
	

۱۴۰۰ آبان  هشتم،  دوم،شماره  سال 

دوماه نامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

درسی از کلیله دمنه m بانک ها و ویرانگری اقتصاد m خطوط مرزی ایران با همسایگان شمالی

نگاهی به سریال »خاتون« m به یاد میکیس تئودوراکیس m نقدی بر ابطال پذیری کارل پوپر

ستم قرن بیست ویکمی بر نیروی کار m بخش ویژه حتوالت افغانستان m رؤیای سورس برای چین

مبارزه لوکوموتیورانان آملان m حق حاکمیت غذایی m کمک سرمایه داران به هیتلر

مقابله با هژمونی دالر m اقتدارگرایی استرالیا m انتخابات روسیه m یادها

دوستانی دارم

دوستانی که هرگز همدیگر را ندیده ایم

حتی برای یک بار

اما حاضریم مبیریم با هم

برای نان مشترک...

مشترک... رویای  مشترک...  آزادی 

ناظم حکمت

اگر عدل است،کار چرخ گردان

چرا من سنگم  و تو لعل رخشان؟

پرورد ایام  دایه  را  ما  نه 

چرا با من چنین، با تو چنان کرد؟

پروین اعتصامی
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مسایل ایران

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

زیر نظر هیئت حتریریه

همکاران این شماره:

ناصر آغاجری، مسعود امیدی، هوشمند انوشه، خسرو باقری

بهرام پارسا، علی پورصفر )کامران(، کورش تیموری فر، داود جلیلی، شبگیر حسنی

طلیعه حسنی، قاسم حسنی، محمد سعادمتند، امساعیل صادقی، ناهید صفایی

سیامک طاهری، حمید فرخ، مرتضی محسنی، ودود مردی، مازیار نیکجو،فرشید واحدیان 

و اشعاری از:

پروین اعتصامی، ناظم حکمت، شهنام دادگستر ، محمدرضا طاهریان

سیاوش کسرایی و پابلو نرودا

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

daneshvaomid@gmail.com    :پست الکترونیک

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

فهرست
گفتارهایی درباره ایران

۶ ناصر آغاجری  درسی بزرگ از کلیله و دمنه برای امروز 

۱۳ سیامک طاهری  نقش بانک ها در ویرانگری اقتصاد 

علی پورصفر )کامران(  ۲۱ سابقه خطوط مرزی ایران با آذربایجان و ... 

۲۷ خسرو باقری  تاریخچه سندیکاهای کارگری ایران 

۳۵ علی پورصفر )کامران(  نگاهی به سریال »خاتون« 

۴۴ قاسم حسنی  عقب نشینی به میان توده ها 

هنر و ادبیات
۴۹ خسرو باقری  میکیس تئودوراکیس جاودانه شد 

۵۵ بهرام پارسا  گفتگوی پیام یونسکو با تئودوراکیس 

۶۵ سیاوش کسرایی  شعر یونانی 

۶۶ شهنام دادگستر  قلم را از من نگیرید! 

۶۷ پابلو نرودا  شهادت 

۶۷ محمدرضا طاهریان  کیفر 

یک بحث نظری 
ابطال پذیری؛ دربان باشگاه علم )نقدی بر معیار  ابطال پذیری کارل پوپر(

۶۸ شبگیر حسنی   

معرفی کتاب
۹۲ کورش تیموری فر    امپریالیسم در قرن بیست و یکم 

۱۰۰ انتشار »چیستا، راوی سی سال تاریخ حتوالت ایران«   

۱۰۱ انتشار »اشاره های استاد پرویز شهریاری در چیستا«   

پیرامون حتوالت افغانستان
محمد سعادمتند   ۱۰۳ روزشمار رویدادهای افغانستان 

علی پورصفر )کامران(    ۱۱۱ مظلومیت افغانستان 

طلیعه حسنی  ۱۲۹ افغانستان در ۲۰ سال اشغال آمریکا و ناتو 
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۱۴۳ طلیعه حسنی و فرشید واحدیان  طالبان امروز 

۱۵۶ مسعود امیدی  اقتصاد جنگی و انگیزه های اقتصادی آن 

۱۷۲ جک رامسوس/ فرشید واحدیان  افغانستان و پروژه امپراتوری آمریکا 

۱۸۰ ویجی پراشاد/ طلیعه حسنی  چگونگی بیرون کردن غرب از افغانستان 

۱۸۴ مرتضی محسنی  افغانستان: یک شکست از پیش اعالم شده! 

۱۹۹ گرگ گودلز/ ناهید صفایی  حماقت ها در مورد افغانستان 

۲۰۲ شعری از مجیب مهرداد  ترا چه بنامم؟ 

امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان
۲۰۴ مایکل هادسن/کورش تیموری فر  رؤیای سورس برای تغییر  چین 

۲۰۸ هوشمند انوشه  مبارزات لوکوموتیورانان آملان 

۲۱۵ پیتر رامسن / امساعیل صادقی  بنگاه های اقتصادی چند ملیتی و کووید-۱۹ 

۲۲۴ »جتارت آزاد« یا در بندکشیدن کشورها  راد درایور/ محمد سعادمتند 

۲۳۱ واندانا شیوا / داود جلیلی  حق حاکمیت غذایی 

۲۴۲ هوشمند انوشه  کالن سرمایه داران و فاشیسم هیتلری 

۲۵۳ حمید فرخ  آمریکای التین: تاراج، رویارویی، مقاومت 

۲۶۰ اسد ابوخلیل / مازیار نیکجو  یورش ضدانقالب در تونس 

۲۶۵ پاتریک کوبرن/امساعیل صادقی  ۱۱ سپتامبر و دونالد رامسفلد 

چشم انداز جهان
 ۲۷۲ رادیو بین املللی چین  مقابله سازمان شانگهای با هژمونی دالر 

۲۷۴ کتلین جانسون  اقتدارگرایی استرالیا و مخاطرات نظامی  

۲۷۷ نظری به انتخابات اخیر  در روسیه  

یادمان
 ۲ ۸ ۱ ودود مردی  نگاهی به زندگی نریمان نریمانف 

 ۲۸۷ خسرو باقری  گفتاری در سوگ حسن ریاضی 

نشریه»دانشوامید«بهشکلرایگاندرفضایمجازیدردسترسعالقمندانقرارمیگیرد

ودستاندرکارانایننشریه،مسئولیتیدرقبالنسخهچاپیآندربازارندارند!
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گفتارهایی درباره ایران

درسی بزرگ از کلیله و دمنه برای امروز

نقش بانک ها در ویرانگری اقتصاد ایران

سابقه تاریخی خطوط مرزی ایران با آذربایجان، ارمنستان و ترکیه

تاریخچه کوتاه سندیکاهای کارگری ایران

نگاهی به سریال خانگی »خاتون« و تافته های بی تار و پود آن

عقب نشینی به میان توده ها
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مسایل ایران

در میان داستان های آموزندۀ کلیله و دمنه، داستانی هست به نام کبوتر طوقی که شاید 

این دلیل  این داستان به  این مجموعه مشهور شده است. شهرت  از بقیۀ داستان های  بیش 

است که زمانی در کتاب های درسی دوران دبستان  گنجانده شده بود و بسیاری از بزرگساالنی 

که دورۀ دبستان را طی کرده اند از این رهگذر با آن آشنا هستند. به قصه ای از کلیله و دمنه 

می پردازیم که زبان حال امروز ماست و ضرورتی را بیان می کند که امروزه در ایران، جنبش 

بیرون  زیبا  و  ساده  شکل  یک  ورای  از  را  آن  درون مایه  جهت  بدین  است.  آن  فاقد  مردمی 

می کشیم و سعی می کنیم تا در زندگی روزمره، درس هایش را بیاموزیم و جتربه هایش را به کار 

گیریم. درون مایه و سرشتی که ضرورت و دستور کار امروز طبقۀ کارگر ایران است.

پرندگان یک  برای دانه روزمره شان آغاز می شود. گروه  پرواز دسته ای کبوتر  با  داستان 

رهبر یا پیر دارند به نام طوقی. آنها در مسیر پروازشان برای به دست آوردن غذا، همیشه با 

درسی بزرگ از کلیله و دمنه برای امروز

با زبان و باور دیروز
ناصر آغاجری
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و  رهبر  که  می شوند  روبرو  بی شماری  چالش های 

پیر آنها باید آنها را راهنمایی کند. نویسنده در این 

داستان با هوشمندی ما را با دو شیوه نگرش آشنا 

باوِر  با  ولی  همگون  جمعی  احتاد  یکی  می کند؛ 

جمع،  راهنمای  و  پیر  از  اطاعت  و  مریدی  و  مراد 

و  منطقی  احتادی  با  ناهمگون  جمعی  دیگری  و 

جمعی.  خرد  و  توانایی ها  بر  متکی  توافق شده 

اول،  نارسایی های شیوه  با نشان دادن  داستان، 

آن را نقد می کند، و سپس با ارائه شیوه دوم، کارآمدی آن را نشان می دهد.

 پس ما هم به پیروی از داستان، خنست نگرش مجموعه ای همگون، ولی در درون مایه، 

فردگرا با فرهنگ مراد و مریدی را مورد بررسی و نقد قرار می دهیم. در این نگرش، رهبر یا پیر، 

به جای همه می اندیشد و تصمیم می گیرد. مریدها و بقیه مجموعه، نیندیشیدن را پذیرفته اند. 

این  بر  و  می دانند  مراد  کار  را  کردن  فکر  چون  شده اند،  عقیم  آنها  مغز  خاکستری  سلول های 

باورند که کار آنها تنها اطاعت است. این اجتماع، نارسایی های فراوانی دارد؛ به این معنا که 

اعضا، مجموعه ای همگون ولی فاقد خرد جمعی هستند. وجه مشترک آنها کبوتر بودن است، 

کبوتر هایی که گروهی پرواز می کنند و به جست و جوی غذا می پردازند. گروه کبوترها برای مقابله 

با حمله پرندگان شکاری، عالوه بر سرعت پرواز به حرکت دسته جمعی خود متکی هستند. آنها 

رهبری به نام طوقی دارند که تفاوت ظاهری او با بقیه جمع، طوقی یا حلقه ای از پرهای سیاه 

است که گرداگرد گردنش روئیده اند. طبق سنت های مراد و مریدی، مراد بسیار باهوش و کاردان 

است و جمع او را به صورت داوطلبانه پذیرفته است. پیر یا مراد طی زمان، شایستگی خود را 

نشان داده است و مردم او را به رهبری پذیرفته اند. این نوع از رهبری با جبر و زور به جامعه 

حتمیل منی شود.

در این داستان ما با رهبرِی ِاجباری و استبدادی که ویژگی نگرش میترایی است، سرو کار 

نداریم. در حقیقت نویسنده، رهبری فردی را نقد می کند ولی نفی منی کند؛ زیرا در نگرش پیر 

آگاه و فرهیخته بدون چشمداشت خاصی به مردم خدمت می کند. از این رو مردم او را دوست 

دارند و داوطلبانه او را به رهبری می پذیرند. این نگرش یعنی انتخاب پیر، باوری است منطبق 

رشد  و  علمی  پیشرفت های  روند  آن،  در  که  زمانه ای  معین؛  زمانه  ذهنی  و  عینی  شرایط  بر 

نیروهای مولد و تکنولوژی هنوز به مرحله ای از بلوغ و توسعه نرسیده است که خرد جمعی را 

طبق	سنت	های	مراد	و	مریدی،	مراد	
بسیار	باهوش	و	کاردان	را،	جمع	به	
است.	 پذیرفته	 داوطلبانه	 صورت	
را	 خود	 شایستگی	 زمان،	 طی	 مراد	
رهبری	 به	 را	 او	 مردم	 و	 داده	 نشان	
پذیرفته	اند.	این	نوع	از	رهبری	با	جبر	
و	زور	به	جامعه	تحمیل	نمی	شود.
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عمل  بنابراین  کند.  تصور  باور  نوع  این  از  فراتر 

خود  زمانۀ  واقعیت های  بر  آن  مناسبات  و   جمع 

انطباق کامل دارد.

