکارمند در ب ۵۳۳۰۰۰از  شیشرکت با ب نیجهان است. ا یتیشرکت امن نیبزرگتر

  ]برگرفته از اینترنت ،م[ بود. ییقایو آفر ییاروپا یخصوص یکارفرما نیبزرگتر ۲۰1۲تا سال ،  دارد
1۴ Board of Governors 

                                                                                                          



 
           

                                                                                                                                                                                                                                                          

1۵ Time Warner, CBS, NBC, and Reuters 
1۶ Bohemian Club منظم از  ییگردهما در پایان یک 1۸۷۲انجمن که در سال  نیاها: باشگاه بوهمی

بعنوان  هانیتجار و کارآفر رشیشروع به پذ یشد، به زود سیتأس هادانیقیروزنامه نگاران، هنرمندان و موس

پیشنهاد  یو استنفورد( و فرماندهان نظام یبرکل ژهیها )به ودانشگاه یبه روسا نیمچنه کرد. یدائم یاعضا

است، از هنرمندان  یو جهان یمحل هبراناز ر یاریبس یاعضا یباشگاه دارا نی. امروزه، اعضویت موقت داد

 برگرفته از اینترنت،م[] و نوازندگان گرفته تا بازرگانان.
1۷ Strategy of ‘Constrainment 
1۸ European Economic Growth and Its Importance to American Prosperity 
1۹ Evaluating Western Sanctions on Russia 
۲۰ The Future of the Army 
۲1 Middle East Strategy Task Force 
۲۲ whole region approach 

۲۳ Big Bangاز  یاقدامات فیتوص یبراکه ، یمال یبازارها در یناگهان ییمقررات زدامعنای : اصطالحی به

از  رییسهامداران و کارگزاران سهام در بورس لندن و تغ نیب زیثابت و تما ونیسیکم یهانهیجمله لغو هز

تجارت هم چنین بمعنای ابداع شد.  یکیالکتروناعالم به  هامعامالت توسط دالل دادها وراعالم آزاد قرا

 یی. مقررات زداشد آغاز 1۹۸۶در سال  ایتانیبر رینخست وز ،مارگارت تاچرکه در دوران  کامپیوتر بر یمبتن

 شده است. یبرچسب گذار Big Bang، به طور مشابه با عبارت 1۹۹۷ژاپن در حدود سال  یمال یاز بازارها

 [برگرفته ازاینترنت،م]
  این کتاب در دست ترجمه است.م.۲۴
۲۵ Project for the New American Century 



 
           

 :خود یها، در دوران زوال تسلط جهانیامپراتور

 !شهیتر از همخطرناک

 شاهینیاز یعقوب 

 
 نان،یاز ا کیاست. هر  گریداران ددر انسان و جان یستیز یهانشانه رِیناپذبرگشت ستِیا مرگ،
. گذرانندیو سرانجام مرگ را از سر م یریپ ،یسالانیم ،یجوان ،ینوجوان ،یکودک ش،یاز زا یاچرخه

. همه زین جانیب یهادهیو پد ،ستندین یقانون مستثن نیاز ا زیها نو تمدن هادهیروندها، ساختارها، پد
و  شیچنان که نوزاجهان است. هم یهادهیآهن و سنگ. مرگ، در ذات همه پد ی. حتردیمیم زیچ

 .زین شینورو
. میخبریزوال و مرگ، ب یبازه زمان رشیدر مراحل پذ جانیب یهادهیپد یهاها و واکنشاحساس از

 ییهادهیها که پدتمدن ژهیو به و هادهیرا در مورد انسان هوشمند؛ و روندها، ساختارها، پد هانیاما ا
 یزهاید، چدهیبه ما اجازه م خیتار کیالکتیو د یشناسستیهوشمندند، تا آن جا که دانش ز

 .میدانیم یریگچشم
مرگ خود را بر دوش  رای. زردیممی . اماردیبم خواهدینم ،یتمدن ایانسان،  چیاست که ه روشن

 گذارد،یپا به جهان م ستنیانسان با گر»: یکوروساوا، کارگردان بزرگ ژاپن روی. به گفته آککشدیم
و به  ش،یکماب ز،یها نتمدن«. پوشدمی از آن فرو چشم ست،یگر یکه به اندازه کاف یو هنگام