را  داستان  که  روشن اندیش  نویسنده  اما 

طراحی کرده، کاماًل به واقعیت های زمانه خود آگاه 

است. او جمع نوع اول و ویژگی هایش را به چالش 

از  نوع  این  نا کارآیی  و  بتواند ضعف  تا  می کشد 

مناسبات را حتی در آن شرایط اجتماعی روشن 

کند و برتری و کارآیی شیوه دوم را به همه نشان دهد. شیوه ای که در آن، رهبری، جمعی است 

و از توانایی های فردی افراد شناخت کافی وجود دارد. در این شیوه، شناخت شرایط و درک 

ضرورت احتاد و ایجاد یک جبهه علیه دشمن مشترک،  آن هم با نفی غیرمستقیم مناسبات 

مسلط زمانه یعنی مراد و مریدی، دارای اهمیت درجه اول است. مجمعی ناهمگون، اما آگاه 

از شرایط و ارزش های گروهی،  جمعی متکی بر مشاوره  اقناعی و حقوق برابر و عمل گرا، این 

است بنیان های نگرش دوم.

گروه اول در پرواز خود به دنبال دانه می گردد. گرسنگی و نیاز به غذا مانع از آن می شود که 

گروه و حتی مراد و رهبرش به احتمال خطر بیندیشند. همگی در دامی که صیاد، دشمن مشترک 

همه اهالی جنگل، گسترده است،  گرفتار می شوند. در این قسمت از داستان، مراد یا رهبر هم 

که می بایست هوشیارانه گروه را هدایت کند، مانند مریدهایش دچار اشتباه بزرگی می شود.

نویسنده در روند داستان به خواننده نشان می دهد که رهبرِی فردی منی تواند جمع را از 

به دام افتادن حفاظت کند و واگذاری سرنوشت همه به یک فرد، حتی اگر آن فرد هوشمند و 

خردمند هم باشد،  نگرشی نادرست است. مراد و مریدان با هم به دام می افتند. در این شرایط 

دشوار، همه نارسایی های گروه برمال می شود. این جمع به دلیل عدم انسجام اندیشه و باورهای 

برای همه نیست. در  راه حلی  به یافنت  ناتوانی در درک دقیق مشکل، قادر  و  فردمحورانه 

آزادی جمعی است،  هرکدام منفردانه اقدام به جنات خود  آنها در گرِو  آزادی فردی  حالی که 

می کنند. غافل از آنکه، فرد هر اندازه توانا، خالق و هوشمند باشد، در شرایط ویژه چالش های 

اجتماعی منی تواند به تنهایی کاری از پیش ببرد.

طوقی که مرادی هوشمند و خردمند است، تالش های کم مثر فردی را می بیند. در موقعیت 

بحرانی داستان، اشاره به امکانی می کند که می تواند به آنها به صورت موقت کمک کند تا از 

توانایی	های	 از	 جمعی	 رهبری	 در	
فردی	افراد	شناخت	کافی	وجود	دارد	
ضرورت	 درک	 و	 شرایط	 شناخت	 و	
اتحاد	و	ایجاد	یک	جبهه	علیه	دشمن	
مشترک،		آن	هم	با	نفی	غیرمستقیم	
و	 مراد	 یعنی	 زمانه	 مسلط	 مناسبات	

مریدی،	اهمیت	درجه	اول	دارد.
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بند صیاد رها شوند. ولی منی تواند به آزادی آنها 

از خوِد دام، یاری رساند. طوقی با درکی خالقانه، 

جمع را به مناسبات و روش هایی دعوت می کند که 

برخالف نگرش فردگرایی، در صورت عملی شدن، 

به  مترکز  با  طوقی،  پس  بود.  خواهد  نتیجه بخش 

عملیات  هماهنگ سازی  و  معین  هدفی  و  جهت 

جمعی، فرمان پرواز می دهد که آن را تنها امکان 

رهایی موقت می داند و حکم خود را این گونه اعالم می کند: »چنانچه هر کس تنها برای جنات 

خود برزمد راه به آزادی منی توان برد و اسارت مان غیرقابل اجتناب خواهد بود. پس بیایید 

همراه با یکدیگر در یک مست و یک سو پرواز کنیم تا بتوانیم دام را با خود ببریم«. مریدان 

برای  عملی  وحدت  یعنی  می شوند.  متمرکز  جهت  یک  در  فردی  نیروهای  می برند.  فرمان 

دستیابی به آرمانی مشترک شکل می گیرد. بنابراین کبوترها با کار گروهی دام را با خود به 

پرواز درمی آورند و به طور موقت از چنگ صیاد آزاد می شوند. کار جمعی با سبک و شیوه مراد 

و مریدی، در صورتی که رهبر جمع واقعًا خردمند و با دانش باشد و در حلظات حساس مرگ و 

زندگی بتواند تصمیمی درست بگیرد و مرتکب اشتباه نشود؛ تنها به صورت موقت می تواند 

رهایی را به ارمغان بیاورد. این پیام داستان در این قسمت است. اما پیچیدگی کار در این 

است که پاِی کبوتراِن از صیاد گریخته، همچنان در بند دام گرفتار است و زندگی و بهروزی، با 

این پای در بند امکان پذیر نیست.

نویسنده دراین قسمت از داستان نگرش های کاست گرایی را که درآن جمع خود را، »برتر« 

می داند و از ارتباط با دیگران خودداری می کند و ارزش های آنها را نفی می کند، درهم می ریزد 

و نشان می دهد زندگی اجتماعی زمانی پویاست و می تواند به حل مشکالت بپردازد که فراتر از 

مناسبات خنبه گرایی پیش برود. طوقی یا همان خنبه یا پیر برای رهایی مجبور می شود دست به 

دامان نیرویی بشود که همگون با او و جمع آنها نیست و از جنس و صنف دیگری است. آنها در 

شرایط دشوار اسارت، به یاری موجودی کوچک و فرودست نیازمند شده اند که در سوراخ هایی 

زیرزمینی زندگی می کند؛ به یاری موش. طوقی که فراتر از فرهنگ زمان خود می اندیشد عالوه 

بر جمع همگون کبوتران، با گروه موش ها هم دوستی دارد. این دوستی با جنس و صنف دیگر، 

بیانگر آن است که پیر یا مراد، دوستی با جنس دیگر را هم، با ارزش و مهم می داند و برای آنها 

هم همان منزلت و شأن گروه خود را قائل است. به این ترتیب نویسنده بر شیوه کاست گرایی 

	کار	جمعی	با	شیوه	مراد	و	مریدی،	
و	 خردمند	 رهبری	 داشتن	 شرط	 به	
لحظات	 در	 شاید		بتواند	 دانش،	 با	
با	تصمیمی	 و	زندگی	 حساس	مرگ	
این	 اما	 شود؛	 اشتباه	 مانع	 درست	

ارمغان	رهایی،	موقتی	است.
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هرم  در  -به ویژه  ساسانی  دوران  ایران  و  هند  در 

و  بی پایه  داستان،  روند  در  و  می شورد  قدرت- 

بی بنیاد بودن آن را اثبات می کند.

ارتباطی  گرو  در  جمع  رهایی  و  آزادی  آری! 

بزرگ بینی ها  خود  و  افراطی  نگرش های  از  فراتر 

را  موش  با  خود  دوستی  داستان  طوقی  است. 

برای کبوترها تعریف می کند؛ پرندگانی که خسته 

و دردمند از داِم پیچیده بر پای شان، به زحمت بند و آزادی را باهم، در پرواز جا به جا می کنند. 

طوقی آنها را به سوی النه موش هدایت می کند و موش را به خود می خواند. موش از النه بیرون 

می آید و با دیدن اسارت دوستش غمگین می شود و اشک می ریزد و می خواهد بندهای او را 

پاره کند. طوقی می داند که آزادی و زندگی فردی بدون جمع امکان پذیر نیست و به این شناخت 

اول  می خواهد   موش  از  او  است.  جمعی  آزادی  گرو  در  فردی  آزادی  که  است  رسیده  منطقی 

دوستانش را آزاد کند و در آخر او را.

شاهد این ماجرا کالغ است و او خود شکارچی موش است و در کمین. کالغ، موش را  تنها 

به چشم یک طعمه می نگرد. اما وقتی می بیند که همین موش کوچک با دندان های خود، دام 

را می جود و دوستانش را از بند رهایی می بخشد، به اندیشه فرو می رود. با نگرشی ژرف در این 

ماجرا، به شناختی فراتر از قوانین خود به خودی یا غریزی زندگی فردی که جز توحش نیست، 

دست می یابد؛ شاید او هم روزی به دام بیفتد و آن هنگام، دوستی با موش می تواند عامل 

رهایی باشد. پسدوستیباموشبرایشارزشیفراترازیکلقمهغذامییابد. کالغ برای 

جلب نظر موش به دوستی و احتاد دو غیرهمجنس، به گفت و گویی اقناعی با موش می پردازد 

و ثابت می کند که شکار او برایش بی ارزش است، در حالی که دوستی با او یک ارزش جدید و 

استثنایی است. اندیشه و غور در این که در این جنگل بی قانون که شکارچی بزرگی در کمین 

همگان است؛ دفاع مشترک در برابر دشمن مشترک، امری ضروری است، و به حتول آگاهی در 

کالغ منجر می شود.

با این نگاه تازه، بنیاد یک اجتماع جدید امکان پذیر می شود. شیوه ای جدید که در آن 

جمعی از جنس ها و صنف های متفاوت متحد می شوند. در واقع درک ضرورت احتاد، برای 

و  صنف ها  ناهمگون ها،  احتاد  است.  احتاد  این  بنیاد  جنگل،  صیاد  عملیات  گذاشنت  عقیم 

آگاه قرار می گیرد. جبهه متحد ضد شکارچی  گرایش های متفاوت در دستور روز حیوانات 

این	 در	 که	 این	 در	 غور	 و	 اندیشه	 	
جنگل	بی	قانون	که	شکارچی	بزرگی	
در	کمین	همگان	است؛	دفاع	مشترک	
امری	 مشترک،	 دشمن	 برابر	 در	
ضروری	است،	و	به	تحول	آگاهی	در	

کالغ	منجر	می	شود.
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بزرگ جنگل شکل می گیرد. الک پشت هم به جمع 

می پیوندد و احتاد را تکمیل می کند. یک خزنده، 

حلقه های  کوچک  پستاندار  یک  و  پرنده  یک 

حیات  محدوده  می دهند.  تشکیل  را  احتاد  این 

زندگی  از  دیگر  موش  شود.  پاک  متجاوز  از  باید 

و  ندارد  وحشت  کالغ  مجاورت  در  همسایگی  و 

کالغ که ارزش دوستی موش را درک کرده است، 

به چشم یک طعمه به او نگاه منی کند. الک پشت هم با درک ضرورت این احتاد و دوستی به 

آنها پیوسته است.

آهو هنوز عضو رمسی این جمع نشده است و از وجود چنین تشکلی هم خبر ندارد، تا این 

در دام افتادن آهوست. در ظاهر او  که به دام شکارچی می افتد. کالغ کنجکاو و با هوش، شاهد ِ

با آهو هیچ وجه مشترکی ندارد، ولی شناختجدید،بیتفاوتیوغیرجانبداربودنراازباور

کالغپاککردهاست.ازاینروباخودمیاندیشدکهآهوهمعضویازطبقۀبزرگماست؛
طبقۀآسیبپذیرها. این مرحله از آگاهی را می توان از بررسی عملکرد اجتماعی کالغ دریافت. 
کالغ به این نتیجه می رسد که باید برای رهایی آهو رزمید. جمعجدیدیکگروهکوروخودبه

خودینیست،بلکهباآگاهیودرمنطقعملاجتماعی،باشناختازارزشهاییکهالزمه
یکزندگیجمعیآگاهانهاست؛بهوجودآمدهاست.به این جهت با این ارزش های اجتماعی 
منی توان غیرجانبدار و یا بی تفاوت بود. زیرا این نگرش »غیر جانبدار« ما را در مقابل دشمن 

مشترک که همانا دشمن طبقاتی است، آسیب پذیرتر و ضعیف تر می کند.

مبارزه آغاز می شود. یک نظم جدید با اندیشۀ جمعی و منافع مشترک به مبارزه با نظمی 

بسیار نیرومندتر منجر می شود. کالغدمموشرابهمنقارمیگیردواورادرکنارآهوِیبهدام

افتادهمینهدتاطنابهایبیدادراپارهکندو در مرحلۀ بعدی مبارزه، الک پشتِ شکار شده 
هم با همین روش جنات می یابد.  به این ترتیب همۀ ترفند های نیروی شکارچی بزرگ جنگل 

خنثی می شود.

با این شیوه، جمع جدید علیرغم ناهمگون بودن و تفاوت در جنس و سبک زندگی، با 

ابرقدرت جنگل را شکست می دهند و به امنیت اجتماعی و زندگی  اندیشه مبارزه متحد، 

آگاهانه در کنار هم و رعایت حقوق یکدیگر، با آمادگی همیشگی برای کمک کردن به هم، به 

زندگی ادامه می دهند.

گرایش	های	 و	 ناهمگون	ها	 اتحاد	

آگاه	 حیوانات	 روز	 دستور	 در	 متفاوت	

پرنده	 قرار	می	گیرد.	یک	خزنده،	یک	

و	یک	پستاندار	کوچک	حلقه	های	این	

محدوده	 می	دهند.	 تشکیل	 را	 اتحاد	

حیات	باید	از	متجاوز	پاک	شود.	
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پیروزی  زمینه ساز  که  را  آگاهانه  احتاد  ارزش  زیبایی  به  حیوانات،  زبان  از   نویسنده 

آسیب پذیرترین حیوانات جنگل  بر جتاوز هوشمندانه اما تبهکارانه اهل قدرت است، بیان 

منوده است. نویسنده روشن اندیش در هزاره های قبل، شیوه ای را مطرح می کند که ما وقوع آن 

را فقط در رویاهایمان می جوییم.

 بیایید با کمک واژه ها، به امروزمان بیشتر و ژرف تر بنگریم. واژه ها، انسان را به شگفتی 

وامی دارند. تنها با یک واژه ساده و همه گیر می توان به کاخ آرمان ها و آرزو ها نزدیک شد و 

رجن فردی خود را فراموش کرد. کافی است آن را به کار گیریم: »اگر«. تنها با همین واژۀ »اگر« 

می شود همۀ مرزهای واقعیت امروز را پشت سر گذاشت. می توان در این گذار از وضع موجود، 

سایه روشن های خیال و آرزو را تا واقعی شدن بامداد یگانگی پیش برد.

ناشناختۀ  نیروهای  و  کرده  را دگرگون  توانایی هایمان هستی  که  کار،  نیروی  بیایید ما، 

واقعیت های  دنیای  از  است،  منوده  کشف  را  آن  قوانین  و  قواعد  و  بازشناخته  را  طبیعت 

با پای  از امید فردای احتاد برویم؛  از یأس امروز به دنیای خالق و سرشار  سرسخت و مملو 

گذاشنت بر ختته پرش »اگر«. »اگر« در سرزمین ما انسان های صادق و صمیمی که حاضرند برای 

اهداف انسانی منافع خود را به خطر بیندازند، با درون مایه تفرقه آشنا می شدند و در جهت 

خالف آن عمل می منودند، چه اتفاق زیبایی رخ می داد؟ تشکیل جبهه، جبهه ای متحد برای 

عدالت اجتماعی و آزادی.

به  احتاد،  فردای  اجتماعی  ساختار  به  بنگریم.  زیر  به  احتاد  ابرهای  فراز  از  بیاییم 

کشتزارها، به کارخانه ها، به شهرک هایی که به جای حلبی آبادها ساخته خواهد شد؛ به کار و به 

تولید هزاران هزار کاالیی بنگریم که محصول دستان ماست و همه امکاناتی که اینک فقط در 

دسترس اقلیتی انگل است. آنچه ما را به پیش می برد، ُکند یا پرشتاب، دستان توانای طبقه 

کارگر سازنده کاالهاست. باز هم به »اگر« و امکان احتاد پناه ببریم: اگر این دستان در هم حلقه 

شوند، چه خواهد شد؟

نویسنده	از	زبان	حیوانات،	به	زیبایی	ارزش	اتحاد	آگاهانه	را	که	زمینه	ساز	پیروزی	
آسیب	پذیرترین	حیوانات	جنگل		بر	تجاوز	هوشمندانه	اما	تبهکارانه	اهل	قدرت	

است،	بیان	نموده	است.

فهرست
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سراجنام دولت سیزدهم با ادای سوگند در تاریخ 14 مرداد 1400، به قدرت رسید. بدینگونه 

با حذف اصالح طلبان از حاکمیت جمهوری اسالمی، پاره ای امیدها در میان آن بخش از مردم 

که به آقای رئیسی رأی داده بودند برای برون رفت از وضعیت نابسامان موجود شکل گرفت. 

اینک جمهوری اسالمی در شرایط سرنوشت سازی قرار گرفته است. آیا دولت جدید توان اجنام 

وعده های داده شده را دارد؟

وعده های انتخاباتی رئیس جمهور، اظهارات رئیس مجلس پس از انتخابات مبنی بر 

اینکه »دیگر هیچ بهانه ای برای عدم حل مشکالت وجود ندارد«، و همچنین گفته رهبر، که 

ضمن تأیید جدایی بخش هایی از مردم از حاکمیت، خواهان پیوند دادن مجدد آنان به حاکمیت 

از سوی دولتمردان جدید شده بود، همه منایانگر سیل انتظارات مردم از دولتی است که با 

 های وهوی بسیار بر سرکار آمده است. تاکنون در جمهوری اسالمی رسم بر این بوده است که 

یا دو گانگی  انداخته،  به گردن دولت قبلی  یا  را  از استقرار، همۀ مشکالت  نودولتیان پس 

حاکمیت و نداشنت قدرت اجرا را دستاویز عدم اجنام وعده های داده شده قرار داده اند. اما 

ادامۀ این روش دیگر میسر نیست. یک دستی حاکمیت و اعالم آمادگی همۀ نهادهای کشوری 

و حکومتی برای کمک به دولت نوپا، امکان کم نظیری در اختیار کرسی نشینان پاستور قرار 

داه است. دولت جدید آسان به قدرت رسیده است، ولی آیا حل انبوه مشکالت فرا رو به همین 

نقش بانک ها در ویرانگری اقتصاد ایران
سیامک طاهری
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آسانی است؟

بودن  مشخص  است،  دولتمردان  برای  بزرگ  هدیه ای  که  حاکمیت  یکدستی  بر  افزون 

مشکالت فرا رو نیز خود امتیاز دیگری برای تازه به قدرت رسیدگان است. آن دسته از مشکالت 

که در میان همۀ صاحب نظران کشور صرف نظر از دیدگاه های سیاسی و اقتصادی و فلسفی و 

مذهبی آنان مشترک است، و صرف نظر از بیماری همه گیر و مرگ آفرین کووید19، عبارت است 

از: تورم افسار گسیخته، کسری مزمن بودجه، گسترش فاصلۀ طبقاتی و فقر فراگیر، بیکاری 

گسترده، سقوط تولید، کمبود مسکن، نرخ ارز، گسترش اعتیاد، جترد، خشونت در جامعه، 

نابودی افسار گسیختۀ زیست بوم کشور و ... .

اولین مسأله که اعضای تیم اقتصادی دولت باید روشن سازند، این است که چه نگاهی 

به اقتصاد دارند. آیا به همان راهی خواهند رفت که دولت های گوناگون پس از جنگ رفته اند؟ 

اگر چنین است پس باید منتظر همان نتایجی باشند که دولت های پیشین به آن رسیده اند، و 

بدانند که همان محصولی را درو خواهند کرد که دولتمردان پیشین درو کرده اند؛ و یک دستی 

حاکمیت تنها می تواند سرعت غرق شدن را کمی بیشتر کند. 

سکانداران اقتصاد کشور کدام اولویت  اقتصادی را برمی گزینند؟ دولت باید تعیین کند 

از میان انبوه رنگارنگ معضالت اقتصادی، اولویت ها چیست. اما آیا منی توان با ارائه یک 

برنامه جامع، به یک باره به جنگ همه معضالت پیش رو رفت؟

اگرچه مشکالت کشور شناخته شده هستند، ولی برای چگونگی حل آنان نه تنها هم نظری 

وجود ندارد، بلکه در اغلب موارد راه حل هایی ارائه می شود که هر یک نقیض دیگری است. 

اگر تصمیم بر ادامه وضع موجود باشد، آنگاه باید توجه داشت که بسیاری از راه حل های 

اجرای  و  هستند  دولبه  شمشیر  چون  اقتصادی، 

سرمایه داری،  اقتصاد  شرایط  در  تصمیمی  هر 

بخصوص سرمایه داری افسار گسیخته )و به قول 

دکتر راغفر »غارتی«( ایران نتایج متضادی ایجاد 

می کنند. 

به عنوان منونه باال رفنت نرخ ارز باعث می 

شود که دور تازه ای از گرانی ایجاد شود. اما پایین 

آمدن نرخ آن باعث می شود روند خروج ثروت ملی 

از کشور به شکل خرید خانه، سپرده در بانک های 

تورم	افسار	گسیخته،	کسری	مزمن	
طبقاتی	 فاصلۀ	 گسترش	 بودجه،	
گسترده،	 بیکاری	 فراگیر،	 فقر	 و	
مسکن،	 کمبود	 تولید،	 سقوط	
تجرد،	 اعتیاد،	 گسترش	 ارز،	 نرخ	
خشونت	در	جامعه،	و	نابودی	افسار	
بوم	کشور	بخشی	 گسیختۀ	زیست	
است. کشور	 امروز	 معضالت	 از	



ص 15، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

مسایل ایران

خارجی و سرمایه گذاری در برون مرز افزایش یابد. در مورد کسری بودجه نیز قرض از بانک 

مرکزی اگرچه مشکالت روز دولت را حل می کند، اما به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم 

افسار گسیخته می اجنامد.

اولین درسی که همه دولت مردان و کوشندگان عرصۀ سیاسی و اقتصادی ایران باید از 

فاجعه ای که هم اکنون در ایران در جریان است بگیرند، این است که باید با شهامت متام از 

راهی که پس از جنگ، اقتصاد ایران طی کرده است به سرخط بازگردند. این کار البته شهامت و 

جسارت و ارادۀ بی مانندی را می طلبد. هرچند که معضالت اقتصادی کشور گسترده و چند الیه 

است، اما برای نشان دادن ریشه خطاهای اقتصادی -اجتماعی کشور، در اینجا بر روی یکی 

از این معضالت که به عبارتی ریشۀ بسیاری از معضالت دیگر است، یعنی خصوصی سازی 

در عرصه بانکداری مترکز می کنیم. 

معضلی به نام بانک ها در ایران 

فلسفه وجودی بانک ها اساسًا بر این مبنا واقع شده است که با جمع آوری سرمایه های کوچک 

و در اختیار قراردادن آنها جهت راه اندازی وگسترش صنایع و دیگر بنگاه های اقتصادی، به رشد 

وگسترش تولید و اقتصاد کمک کنند. اما در جریان تکامل بی بند و بار سرمایه داری در ایران، 

سرمایه داری مالی خود به مهمترین مرکز انباشت سرمایه تبدیل شده است. در ایران، بخصوص 

در دوران پس از پایان جنگ و اجرای سیاست بانکداری خصوصی، این بخش از سرمایه داری به 

سرعت به بخش جذابی برای سودجویان تبدیل شد، که با مکش پول ها ی مردم و سرمایه گذاری در 

بنگاه های اقتصادی و احتکار مسکن، چون اختاپوسی به جان اقتصاد و مردم افتاد. روزنامه 

قدس به درستی می نویسد: »یکی از شاخص های اصلی ارزیابی سالمت مالی کشور، میزان 

شفافیت نظام بانکی است، که تاکنون در نبود یک نظام شفاف مالی، عدم ارائه ترازنامه ها و 

از  این نظام  نبود زیرساخت های قانونی، عملکرد 

شده  داشته  نگه  دور  عمومی  ناظران  دید  معرض 

بود«. )1400/6/30(

برای نشان دادن بخشی از عملکرد بانک ها 

»در  نیوز:  نامه  کنید:  توجه  زیر  منونه های  به 

 11 حدود  اکنون  هم  تهران  شهر  جمعیت  حالی که 

میلیون و 500 هزار نفر است، به طور میانگین به 

و	 جنگ	 پایان	 از	 پس	 ایران	 در	
اجرای	سیاست	بانکداری	خصوصی،	
سرمایه	داری	مالی	به	بخش	جذابی	
که	 شد،	 تبدیل	 سودجویان	 برای	
چون	 مردم،	 پول	ها	ی	 مکش	 با	
اختاپوسی	به	جان	اقتصاد	و	مردم	افتاد.
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ازای هر 3 هزار و 230 نفر یک شعبه بانک مشغول فعالیت است. اما این تعداد شعبه بانک 

در کشور، برای اقتصاد کشور یک تهدید به شمار می رود و در حالی سرمایه ها به تاسیس شعب 

بانک ها اختصاص داده می شود که منتقدان این موضوع معتقد هستند این منابع مالی باید به 

صورت مستقیم در تولید هزینه شود و نرخ اشتغال و بهره وری در کشور را افزایش دهد«.