 .اندنیچن ،یاگونه
 
 گامانشیو از پ یسیسوئ -ییکایپزشک آمرروان Elisabeth Kübler-Rossراس  -کوبلر زابتیال

تجربه  ایاز مرگ،  شیو احساسات افراد، پ اتیمرتبط با تجرب هایپژوهشۀ نظران برجستو صاحب
را مورد پژوهش  مارانیب یمرگ از سو تیواقع رشیها مراحل پذکه سال یبه مرگ، بود. و کینزد
سرانجام مرگ خود را  یچه مراحل یکه آنان چه گونه و ط دهدیقرار داده است، شرح م یبررسو 
 رای. زترسدیتنها انسان است که از مرگ م ن،یزم یهمه موجودات رو انی. به باور او، در مرندیپذیم

 . شدیندیبه مرگ ب تواندیو در واقع م شدیاندیتنها اوست که به مرگ م
: انکار، خشم، چانه شماردیبرم نیمرگ را در پنج مرحله، چن تیواقع رشیراس، مراحل پذ کوبلر

 در برابر زوال و مرگ. میو سرانجام تسل یافسردگ ،یزن
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اخودآگاه خود مرگ خود را ناممکن مرگ است. انسان در ن رشیمرحله از مراحل پذ نینخست انکار،
رو خواهد شد. بهبا مرگ رو یروز زیاو ن ردیاست که بپذ ریتصورناپذ باًیتقر لیدل نیو به هم داندیم

مرحله  نیکند. در ا را حفظ شیخو یروح طیشرا ،یماریتا با انکار ب کوشدیم ماریمرحله، ب نیدر ا
 .«ستیمن؟ نه، ممکن ن»: شدیاندمی با خود

خود را به خشم، حسادت و نفرت  یو جا زد،یر یانکار فروم وارینخست، که د ۀمرحل انیدر پا اما
 کند. می خود رامونیپ طیمتوجه محای نظم و قاعده چیخشم و نفرت خود را بدون ه ماریب دهد،یم

و احساس خشم و نفرت  ستیخود ن یماریقادر به انکار ب گرید ماریکه ب رسدیم فرا یزمان سرانجام
از دست دادن همه  یخود را برا ماریگاه ب. آندهدیم یخود را به احساس زوال و افسردگ یاو جا

 دهد.می . و سرانجام، به مرگ تن درکندیآماده م زیچ
 یها. نظامستندین یقانون مستثن نیاز ا زیها نو تمدن هادهیکه اشاره شد، روندها، ساختارها، پد چنان

. اما مردند. رندیبم خواستندیو نم پنداشتندیم یخود را جاودان زین یدارنیو زم یدارکش بردههبهر
روان  زیها نآن زبانبر  یروزگار ،«ستیمن؟ نه، ممکن ن» یِانیپا دانهیبار و نومعبارت حسرت

بزرگ  یهایها و امپراتورقدرت یاند. تمامتن به مرگ سپرده ر،یناگزاست. اما سرانجام و بهشده
 . اندمودهیرا پ ریمراحل ناگز نیا ش،یکماب خ،یتار

  
 کایآمر یبه رهبر ،یجهان برالینول یدارهیکارترِ سرماتبه اریتر و بسکشبهره اریاکنون، نظام بس و
خشم و »گذشته و به مرحله « انکار» نیخود بر جهان، از مرحله نخست یزوال سرکردگ ریدر س ز،ین

و  ای،نظم و قاعده چیهمه را، بدون ه نیسبب است که ا نیاست. به هم دهیرس« حسادت و نفرت
بقا و منافع درازمدت خود، متوجه سراسر  یحت ،یالمللنیب یهاو عرف نیقوان یبه تمام توجهیب

عقل و  نیترمنازعش بر جهان، کمبال از مرگ تسلط شیپ یها. رعشهکندیخود م رامونیجهان پ
که ای سهیو دس یکارکه دست به هر تبه نینگذاشته است؛ و با ا یسرش باق یدر کاسه ته یتیدرا

بردار دست وجهچیهبه گردد،یم خودش باز یشانیچون بومرنگ، به پزند، هممی در سطح جهان
تسلط همه جانبه خود بر جهان، جهان را  شامرگِیپ یهاتشنج نیاز ا یکیو ممکن است در  ستین

 د،جوشیمن نم یبرا گریکه د یگیجهان را رقم زند: د انیسوق دهد و پا یزمستان اتم یبه سو
 بگذار سر سگ در آن بجوشد.

معاصر،  نینو یبزرگ علوم اجتماع گذارانانیو از بن یمتفکر بزرگ آلمان Karl Marxمارکس  کارل
تضادها و  ریناگزبه ن،یشیپ یاجتماع - یاقتصاد یهامانند نظام یدارهیگفته است که نظام سرما

 ،یتصاد. در این سیستم اقشودیآن م یکه منجر به نابود کندیم جادیا یحل ناشدن یدرون یهاتنش
و ماهیت مالکیت بر ابزار تولید است که  یاز تغییر در روابط اقتصاد یتابع یتغییر در روابط اجتماع
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 یاقتصاد یهامانند سایر نظام زین یاقتصاد ستمیس نیروند، ا نیحال تکامل است. و در اپیوسته در 
 و درونی یذات یادهاجامعه، سرانجام با رشد تض شدنیگذراست، که پس از صنعت یامرحله ن؛یشیپ

 .سپاردیم یخود را به نظام سوسیالیست یو جا ردیممی ،یانقالب یابرخورد با شیوه قیخود، از طر
 ژهیها، به وسپارد. اما رفتن کهنهمی «نو»خود را به  یرود، و جامی ست کهای «کهنه» مرگ،

 نبوده است. ان،یجهان و جهان یبرا اریبس یهاها و رنجفاجعه نشیبدون آفر گاهچیه ها،یامپراتور
 یدر درازنا یگریکه از هر زمان د ست،یزخم یزوال، اکنون مانند پلنگبهرو دهیپد نیا سان،نیا از

جهان کهنه،  یگاوباز دانیآساست که در مغول ییتر است. وَرزاخود، خطرناک ستنیدوران ز
 سوبه هر  سرانهجیچکان خود دارد و کف بر دهان و غران، گاز جهان نو بر پشت خون ییهازهین
 .شکندیم و آن را درهم شودیور محمله ندیبیچه بر سر راه خود مو به هر آن تازدیم

خود خواهد داشت.  یرو شیرا در پ شهیاز هم یترآورهراس اریجهان ما دوران گذار بس قرار،نیاز ا
 یشمار خون روان خواهد بود؛ تا زمانیب یبارهایجو ،یجامعه بشر کریپ یکه از سراپا یدوران گذار

که  ابدیتو ضعف دس یاز سست یابه درجه ،یجیتدر یزیربر اثر خون وانه،ید یگاو وحش نیکه ا
را  شیخو یجهان یتازکهی رِیتن دردهد و سرانجام، مرگ ناگز یاندک به افول و افسردگ اندک

 .ردیبپذ
و  هایوانگید بکوشند تا در دام دیو سازندگان جهان نو، با روهایگذار، ن زیمرحله خطرخ نیا در

و تا حد ممکن، از برخورد با آن  فتندیمرگ فرونبهرو یوالیه نیخودِ او نابه ریناگز یهایگریوحش
؛ و در پی آن، در افکنندینو را پ یساختمان جهان ار،یبس ییبایو با اراده استوار و شک ند؛یجویدور

تردید فراهم خواهد آمد، سیستم فناناپذیر سوسیالیسم جهانی را شرایط مناسبی که دیر یا زود بی
 .سازند مستقر
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فرهنگی اقتصادی،  اجتماعی،  دوماه نامه 

سال سوم،شماره چهاردهم، آبان ۱۴۰۱

نقشٔه آزادی

نقطه، نقطه،  با 

رهروان خوِن  خون،  نقطٔه 

جوان بسی  خوِن  مهسا،  هزار  خوِن 

میهن سراسر  بر  نقشه  این 

گسترانگی و  شکل گیری  حال  در 

بیکرانگی. در  هرسو  به  می گسترد 

یکبار به  شبانه،  را،  نقشه  این 

دید و  کشید  نتوان 

کشید توان  خون  با  سالیانش،  طول  در 

نسل ها خون  با 

برابرت در  شود،  آشکار  و  پررنگ 

حیرت آورت هرگزِی  ناکجاِی  تا 

وطن شادی  و  شکفتگی  نقشٔه  این 

وطن آزادی  و  رهایی  نقشٔه  این 

محمدرضا شفیعی کدکنی، مهر ۱۴۰۱
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