آقای غالمحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور نیز در این زمینه گفته است »در برخی 

خیابان های تهران بیش از 10 شعبه بانک وجود دارد، آیا این موضوع الزم است؟ نه، این تعداد 

شعبه بانک الزم نیست«. آقای ولی اهلل سیف رئیس کل )سابق(بانک مرکزی نیز می گوید: 

»تعداد بانک ها در ایران زیاد است و الجرم به مستی خواهیم رفت که بانک ها در هم ادغام 

خواهند شد«. )نامه نیوز(

وقت  رئیس  قول  از  جم  جام  روزنامه  که  بود  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پیش  هنوز 

به  انصار  »بانک  نوشت:  همتی  آقای  یعنی  جمهوری  ریاست  بعدی  کاندید  و  مرکزی  بانک 

اولین  »این  داد:  ادامه  روزنامه  این  شد«.  ادغام  سپه  بانک  در  نظامی  بانک  آخرین  عنوان 

بار نیست که بانک ها در ایران منحل یا ادغام می شوند. پیش از پیروزی انقالب حدود ۲6 

بانک و 14 موسسه و صندوق مالی و اعتباری در کشور فعالیت می کردند که مالکیت برخی 

از آنها صددرصد خارجی بود؛ اما پس از انقالب اسالمی به منظور ارائه خدمات متمرکز و 

البته وضعیت نابسامان برخی از این بانک ها، تعدادی از آنها منحل و برخی با یکدیگر ادغام 

شدند. در نهایت تعداد شش بانک بزرگ و سه بانک ختصصی پس از ادغام به فعالیت خود 

ادامه دادند، اما این رویه تا سال ۷۵ ادامه داشت و بعد از آن در مسیر دیگری قرار گرفت. 

اعطای مجوز به بانک های خصوصی و افتتاح شعبه جدید برای بانک های دولتی باعث شد 

تا بانک ها به جای ارائه خدمت به مردم در یک رقابت ناسالم قرار بگیرند.

بر  تا عالوه  آنها در برخی مناطق خاص باعث شد  افزایش تعداد شعب و متراکم بودن 

رقابت برای جذب منابع، پایه پولی افزایش یابد که نتیجه آن رشد نقدینگی و تورم بوده است 

... به این ترتیب پس از این تصمیم افزون بر بانک انصار، بانک های حکمت ایرانیان، مهر 

اقتصاد، قوامین، انصار و مؤسسه کوثر در بانک سپه ادغام شدند و از این پس فعالیت خود 

را باید زیر سایه این بانک اجنام دهند. برخی شایعات درباره دالیل ادغام این بانک ها وجود 

داشت و گفته می شد ورشکستگی آنها دلیل چنین تصمیمی شده است« )جام جم چهارشنبه 3دی 

99(. روزنامه جام جم در هماجنا واز قول همان مقام شمار بانک های ایرانی را 4 برابر چین 

اعالم می کند. 
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شعب	تهران تعداد	شعب نام	بانک نوع	بانک

۲۷0 1۷۵۷ سپه بانک	های

تجاری

دولتی

43 406 پست بانک

3۲8 369۲ ملی

۵ 33 توسعه صادرات

بانک	های

تخصصی

دولتی

۵ 64 صنعت و معدن

90 1914 کشاورزی

106 1۲3۲ مسکن

۲۷ ۵4۲ توسعه تعاون

10۷ ۲6۵ اقتصاد نوین

بانک	های

غیردولتی

164 ۲93 پارسیان

۵۲ 100 کارآفرین

80 1۵0 سامان

۲08 3۲8 پاسارگاد

6۵ 1۵4 سرمایه

4۷ ۲63 سینا

141 ۲۵8 شهر

۵1 3۷ دی

86 64۵ انصار

4۲۵ ۲134 جتارت

1۵6 1083 رفاه کارگران

493 3300 صادرات

۲89 181۵ ملت

۲4 1۲۵ حکمت ایرانیان

۲3 ۵0 گردشگری

63 3۵1 ایران زمین

8۷ ۷۷۵ قوامین

8 11 خاورمیانه

81 ۷3۵ مهراقتصاد بانک	های	
36قرض	الحسنه 306 رسالت
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گوشه ای از ویرانگری های سیستم بانکداری در ایران

شعب  بی رویۀ  افزایش  خصوص  در  بسته،  دست  با  مرکزی  بانک  که  است  درحالی  این 

بانک ها، نگرانی هایی را ابراز می کند. از جمله این نگرانی ها باید به این نکته اشاره کرد که 

افزایش غیر منطقی دارایی های غیر درآمدزای بانک )همچون گسترش شعب و نیز  حاصل 

احتکار خانه های خالی و ...( حبس منابع بانک، کاهش توامنندی آن برای اجنام وظایفش به 

عنوان واسطه گری مالی، افزایش هزینه های سربار وکاهش سودآوری است. 

حسن بهرامی ارض اقدس از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در این زمینه می گوید: 

»ما با توسعه بانک ها و تعداد بانک ها، خدمات پولی و سرمایه گذاری را توسعه ندادیم و این 

را جتربه ثابت کرده است. ما فقط حجم پول را بین شعبه های بانک تقسیم کردیم، ... هر چه 

شعبه جدید تاسیس می شود، کار بین بانک های موجود تقسیم می شود«. این حجم از بانک در 

کشوری با چنین حجم کوچک از تولید نشانه یک بیماری جدی است. 

برای این که به نقش مخرب بانک ها در اقتصاد ایران بپردازیم، باید به این گفته های آقای 

خاندوزی وزیر اقتصاد کابینه جدید توجه شود: »امروزه حدود 9۷ درصد خلق پول و نقدینگی 

توسط بانک ها صورت می گیرد. بنابراین، سؤالی که پیش می آید این است که آیا این نقدینگی 

از طریق اعتباراتی که بانک ها ارائه می کنند معطوف به بخش تولید و کارآفرینان است یا وارد 

بخش غیر مولد می شود؟ آیا بانک ها از قدرت خلق پول خود برای ساخنت استفاده می کنند؟« 

)خبرگزاری دانشجو، 9 شهریور 1400(

یکی دیگر از ویرانگری های بانکداری ایرانی احتکار خانه های خالی است. البی قدرمتند 

بانک ها تا کنون مانع از اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی شده است.  آقای فرشاد مومنی 
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می گوید: »سود سپرده ها در سال 94 با حقوق 11 

میلیون کارگر برابر بود« )کار وکارگر 1400/6/18(

از  یکی  مدیرۀ  هیئت  که  نیست  بیهوده 

بانک های خصولتی به خود این اجازه را می دهد 

که در یک نشست و برخاست، 500 میلیون تومان برای خود پاداش در نظر بگیرد و نه تنها 

هیچ کسی هم جرأت بازخواست به خود ندهد، بلکه رئیس وقت هیئت مدیره هم از این اقدام 

دفاع کرده وآن را به دلیل سود جنومی بانک در سال منتهی به پاداش، حق آنان بداند وبگوید 

پاداش ۵00 میلیونی جزو کمترین پاداش  ها بوده است؛ این پاداش در متام شرکت های بزرگ 

تصویب شده است. )گروه رسانه ای تسنیم(

بر این مبالغ، باید پاداش های پرداخت شده به رؤسای استانی و شهرستانی و رؤسای 

شعب، و حتی کارمندان ساده را نیز افزود. بر مجموعۀ این ها، اختالس ها و رشوه های پرداخت 

شده پیدا و پنهان اضافه گردد، تا مشخص شود که تنها کسانی که از این درآمدهای باد آورده 

سهمی و حقی ندارند، مردم و محرومان کشور هستند. 

چنین است که آقای دکتر کریمی نیا معاون بهداشت ودرمان پدافند عامل می گوید: »با 

تغییر برخی آدم ها، ساختارها به هم منی ریزند« )روزنامه جوان و ایسنا 1400/6/13(.

آقای یاشار سلطانی پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با انصاف نیوز معتقد است که فساد 

در ایران نوعی فساد سیستماتیک شده است. فساد رمسی و قانونی ابعادی به مراتب بیشتر 

وگسترده تراز فساد غیر رمسی دارد. او با اشاره به فسادهایی مثل نیست شدن 800 هزار تا هزار 

هزار میلیارد تومان، و سه درصد افزایش برداشت بانک ها از بانک مرکزی، سخن از فساد های 

قانونی می کند و می گوید: »میزان برداشت بعضی از بانک ها از ذخایر بانک مرکزی، 3000 

درصد افزایش پیدا کرده. طبق محاسبه ما، فقط اضافه برداشت بانک های خصوصی از بانک 

مرکزی، معادل با 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی بوده است. این، یعنی دست در جیب بانک 

مرکزی کردن، این فساد است، آخر کار هم آقای سیف چند ماه مانده قبل از این که برود، قانونی 

گذاشت وگفت این ها بهره بدهند«.

این یعنی خلق پول. به این ترتیب مشخص می شود که عامل تورم افسار گسیخته در کشور 

چه کسان و چه نهادهایی هستند. بیهوده نیست که آقای دکتر راغفر می گوید: »بخش قابل 

توجهی از فساد در کشور ما قانونی شده است. )ایسنا 1400/5/31(

با وجود این خاصه خرجی ها، بانک های ایران یکی یکی به سوی ورشکستگی می روند. 

بانک	ها	 از	 بعضی	 برداشت	 میزان	
	3000 مرکزی،	 بانک	 ذخایر	 از	
است. کرده	 پیدا	 افزایش	 درصد	



ص 20، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

مسایل ایران

از سوی دیگر دولت دست در جیب تنها بانک ملی ایران کرده و آن را به مست ورشکستگی 

سوق داده است. 

»بورس پرس« از قول آقای احسان راکعی کارشناس بانکی با توجه به انتشار صورت های 

مالی بانک ملی و زیان 66 هزار میلیارد تومانی آن و نسبت کفایت سرمایۀ 11.11درصدی به 

خبرگزاری مهر می گوید: »بانک ملی در حالی با چنین زیان انباشته ای مواجه است که سال 

ولی  داده  افزایش  درصد  بر 36۵  بالغ  دارایی ها،  ارزیابی  جتدید  محل  از  را  سرمایه  گذشته 

حتی چنین افزایش سرمایه ای هم نتوانسته موجب بهبود نسبت های نظارتی این بانک شود« 

دولتی  غیر  و  دولتی  اشخاص  به  اعطایی  تسهیالت  و  دولت  از  بانک  مطالبات  »بررسی  و 

حاکی از آن است 9۵ درصد مطالبات بانک از دولت غیر جاری است و بخش عمده ای از علت 

حاشیه سود منفی بانک، در عدم وصول مطالبات از دولت است و استقراض این چنینِی دولت 

از بانک ملی و عدم برگشت، موجب استقراض از بانک مرکزی و حتمیل هزینه مالی زیاد به 

بانک در مقایسه با سال 98 شده است«. )بورس پرس، ۲0۲1/9/۲۲(

این درحالی است که اینبانکدراینمدتباکسب۴۰/۴هزارمیلیاردتوماندرآمد

حاصلازتسهیالتاعطاییوپرداخت۴۱/۳هزارمیلیاردتومانسودسپردهگذاری،تراز
عملیاتیمنفی۹۸۳/۹میلیاردتومانیثبتکردهاست.اینرقمدربرابرثبتترازمنفی۴/۷
هزارمیلیاردتومانیدرسال۹۸بارشد۷۹درصدیهمراهشدهاست.)روزنامه قدس 30ر6 1400(
بانکهای برای که بزرگواریهایی کنار در اسالمی جمهوری دولت دیگر عبارت به
خصوصیاجنامدادهاست،تنهابانکواقعاملیایرانرابهمرزورشکستگیرساندهاست!

بانکداری بیضابطۀ گسترش به بانکها خصوصیسازی گفت باید ترتیب این به
اجنامید.ایننوعبانکداریعاملبسیارمهمیدرایجادتورمشد.رشدتورمبهگسترش
افسارگسیختهفقرمنجرشد.رشدفقروتورمبهتعطیلیتولیداجنامید.تعطیلیتولید،به
گسترشداللیمنجرشد.گسترشداللیبهفاصلهطبقاتیاجنامیدو...ایندورتسلسلبه

شکلمدامدرهمهدولتهایپسازجنگادامهداشتهاستودارد.
بهقولسعدی:»هر که آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسید«.

خصوصی	 بانک	های	 برای	 که	 بزرگواری	هایی	 کنار	 در	 اسالمی	 جمهوری	 دولت	
است. رسانده	 ورشکستگی	 مرز	 به	 را	 ایران	 ملی	 واقعاً	 بانک	 تنها	 است،	 داده	 انجام	

فهرست
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منطقه ای که جمهوری ترکیه از طریق آن صاحب یک خط مرزی 18 کیلومتری با جمهوری 

خودمختار خنجوان در جمهوری آذربایجان شده، داالن انتهائی شهرستان ایغدیر )ایگدیر( در 

منتهی الیه شرِق شمالی جمهوری ترکیه است. نام این منطقه، از نام یک قبیله ُترک به نام 

اکدر از قبایل غز )اغوز( گرفته شده که احتمااًل در فاصله میان قرن پنجم هـ.ق. و از دوران 

سالجقه تا قرون هفتم و هشتم هـ.ق. و دوران مغوالن و جغتاییان در مناطقی از ایران و به ویژه 

در آذربایجان بزرگ و شرق آناتولی مستقر شده بودند. به نوشتۀ کاشغری در دیوان لغات الُترک 

) 466 هـ.ق.( این قبیله چهاردهمین قبیله از گروه قبایل ترکان ُغز بودند. گروه هایی از َاعقاب 

مروری بر سابقه تاریخی تغییر خطوط مرزی ایران

با آذربایجان، ارمنستان و ترکیه
علی پورصفر )کامران(

در	 آذربایجان	 و	 ترکیه	 دولت	های	 که	 ناسالم	 تحرکات	 برخی	 دنبال	 به	 و	 اخیر	 روزهای	 در	
مرزهای	مشترک	با	ایران	و	ارمنستان	انجام	داده	اند،	نقشه	هایی	دربارۀ	خطوط	مرزی	این	سه	
کشور	در	فضای	مجازی	دست	به	دست	گردید	که	پیامدهای	تغییرات	یک	جانبۀ	خطوط	مرزی	

به	نفع	دولت	ترکیه	را	توسط	شخص	رضاشاه	بعد	از	یک	صد	سال	آشکار	گردانید.
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ایگدرهای ایران نشین هنوز هم طوایفی را در ایالت قشقائی و ایالت یموت تشکیل می دهند. 

گروه هایی از ترکمن های ایگدیر و چودور ساکن شبه جزیره مینقشالق )شمال شرقی دریای خزر( 

به  قفقاز  در  اینان  بودند.  شده  منتقل  شمالی  به قفقاز  قلماق ها  توسط  میالدی،  قرن 18  در 

تروچمن موسوم بودند و اعقاب شان با همین نام امروزه در منطقه استاوروپل بسر می برند. 

در شرق آناتولی از شمال تا جنوب نیز گروه هایی چند از ایغدیرها سکونت داشتند: از جمله در 

طرسوس و حمید و منتشا و آق سرا و همین شهرستانی که امروزه به نام ایغدیر موسوم است 

و جالب توجه این که بسیاری از اهالی این شهرستان شیعه بوده و هنوز نیز چنین است. این 

جنگ های  تا  هـ.ق.(   90۷( صفویه  دولت  آغاز  از  دست کم  آن  پائینی  بخش  به ویژه  و  منطقه 

دوم ایران و روسیه و انعقاد قرارداد ترکمانچای )1۲43 هـ.ق.( بخشی از قلمرو چخور سعد یا 

مملکت ایروان - ارمنستان امروزی - محسوب می شد و به جز دو یا سه استثناء، از دوران شاه 

محمدخدابنده و نیمۀ خنست سلطنت شاه عباس اول و در سال های بین سقوط صفویه تا پیروزی 

نادر بر عثمانیان، بخشی از کشور ایران بوده است. طبق فصل سوم معاهده ترکمانچای، ایران 

متام منطقه ایروان را در دوطرف رود ارس و همۀ خنجوان را در شمال همان رودخانه به دولت 

روسیه واگذار منود. فصل چهارم عهدنامه می گوید که: »... سرحد دو مملکت از نقطه سرحد 

ممالک عثمانی که در خط مستقیم به قله کوه آغری کوچک اقرب است، ابتدا کرده... به 

قله آن کوه کشیده می شود و از آجنا تا به سرچشمه رودخانه مشهور به قراسوئی پائین که از 

سراشیب جنوبی آغری کوچک جاری ست، فرود آمده به متابعت مجرای این رودخانه تا به 

التقای آن به رودخانه ارس مقابل شرور ممتد می شود«. 

منت این ماده با صراحت آشکار کرده است که قلمرو دولت عثمانی تا انقالب اکتبر بیرون 

از داالنی بود که امروزه چهار کشور ایران و ترکیه و ارمنستان و آذربایجان در آن با یکدیگر 

همسایه اند.

حال ببینیم که سرچشمه های تشکیل و جریان رودخانه قره سو چگونه است. به نوشته 

فرهنگجغرافیاییایران از انتشارات سازمان جغرافیایی کشور، رودخانۀ قره سو از چشمه و 
باتالق های اطراف بورآالن - در نوک گوش شمالی گربه نقشه - سرچشمه می گیرد و به طرف 

رودخانه ارس جریان دارد و مرز هر دو کشور ایران و ترکیه محسوب می شود. رودخانه مزبور در 

محاذات رودخانۀ ارس جریان داشته در دمیر قاپو، داخل رودخانه ارس می گردد. این توصیف، 

همان وضعی را تقریر می کند که در ماده چهارم عهدنامه ترکمانچای بیان شده بود و حکایت 

تا تشکیل  آن  از  و بعد  ایران و عثمانی در سال 1۲43 هـ.ق.  آن داشت که نقطه سرحدی  از 
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دولت های احتاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و جمهوری ترکیه، دورتر از نقطه ای        است که 

امروزه به عنوان نقطۀ سرحدی ایران و ترکیه شناخته می شود. پس از انقالب اکتبر و پیدایش 

دولت ارمنستان، منطقه ایغدیر نیز در اختیار آن دولت قرار گرفت اما مصطفی کمال پاشا، در 

سال 19۲0 بخشی از قوای خود را به فرماندهی ژنرال خون آشام، کاظم قرابکر پاشا، برای جنگ 

علیه جمهوری ارمنستان به منطقه ایغدیر گسیل داشت و او با همکاری گروه هائی از ُکردهای 

آرارات، مناطق قارص و اردهان و ساری قمیش و الکساندروپل و ایغدیر را تصرف کرد. پس 

از این تصرفات جمهوری ارمنستان ساقط شد و باقیمانده دولت ارمنستان برای حفظ مردم 

ارمنی و قلمروشان از جتاوزات و جنایات طرفداران مصطفی کمال پاشا و قوای کاظم قرابکر 

به شوروی متوّسل شد و از ورود ارتش سرخ به ارمنستان استقبال کرد. دولت شوروی از سال 

19۲0 مذاکراتی را برای تضمین صلح و دوستی با ایران، افغانستان و عثمانی آنکارا آغاز منود 

که در ژانویه و فوریه و مارس 19۲1 منتهی به انعقاد قرارداد دوستی میان شوروی با این سه 

کشور شد. طبق قرارداد دوستی با دولت آنکارا، همه مناطقی که در جریان پیشروی های قرابکر 

پاشا به سال 19۲0 به تصرف آنان درآمده بود، ضمیمۀ قلمرو آن دولت شد. یکی از این مناطق، 

والیت ایغدیر بود.

خنستین اعتراض به این واگذاری و بی اعتنایی به حقوق تاریخی کشور و دولت ایران، 

از جانب مرتضی قلی خان اقبال السلطنۀ بیات ماکوئی، حاکم موروثی ماکو، صورت گرفت 

)یادمان باشد که او از مخالفان سرسخت انقالب مشروطیت و دموکراسی در ایران بود و صدها 

نفر از مردم آذربایجان در ماکو، خوی و به ویژه تبریز توسط تفنگچیان او به قتل رسیده بودند(. 

ماکوئی در فروردین 130۲ ضمن نامه ای خطاب به دولت ایران اعالم داشت که یک سال پس 

از قرارداد ترکمانچای و هنگام نصب عالئم مرزی، مأموران ایرانی تعیین خطوط سرحدی از 

پاسگاه مرزی بورآالن باالتر نرفتند و مأموران دولت روسیه با سوءاستفاده از این بی اعتنائی، 

همه زمین های مست راست ارس و مست راست َقره سو، تا خطوط مرزی کنونی ایران و ترکیه، 

در همان داالن انتهائی والیت ایغدیر را در قلمرو روسیه قرار دادند و منطقه ای به مساحت 

800 کیلومترمربع را خارج از قرارهای معاهده ترکمانچای به تصرفات ارضی دولت روسیه 

افزودند. دولت ایران نیز برای بررسی مسئله، رحمت اللـه خان معتمدالوزاره* کمیسر سرحدی 

ایران در ماکو را مأمور بررسی نظرات اقبال السلطنه کرد. خان ماکو در پاسخ به سؤاالت او 

اسامی روستاها و تعلقات قبیله ای و قومی و گرایش های مذهبی اهالی و انواع محصوالت و 

احشام بومیان را با دقیق ترین مشخصات و اشارات بیان داشت.
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رضاخان پهلوی در روزهای اول صدراتش )آبان 130۲( با تلگرافی خطاب به سرلشکر 

عبداللـه امیرطهماسب استاندار و فرمانده لشکر آذربایجان او را مأمور پیگیری مسئلۀ ایغدیر 

کرد. اما در اسفند 130۲ با تلگراف دیگری خطاب بدو اعالم کرد که نیازی به تعقیب مسئله 

ایغدیر نیست زیرا روس ها از هنگام قرارداد ترکمانچای مالک این منطقه بوده اند و استرداد 

این قطعه از زمین به ترکیه منافاتی با عهدنامه ترکمانچای ندارد. )آیا قتل اقبال السلطنه که 

از قرار، اصراری بر استرداد این منطقه از ترکیه داشته، دو سه ماه بعد از دستور ثانوی رضاخان 

و تصاحب ثروت های کالن او، تصادفی بوده است؟( باید توجه داشت که پس از انقالب اکتبر و 

به دنبال خامته جنگ در سال 1918 که ارتش عثمانی و فرماندهان پان تورکیسِت آن از منطقه 

متواری شده بودند - آن گونه که از خاطرات ملیجک ثانی غالمعلی خان عزیزالسلطان یا سردار 

محترم برمی آید - بخشی از منطقه ایغدیر بار دیگر به قلمرو حکومت موروثی اقبال السلطنه در 

ماکو پیوست. شاید اصرار اقبال السلطنه بر احلاق ایغدیر به قلمرو ایران بیشتر برای افزایش 

اقتدار خود بوده که تا زمان مرگش در اوایل سال 130۲ هـ.ش. همچنان حاکم موروثی ماکو بود.

در سال 130۷ ُکردهای منطقه آرارات شورش بزرگی علیه دولت ترکیه بر پا داشتند که تا 

سال 1309 ادامه یافت و زلزله به ارکان  پان تورکیسم انداخت، اما همکاری رضاشاه با دولت 

ترکیه و موافقت با ورود نظامیان آن دولت به خاک ایران وحمالت شان به کردها از داخل خاک 

ایران ضربه ای سنگین به این شورش وارد کرد و سراجنام موجب شکست کردها شد. یکی از 

تکیه گاه های ارتش ترکیه در این پیروزی، برخورداری و استفاده از همین داالن برای ورود سریع 

و بی دردسر به پشت نیروهای جنگی کردها در خاک ایران بود. قیام کردهای آرارات خاموش شد 

و صدها خانواده از آنان به ایران پناهنده شدند. یکی از مشهورترین رهبران این قیام، احسان 

نوری پاشا بود که تا زمان مرگ در ایران سکونت داشت و متأسفانه در سال 13۵۵ ضمن یک 

حادثه رانندگی کشته شد.

آتاتورک پس از این حوادث در گفتگو با محمدعلی فروغی، که در سال 1310 برای مدتی 

کوتاه سفیر ایران در ترکیه شده بود، اظهار داشت که حفِظ جناحیِن موضع دفاعی کشورش 

در رشته کوه های آغری، در مقابِل روسیه، برای ترکیه ضرورت استراتژیک دارد. دامنه های 

شرقی این کوه ها به ایران تعلق دارد و بدون تسلط بر این دامنه ها تکمیل شبکه و نظام دفاعی 

ترکیه در آن منطقه امکان پذیر نیست. فروغی به او گفته بود باید این مسئله را در تهران مطرح 

و درباره اش مذاکره کنند. درسال 1310 دو هیئت عالیرتبه از ترکیه به ایران آمدند که یکی از 

آنها به ریاست توفیق روشتوی، وزیر خارجه ترکیه، مأموِر حَتقق همین خواسته بود. از ایران 
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نیز محمدعلی فروغی، وزیر خارجه، مأمور گفتگو در این باره شد و سرهنگ حسن ارفع نیز به 

عنوان مشاور نظامی فروغی به هیئت ایرانی پیوست.

حال ببینیم که ارفع در این باره چه می گوید: »طی مذاکرات در باب اصول کلی به توافق 

رسیدیم ... اما با افسر هیئت ترک نتوانستیم بر سر برخی جزئیات و به ویژه یکی دو تپه با 

اهمیت به توافق برسیم... سراجنام وزیر خارجه ترکیه گفت که آنها به اعلیحضرت شاهنشاه 

اطمینان کامل دارند، بنابراین حکمیت او را می پذیرند. بگذارید سرهنگ ارفع به کاخ شاه برود 

و این قضیه را برای شاهنشاه توضیح بدهد. ما هر تصمیمی را که ایشان بگیرند، می پذیریم«.

ارفع به کاخ شاه رفت، و ناباورانه از شاهنشاه شنید: »... درحال حاضر این یا آن تپه 

نیست که برای ما اهمیت دارد، بلکه توافق نامه و تثبیت مرزهاست که از همه چیز مهم تر است. 

آن هم یک بار و برای همیشه. متام اختالفات سابق این دو کشور که همیشه به نفع دشمنان ما 

بوده باید از بین برود ... اگر ما با ترکیه همدل و متحد شویم، دیگر از هیچ کسی ترسی ندارم. 

شاه این را گفت و از اطاق خارج شد. ارفع می گوید من به وزارت خارجه برگشتم و نظر شاه را 

به اعضای دو هیئت اعالم کردم« ) ارفع ، درزمانه پنج شاه ، ص ۲88 – ۲90 (.

امیدوارم توجه دوستان گرامی به این نکته جلب شده باشد که محمدعلی فروغی، وزیر 

خارجه به ظاهر ایران خواه و هیئت همراه او پذیرفتند تا بخش مرغوبی از قلمرو ایران، با اهمیت 

هیچ  که  شوروی  با  احتمالی  نظامی  رویاروئی  برای  شده،  نیز  بیشتر  امروز  که  استراتژیکی 

دشمنِی فعال و عاجلی با ایران نداشت، به ترکیه داده شود. یعنی به کشوری که در ۵00 سال 

گذشته تا امروز همواره و با فراز و نشیب هایی خصم و یا دست کم همسایه ناپسند و ناموافق 

دولت و ملت ایران بوده است. )از خصومت سلطنت و جمهوری عثمانی نسبت به هرچه ارمنی 

و کرد و عرب و بلغاری و یونانی است فعاًل صرف نظر می کنم(.

نکته دیگر اینکه دولت ترکیه در حوزه قطور، بخشی از قلمرو ایران را از سال اول انقالب 

مشروطیت تصرف کرده بود و از استرداد آن اجتناب داشت و آن گونه که معلوم است قسمتی 

از ُمَعّوض آرارات کوچک که از سِر خصومت با شوروی به ترکیه داده شده بود، در برابر لطف 

ما  کشور  به  بود،  گرفته  ایران  از  که  جایی  ُمَعّوض  عنوان  به  کشور،  آن  به  رضاشاه  بی کران 

بازگردانید. چه معامله پرسودی!

ارمنستان می گذرد ،خطرات مشهودی  و  آذربایجان  و  ترکیه  و  ایران  آنچه در مرزهای 

ایرانیان  ملی  مصاحل  و  منافع  به ویژه  منطقه،  ملت های  همۀ  ملی  مصاحل  و  منافع  علیه 

دارد، زیرا نیروهائی را به میدان می کشاند که حد اعالی مطالبات شان پیشبرد یک دسته 
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توقعات ارجتاعی  پان تورکیستی علیه هم نوعان غیر ترک آنها است. چنین مطالباتی میل 

به فاشیسم و تسلط طلبی دارد و با توجه به تنوع قومی درخشان ایرانیان -ملت ایران همین 

امروز بالغ بر 3۵ گروه قومی گوناگون در خود دارد، بگذریم از ده ها گروه قومی دیگری که در 

طول تاریخ در سایر اقوام ساکن ایران مستحیل شده اند - می تواند محرک برخی رفتارهای 

ضد ملی و ضد ایرانی و ضد بشری شود. همانانی که سال گذشته در خیابان های تهران و تبریز 

و ارومیه شعارهای نفرت انگیز »کرد، فارس، ارمنی؛ آذربایجان دشمنی« و یا »روس، کرد، 

ارمنی؛ آذربایجان دشمنی« سر داده بودند، برای اثبات این خیال بافی های زننده، حاضرند 

که هر عملی را برای اثباِت این دشمنی های خودساخته، مرتکب شوند. حد پیشرفت اینان، 

امحای نفوس آدمیان است.

نکتۀ دیگر اینکه، محدودۀ این اختالفات در حوزه تأثیرات مستقیم دولت روسیه قرار 

دارد و ما چه بخواهیم و چه خنواهیم، و صرف نظر از ماهیت اجتماعی دولت روسیه، بنا به یک 

دلیل واضح و روشن- یعنی ناتوانی این دولت از تبدیل شدن به امپریالیسم و قرارگیری در 

صفوف دولت های برتر امپریالیستی – منی تواند تغییرات مورد نظر  پان تورکیست ها را حتمل 

کند. بنابراین، خطر تغییر مرزها و بسته شدن مجاری ارتباطات عمومی ایران با قسمتی از جهان 

به ویژه دوستان جهانی ما، به کلی منتفی است. روابط متقابل میان فعاالن سیاسی اجتماعی و 

مردم چندین محور دارد که یکی از آنها کوشش ها و اقدامات میهن دوستانه و مردم خواهانۀ این 

فعاالن است و حتوالتی که امروز در شمال غرب ایران روی می دهند، ِصیرورت چنین روابط 

توقعات  پیشبرد  از  ممانعت  برای  اخالقی  و  مشروع  هرکوشش  می بخشد.  قوت  را  متقابلی 

ناسالم و ضدانسانی دولت هایی که حیات شان منوط به حذف یا تضعیف ملت ها و دولت ها و 

کشورهای دیگر است، باید مورد حمایت قرار گیرد.

* رحمت اللـه معتمدی، نویسنده کتاب معروف ارومیه در محربه عالم سوز.

آنچه	در	مرزهای	ایران،	ترکیه،	آذربایجان	و	ارمنستان	می	گذرد	،خطرات	مشهودی	علیه	منافع	
و	مصالح	ملی	همۀ	ملت	های	منطقه،	به	ویژه	منافع	و	مصالح	ملی	ایرانیان	دارد،	زیرا	نیروهائی	
را	با	تمایالت	ارتجاعی	پان	تورکیستی	علیه	هم	نوعان	غیر	ترک	آنها	به	میدان	می	کشد.	چنین	
مطالباتی	میل	به	فاشیسم	و	تسلط	طلبی	دارد	و	می	تواند	محرک	برخی	رفتارهای	ضد	ملی	و	

ضد	ایرانی	و	ضد	بشری	شود.

فهرست
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شکوفایی جنبش کارگری ایران

جنبش کارگری ایران تا سال 1946/13۲۵ به رشد و گسترش 

احتادیههای مرکزی متحده »شورای داد.  ادامه  خود  فزاینده 

با  کشور  شهر  هشتاد  همه  در  ایران«،  زحمتکشان و کارگران
جمعیت باالی ده هزار نفر، شعبه داشت. این شورا 186 احتادیه 

گوناگون را با یکدیگر هماهنگ می کرد و 400هزار عضو رمسی 

داشت. ۷۵در صد اعضای شورا، نیروی کار صنعتی بودند. در 

سال 13۲۵، شورای متحده مرکزی، اول ماه مه، روز جهانی کارگر 

را در بیست شهر به صورت گسترده برگزار کرد. در این تظاهرات ۵0هزار نفر در تهران، 40هزار 

نفر در اصفهان و 81هزار نفر در آبادان شرکت کردند. )آبراهامیان. 1394. 1۷8(

 شورای متحده مرکزی، که اعتصاب های بزرگی را در اصفهان و خوزستان، رهبری کرده 

و به پیروزی رسانده بود، در تابستان 13۲۵ در اوج قدرت بود. در همین سال 13۲۵ بود که 

درآمد. در داخل  فدراسیونجهانیسندیکاهایکارگری شورای متحده مرکزی به عضویت 

ایران، ایران،حزبسوسیالیست ایران،حزب توده حزب نیز احزاب سیاسی معتبر،  کشور 

حزبجنگلوفرقهدمکراتآذربایجانایران، شورای متحده مرکزی را به عنوان یگانه سازمان 
کارگری کشور به رمسیت شناختند. دولت وقت و وزارتکار- که به تازگی در نتیجه مبارزات 

گسترده کارگری به وجود آمده بود- به ناچار شورای متحده مرکزی را به رمسیت شناختند و حق 

منایندگی در شورایعالیکار را به آن واگذار کردند. به این ترتیب شورای متحده مرکزی در 

فاصله کوتاه فعالیت خود، هم به عنوان مناینده کارگران ایران به عضویت فدراسیون جهانی 

سندیکاهای کارگری درآمد و هم به دژ استوار دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان ایران بدل 

شد. در طی این سال ها، کارگران ایران در سایه آگاهی و تشکل خود توانستند الیحه ای را در 

و	می	اندیشم	که
چه	خواهد	شد	اگر
متحد	شوید!	
اگر	متحد	شوید
کارگران	ایران!
سیاوش	کسرایی

تاریخچه کوتاه سندیکاهای کارگری ایران 

بخش	دوم	1330-1325

خسرو باقری

تقدیم	به	نعمت	محمدی	که	تمام	عمر	خود	را	در	آرزوی	بهروزی	کارگران	زیست.
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کارروزانه،دوهفتهمرخصی ۸ساعت آن  بر اساس  ۱۳2۳ به دولت حتمیل کنند که  سال 

سالیانهباحقوق،ششهفتهمرخصیبرایزنانکارگرباردار،منعکارکودکانکمتراز۱2
تأمین شده بود. آگاهی و تشکل کارگران در عین حال دولت را  سالوبیمههایاجتماعی،
واداشت تاقانونکار را در 2۸ اردیبهشتسال۱۳25)شش روز پس از تصویب قانون کار در 

حکومت خودمختار فرقه دمکرات آذربایجان( تصویب کند که عالوه بر مزایای نامبرده، دولت 

را واداشت روز اولماهمهرا به عنوان روز کارگر به رمسیت بشناسد، آن را تعطیل اعالم کند و 

دستمزد کارگران را هم بپردازد. )کیهان.13۵9.ص11-13.دنیا(

 یکی دیگر از دستاوردهای مبارزات احتادیه های کارگری و شورای متحده مرکزی، انعقاد 

قراردادهایدستهجمعیمیان سازمان های سندیکایی کارگران از یک طرف و کارفرمایان از 
طرف دیگر بود. سرمایه داران همیشه می کوشند قرارداد کار را با هر کارگری جداگانه منعقد 

الزم  شرط  کارگری  سندیکاهای  وجود  کنند.  حتمیل  او  بر  را  خود  اسارت بار  شرایط  تا  کنند 

انعقاد پیمان دسته جمعی است. معمواًل انعقاد چنین پیمان هایی در صورتی امکان دارد که 

سازمان های سندیکایی به عنوان مناینده کارگران از طرف حاکمیت بهرمسیتشناخته شوند. 

به خاطر مبارزات احتادیه های کارگری و شورای متحده مرکزی،  گرچه قراردادهای جمعی، 

پیش از تصویب قانون کار، در بعضی واحدهای صنعتی به اجرا درآمده بود؛ اما تصویب قانون 

کار که در آن فعالیت احتادیه های کارگری قانونی شمرده شده بود، این روند را تثبیت و تسریع 

کرد. )جودت. 1360. 131(

اما امپریالیست ها در مقیاس جهانی و ارجتاع شاهنشاهی به منایندگی از سرمایه داران 

و زمین داران بزرگ در مقیاس کشوری، به تدریج بر قدرت خود افزودند و کوشیدند سنگرهای 

از دست رفته را بازپس بگیرند. در آبان ماه 13۲۵، جورجآلن، سفیرآمریکادر ایران، شاه 

بردارد. آمریکا و  حکومتکردن را تشویق کرد که عالوه بر سلطنت، گام عمده ای در جهت 

از حکومت  ایران، مسیر گونه ای  با نقض قانون اساسی  با این توصیه به شاه و  انگلستان 

باشد.  انگلستان  و  آمریکا  دوست  و  کارگری  احتادیه های  خصم  طبیعتًا  که  کردند  هموار  را 

)الجوردی. 1369. 1۲0 و 1۲3(

با  همراهی  در  و  برگرفت  چهره  از  نقاب  خنست وزیر،  قوامالسلطنه،   13۲۵ پاییز  در 

امپریالیست ها، سیاست های ارجتاعی را در پیش گرفت. یکی از اصلی ترین سنگرهایی که 

قوام، شاه و امپریالیست ها سعی در فتح آن داشتند، سنگر کارگران و احتادیه های آنها، شورای 

متحده مرکزی بود. دشمنان طبقه کارگر از دو جبهه یورش را آغاز کردند؛ یکی سرکوب شورای 
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متحده مرکزی و دیگری راه انداخنت احتادیههایدروغینیازرد.

سرکوب جنبش کارگری ایران)1328-1325( 

سرکوب سال های 13۲۵-1946/13۲8-1949از خوزستان آغاز شد. مقامات دولتی 

استان، 1۲0نفر از سازمان دهندگان احتادیه های کارگری را در همان سال 13۲۵، به مناطق بد 

آب و هوا تبعید کردند. شرکت نفت ایران و انگلیس هم دست به کار شد. 813 تن از رهبران 

اعتصاب خوزستان را اخراج کرد و هزار تن از فعاالن کارگری را که پیش تر به جرم مبارزات 

کارگری بازداشت شده بودند و به ناچار در محیط کار حاضر نبودند؛ به بهانه غیبت بدون 

مجوز، بی شرمانه از کار برکنار کرد. در اصفهان، ارتش دفاتر احتادیه های کارگری را اشغال 

کرد و کارگران مبارز را به زور به سربازی فرستاد. در فارس و کرمان، ارجتاع با سوءاستفاده 

از عقب نگه داشنت قبایل و عشایر، آنها را به جان کارگران انداخت. کارگران مبارز، به ناچار 

حریربافی  کارخانه  در  )به ویژه  مازندران  و  گیالن  استان های  در  کردند.  مهاجرت  تهران  به 

چالوس و معدن ذغال سنگ زیرآب(، مقامات دولتی 140تن از فعاالن احتادیه های کارگری 

را دستگیر کردند و سه تن از کارگران مبارز را در 1۷ آذرماه 13۲۵ در کمال وحشی گری در 

از رهبران  همان محوطه معدن زیرآب به جوخه های اعدام سپردند. در همین حال، ۲۵ تن 

شورای متحده مرکزی در کارخانه های استان مازندران دستگیر شدند و دولت مرکزی اداره 

قوام،  هم  تهران  در   )4۵1  .1389 )آبراهامیان.  سپرد.  نظامی  فرمانداری  به  را  کارخانه ها  این 

یورش به احتادیه کارگران راه آهن را با برکناری رئیس محبوب راه آهن ایران، مهندساحمد

مصدقفرزنددکترمحمدمصدق، و گماردن خسروهدایت، یکی از رهبران حزب دمکرات 
قوام آغاز کرد. باید توجه داشت که راه آهن ایران با 3۵هزار کارگر بعد از شرکت نفت ایران و 

انگلیس، بیشترین کارگر و کارمند را در استخدام خود داشت. در خنستین اقدام، هدایت در 

آبان ماه 13۲۵، به اعتصاب باربران راه آهن حمله و عده ای را زخمی کرد و حداقل یک نفر 

را به قتل رساند. )الجوردی. 1369. 131(

از سوی دیگر، پلیس و ارتش با متام نیرو می کوشیدند پیوند احتادیه های کارگری و شورای 

متحده مرکزی را با کارگران و زحمتکشان قطع کنند. به همین دلیل، حزبدمکراتقوام با 

راه انداخنت »احتادیهسندیکایکارگرانایران)اسکی(«به ریاست مهدیشریفامامیو بعد 

خسروهدایتدر شهریور 13۲۵، وزارت کار با سرهم بندیاحتادیهراستینبه ریاستحبیب
نفیسیواحتادیهمرکزیکارگرانوکشاورزانایران)امکا(،به ریاست علیاصغرنورالدین
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ساخته  دولت  احتادیه های  این  عضویت  به  را  آنها  کارگران،  فریب  با  می کوشیدند  آشتیانی
درآورند و از این طریق ضمن کنترل جریان های کارگری، شورای متحده مرکزی را تضعیف و 

نابود کنند. با همه کوشش های دربار و دولت، این احتادیه های زرد چنان رسوا بودند که حتی 

آنها را چنین توصیف می کند: »کارگران  ویلیامهندلی، وابسته کارگری سفارت آمریکا هم 
شاغل در کارخانه های دولتی موظف بودند که به عنوان یکی از شرایط حفظ شغل خویش، به 

احتادیه مزبور بپیوندند.« ناظر دیگری هم گفته است که برای عضوگیری، اسکی از روش های 

متداول رشوه دادن و اجبار استفاده می کرد. )الجوردی. 1369. 411(

علیه  شهرستان ها  در  که  فشارهایی  به  اعتراض  در  مرکزی،  متحده  شورای  تهران  در 

کارگران  از  زرد،  سندیکاهای  ایجاد  در  دولت  دخالت  افشای  در  و  می شد  اعمال  کارگران 

خواست دست به اعتصاب بزنند. ۵0هزار کارگر در تهران دست از کار کشیدند و به اعتصاب 

پیوستند. اما حکومت هم بیکار ننشست. 1۵0نفر 

از رهبران اعتصاب را دستگیر و با کمک ارتش و 

پلیس، کارگران اعتصابی را پراکنده ساخت و به 

جای آنها، کارگران بیکار را به کار گماشت و به 

آنهادستمزد اضافی هم پرداخت کرد. 

و  سو  یک  از  خشن  و  گسترده  سرکوب های 

درخشانی  دوره  به  دیگر،  سوی  از  احتادیه سازی 

از فعالیت های شورای متحده مرکزی پایان داد. 

شورا پس از چهار سال فعالیت پرشور و گسترده، وارد یک دوره چهارساله نشیب شد. یرواند

آبراهامیانسه دلیل برای این نشیب جنبش کارگری و شورای متحده مرکزی برمی شمارد: 1. 
سرکوب جنبش کارگری در متام این چهار سال، بی وقفه و با حدت و شدت ادامه یافت. در 

نظامی،  مقام های  کردستان،  و آذربایجان ملی نهضتهای سرکوب  از  پس   ،13۲۵ ماه  آذر 

رهبران جنبش کارگری و شورای متحده مرکزی، از جمله رضا روستا را با دسیسه و به اتهام 

تشویق جنبش جدایی خواهی در آذربایجان و کردستان دستگیر کردند. قوام السلطنه در دی ماه 

13۲۵، با ادعای این که شورای متحده مرکزی بیش از آنکه خواسته های صنفی کارگران را 

پیگیری کند، هدف های سیاسی معینی را دنبال می کرده است، اموال و دارایی های شورای 

متحده مرکزی را توقیف و سراجنام در 1۵ بهمن ماه 13۲۷، حکومت به بهانه ترور شاه که هیچ 

احتادیه های  کرد. ۲.  اعالم  غیرقانونی  را  شورا  نداشت،  مرکزی،  متحده  شورای  با  ارتباطی 

توانستند	 کارگران	 	،1323 سال	 در	

الیحه	ای	را	به	دولت	تحمیل	کنند	که	

بر	اساس	آن	8	ساعت	کار	روزانه،	دو	

هفته	مرخصی	سالیانه	با	حقوق،	شش	

هفته	مرخصی	برای	زنان	کارگر	باردار،	

و	 از	12	سال	 کم	تر	 کودکان	 کار	 منع	

بود. شده	 تأمین	 اجتماعی،	 بیمه	های	
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ساخته و پرداخته حکومت، به ویژه احتادیه سندیکای کارگران ایران )اسکی(، برای تضعیف و 

نابودی شورای متحده مرکزی دست به کار شدند. 3. بر خالف چهار سال گذشته، سیر حتوالت 

سویی  از  کرد.  محدودتر  را  کارگران  میان  در  فعالیت  برای  سیاسی  زمینه های  اقتصادی، 

شاخص هزینه زندگی که از 4۷۲ در سال 13۲1 به 1030 در سال 13۲3 رسیده بود، در سال 13۲۵ 

به ۷80 و در سال 13۲6 به 83۲ کاهش یافت. بنابراین تورم حادی وجود نداشت که کارگران 

غیرسیاسی را به مبارزات صنفی سوق دهد. از سوی دیگر با پایان جنگ جهانی دوم و کاهش 

تولید نفت، تقاضا برای نیروی کار به شدت پایین آمد و کارگران شاغل با مشاهده هزاران 

کارگر بیکار پشت در کارخانه ها، به ندرت به اعتصاب دست می زدند. شمار اعتصاب های 

کارگری که در سال 13۲0 تنها سه مورد و در سال 13۲۵ به 183 مورد رسیده بود، روند کاهشی 

شدید به خود گرفت و در سال 13۲6 به هشت، در سال 13۲۷ به پنج و در سال 13۲8 به چهار 

مورد کاهش یافت. )آبراهامیان. 1389. 4۵۲(

با سرکوب خشن و بی رحمانه و سپس غیرقانونی کردن حزب طبقه کارگر و شورای متحده 

مرکزی در 1۵ و 16 بهمن 13۲۷، و دستگیری شمار زیادی از رهبران آنها، امپریالیسم و ارجتاع 

سلطنتی، توانستند از رشد عظیم و پیوسته جنبش سندیکایی و احتادیه ای ایران جلوگیری کنند 

جنبشملیشدننفت، طبقه کارگر ایران بتواند،  و مانع شوند که در جریان تکوین و تدارک 

نقشی را که بالقوه توانایی اجنام آن را داشت، بالفعل به عهده بگیرد. )کیهان.1360. ۲19(

اوج گیری دوباره جنبش کارگری ایران

مبارزات  تشدید  با  به تدریج  و  ننشست  پای  از  هم  ایران  کارگر  طبقه  وجود،  این  با 

 13۲8-13۲۵ سال های  یورش  کشور،  نقاط  دیگر  و  جنوب  نفت خیز  مناطق  در  اعتصابی، 

فروردین   9 در  و  آغاز  را  خود  علنی غیر فعالیت مرکزی،  متحده  شورای  کرد.  خنثی  را 

19۵1/1330، خنستین شماره ظفررا به عنوان ارگان مخفی شورا منتشر کرد. این روند را 

کاهش نسبی محدودیت های سیاسی، به ویژه در دوران خنست وزیری دکتر محمد مصدق، 

فروپاشی سندیکاهای برساخته حکومت، از جمله احتادیه سندیکای کارگران ایران )اسکی( 

و اوج گرفنت دوباره تورم، تسریع کرد.

این مبارزات، با اعتصابکارگرانکارخانهنساجیشاهی)قائمشهر(در۳۱فروردین

این  به  نسبت  می پنداشت،  قدرمتند  را  خود  که  حکومت  شد.  آغاز   ،۱۹5۰/۱۳2۹ سال
اعتصاب، واکنش شدیدی از خود نشان داد و ارتش و پلیس را برای سرکوب اعتصاب کارگران 
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وارد عمل کرد. اما کارگران مقاومت کم نظیری از خود نشان دادند، و به مقابله با ارتش و پلیس 

دست زدند. نظامیان، پنجتنازکارگرانمبارزرا کشتند و 5۳کارگردیگر را زخمی کردند. در 

11 اردیبهشت همین سال نظامیان بار دیگر به تظاهرات اول ماه مه کارگران نساجی شاهی 

حمله کردند و عده ای از کارگران را به شهادت رساندند. )چهل سال. 1360. 3۵0( در بهمن ماه 

13۲9، شورای متحده مرکزی، اعتصاب هایی را در بین کارگران سیلو و راه آهن و در 10 اسفند 

13۲9 در بین کارگران کارخانه صنایع پشم اصفهان رهبری کرد. )آبراهامیان. 1389. 4۵3(

اما اوج این اعتصاب ها، در ۲9 اسفند 13۲9 اتفاق افتاد، هنگامی که شرکت نفت ایران 

و انگلیس به بهانه کاهش اجاره خانه و قیمت مواد غذایی، کاهش قریب الوقوع دستمزد، حق 

این خبر، بحران آغاز شد. روز بعد،  با اعالم  را اعالم کرد.  مأموریت و کمک هزینه مسکن 

8هزار کارگر بندر معشور در اعتراض به این »هدیه سال نو« دست به اعتصاب زدند. سه روز 

بعد کارگران خطوط لوله، تعمیرگاه های ماشین در مسجدسلیمان و حوزه های نفتی آغاجری و 

نفت سفید نیز به اعتصابیون پیوستند. در اواسط فروردین 1330 اکثریت 4۵هزار کارگر شرکت 

نفت در اعتصاب بودند. دولت حکومت نظامی اعالم کرد و انگلیس ناوگان جنگی خود را 

در خلیج فارس به حالت آماده باش درآورد. با ادامه اعتصاب و نگرانی روزافزون حکومت 

مرکزی، شرکت نفت ایران و انگلیس، در ۲1 فروردین 1330، همه کاهش های مورد نظرش را 

لغو کرد و از همه کارکنانش خواست به سر کار خویش برگردند. ولی این توافق طولی نکشید، 

زیرا یک روز پس از بازگشت به کار، شرکت اعالم کرد که حاضر نیست دستمزد سه هفته غیبت 

کارگران را بپردازد. کارگران عضو شورای متحده مرکزی به سرعت واکنش نشان دادند و در ۲4 

فروردین 1330اعتصاب سراسری در خوزستان آغاز شد. کارگران بازپرداخت دستمزد سه هفته 

اعتصاب و از همه مهم تر، ملیشدنصنعتنفترا خواستار شدند. بیش از 4۵هزار کارگر و 

کارمند شرکت نفت، و هزاران نفر از رانندگان کامیون، کارگران و کارکنان راه آهن، رفتگران، 

مغازه داران، صنعت گران بازار و دانش آموزان دبیرستانی و در مجموع بیش از 6۵هزار نفر 

به اعتصاب پیوستند. کارگران قراردادی عرب زبان هم، به همراهی با اعتصاب پرداختند. 

اعتصاب سراسری کارگران کاماًل مساملت آمیز بود و خواسته های صنفی را دنبال می کرد. اما 

حکومت ایران که بیشتر حامی شرکت نفت ایران و انگلیس بود تا منافع مردم و کارگران ایران، 

به کارگران یورش برد و کوشید با دستگیری رهبران اعتصاب، جنبش کارگری را سرکوب کند. 

در اثر تیراندازی نیروهای ارتش و پلیس، بیش از چهل نفر کشته و زخمی و ۷00 نفر از کارگران 

هم بازداشت شدند. )آبراهامیان. 1389. 4۵4( این اعتصاب روز 4 اردیبهشت با موفقیت پایان 
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یافت. نکته پر اهمیت این که اول اردیبهشت 1330 دانشجویان دانشگاه تهران و دانش آموزان 

دبیرستان های پایتخت و در 4 اردیبهشت 1330 دانش آموزان دبیرستان های رشت در حمایت 

دیگر  عده ای  و  زخمی  عده ای  تظاهرات  این  در  زدند.  تظاهرات  به  دست  آبادان  کارگران  از 

بازداشت شدند. )چهل سال. 1360. 3۵1(

با رهبری شورای متحده مرکزی، احتادیه های کارگری شهرهای دیگر ایران هم در حمایت 

از کارگران خوزستان دست به اعتصاب زدند. در اصفهان اعتصاب در نه کارخانه نساجی 

شهر آغاز شد. کارگران اصفهان هم در حمایت از هم زجنیران خوزستانی خود، از خواست های 

صنفی فراتر رفتند و خواستارملیشدنصنعتنفت و ایجاد واحدهای صنعتی برای کاهش 

بیکاری شدند. این اعتصاب به زودی به دیگر کارخانه های شهر و واحدهای کارگاهی شهری 

گسترش یافت. اطالعات هفتگی در 30 فروردین 1330 گزارش داد که بیش از 30هزار کارگر 

این  در  اصفهان  کارگاهی  و  صنعتی  واحدهای 

اعتصاب شرکت دارند. اطالعات هفتگی تأکید 

کرد که این اعتصاب بزرگ ترین و تأثیرگذارترین 

پلیس  و  ارتش  است.  اصفهان  تاریخ  اعتصاب 

به  عمومی  اعتصاب  ارتقای  از  پیشگیری  برای 

نساجی  کارخانه های  اطراف  در  سراسری،  قیام 

و  تانک  مسلسل،  شهر،  کارگری  محله های  و 

اقدامی  در  کردند.  مستقر  زرهی  خودروهای 

خود  صنعتی  واحدهای  از  کارگر  10هزار  متقابل 

خارج شدند و به سوی میدان مرکزی شهر راه پیمایی کردند. با یورش پلیس و ارتش ده ها کارگر 

زخمی و حداقل یک کارگر جان باخت. )آبراهامیان. 1389. 4۵۵(

نقش تعیین کننده جنبش کارگری در مبارزات ملی شدن نفت ایران 

آبراهامیان تأکید می کند که بر بستر این اعتصابهاومبارزاتکارگری بود که جنبش

و  ایران  در  را  انگلستان  امپریالیسم  غارتگران  منافع  و  گرفت  اوج  ایران  نفت شدن ملی
جهان مورد تهدید قرار داد. دکتر مصدق با پشتوانه این جنبش عظیم کارگری در روز پنجم 

اردیبهشت 1330- درست یک روز پس از پایان اعتصاب - طرح تفضیلی خود را برای ملی 

اردیبهشت 1330، دکتر مصدق  هشتم  عالء، در  با استعفای  کرد.  تقدیم مجلس  کردن نفت 

	آبراهامیان	تأکید	می	کند	که	بر	بستر	

اعتصاب	ها	و	مبارزات	کارگری،	بویژه	

اعتصاب	فروردین	و	اردیبهشت	

1330،	بود	که	جنبش	ملی	شدن	نفت	

ایران	اوج	گرفت	و	منافع	غارتگران	

امپریالیسم	انگلستان	را	در	ایران	و	

جهان	مورد	تهدید	قرار	داد.
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خنست وزیری را به این شرط پذیرفت که طرح نه ماده ای او فورًا تصویب و به قانون تبدیل 

بود.  خواهد  طرح  این  معطلی  بدون  و  کامل  اجرای  وظیفه اش  اولین  که  کرد  تأکید  او  شود. 

مجلس با اکثریت آرا طرح او را تصویب کرد. دو روز بعد مجلس سنا هم به اتفاق آرا، رأی 

مجلس را تأیید منود. شاه هم قانون ملی شدن نفت را در روز اول ماه مه - با آگاهی کامل از 

اهمیت منادین این روز- امضا کرد. در ۲9 خرداد 1330، پرچم شرکت نفت ایران و انگلیس از 

مراکز نفتی پایین آورده شد و پرچم ملی ایران به اهتزاز درآمد. ملی شدن نفت برای ایران، 

همانند استقالل ملی برای بسیاری از مستعمره های پیشین در آفریقا، آسیا، آمریکای التین 

و منطقه کارائیب بود. )آبراهامیان. 1393. 113-10۷(

به این ترتیب طبقه کارگر ایران که با مبارزات صنفی و سیاسی خود نقش تعیین کننده ای 

را در تصویب قانون ملی شدن نفت ایفا کرده بود، برای اجرای این قانون همراه سایر مردم ایران 

در سال های 1330-19۵1/133۲-19۵3در مبارزات ضد استعماری شرکت کرد. وظیفه دشوار 

تلفیق خواسته های طبقاتی و مبارزات سیاسی و ضد استعماری طبقه کارگر و زحمتکشان در 

همراهی با سرمایه داری ملی و سازمان سیاسی آن، یعنی جبهه ملی ایران را شورای متحده 

مرکزی کارگران و زحمتکشان، جنبش ملی مبارزه با استعمار و حزب طبقه کارگر به عهده گرفتند. 

و سراجنام یاد باد خاطره تابناک کارگرانجانباختهگمنام سال های 13۲۵-1330 و احمد

حسینمقیمی، 13۲۵، در  وصالی، آذر ماه 13۲۵ در اعتصاب معدن ذغال سنگ زیرآب؛ 
اعتصاب کارخانه نساجی شاهی )قائمشهر(؛ اکبرشهابی، آذر ماه 13۲۵، در اعتصاب معدن 

تقی محمدگلچینی، 13۲۵، در اعتصاب کارخانه حریربافی چالوس؛  ذغال سنگ زیرآب؛ 

رضایی، 13۲۵، در اعتصاب معدن ذغال سنگ زیرآب؛ رمضانکاوه، 13۲6، در اعتصاب 
نفت آبادان؛ علی نادری، 13۲۷، زیر شکنجه؛ احمدمشکوهمنیر، 13۲9، بر اثر حمله پلیس؛ 

نوروزعلیغنچه، 1330؛ محمدعلیکارگر، ۲6 فروردین 1330. 
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چرایی این نوشتار

از دوسه ماه پیش تعدادی از تابلوهای بزرگ تبلیغاتی شهر تهران خبر از ساخت و انتشار 

سریالی خانگی از تاریخ ایران در مقطع شهریور 13۲0 و سال های بعد از آن می داد که از قرار 

از  بخشی  می خواهد  و  دارد  درخود  سال ها  همان  در  ایران  و  گیالن  از  نوینی  حکایت  معلوم 

غفلت ها و تقصیرات سازمان های خبری و هنری را در این باره جبران کند. مشاهده دوسه نوبت 

از این سریال برای بسیاری از مردم گیالن و همچنین برای اغلب مورخان، هرگونه امیدواری را 

از آن گونه که تصور می رفت، به یأس تبدیل کرد و هر تصوری از بابت صمیمیت دست اندرکاران 

تولید آن به باد هوا رفت. زیرا تنهاچیزیکهدراینسریالکمتردیدهشد،حقیقتجوئیبود

وکوششصمیمانهبرایشناختحقایقاجتماعیوسیاسیوبنیادهایمبارزهجوئیمردم
گیالندرهمانماههاوسالهایاولبعدازسرنگونیرضاشاه. مواد و مصاحل این سریال را 
نه واقعیات و حقایق، بلکه هزاران گزارش بی پایه و مضحک مأموران شهربانی و ژاندارمری 

رضاشاهی و کارکنان قنبرخان و امساعیل خان چاردهی و محمدعلی خان داوودزاده، مباشران 

نظیر  گیالنی  بزرگ  مالکان  مباشران  و  فخرالدوله  اشرف امللوک  و  قوام السلطنه  احمد 

صوفی  نصرت اللـه  و  لنگرودی(  منجم باشی  حکومت گر  خاندان  )از  ساالرمشکوه  حسینعلی 

سیاوش )مالک بزرگ املش و آملانوفیل معروف که مدتی را زندانی متفقین بود(و مختارخان 

در نبرد میان حیا و معرفت با جعل و جهل، 
سراجنام حقیقت پیروز میدان است

نگاهی به سریال خانگی »خاتون« و تافته های بی تار و پود آن 

علی پورصفر )کامران(
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و  است(  آمده  رعنا  ترانه  در  )نامش  سیاهکل رود  دهستان  بزرگ  مالک  سیاهکل رودی، 

کارگزاران اشراف شهری چونان سرتیپ پور و مسیعی و صفاری و امینی و.. . تشکیل می دهد 

)این اسامی را نام بردم تا معترضان آینده، مخدومان این سریال را بشناسند(.این سریال بنا به 

طبیعت اندیشگی سازندگانش فاقد توانائی نگریسنت به حقیقت جامعه و قابلیت های آن است 

از همین رو تصاویری از مردم گیالن منایش می دهد که جز در بدترین موقعیت های به شدت 

خطرناک و حاد صورت پذیر نیست و البته حتی چنین موقعیت هائی به شدت موقت و گذرا 

بوده و مظلومان پس از انقضای حدت به همان مسیری بازمی گردند که حکم بقای زندگی است 

یعنی مجرای ایستادگی.

مبارزه، ضروری بقا و دوام هر موجود زنده است و جامعه بشری به مثابه موجودی زنده، 

مشمول چنین قاعده  ای است. چنین قابلیت هائی متناسب با اوضاع و احوال عینی و ذهنی 

بروز می کند. گاه در فراز است و گاه در نشیب، اما در هر حال جریانی دائمی دارد و همواره 

معمول است. با این قیاس، گیالن سرفراز و شادی بخش ما، همچون شاخه ای از جامعه بشری و 

همچون نهادی در تشکیل ملت ایران، بدین گونه تا به امروزه رسیده و تا بخواهید محبوب همه 

ایرانیانی است که بخشی از فراغت حقه خود را در آن می یابند و محبوب همه ایرانیانی است که 

بخشی از مبارزه خود را برای تضمین نسبی سعادت و آسودگی خاطر نوع بشر از مجاری جتارب 

خاص گیالن و گیلکان می گذرانند. گیلکان از جمله آموزگاران همه ایرانیان به ویژه در ۵00 سال 

اخیر بوده اند. منایش این معنی و قابلیت، محتاج جستجوی بسیار نیست و مراجعه ای ساده 

به برخی کتاب ها و مراجع تاریخی و جغرافیای تاریخی از صدر اسالم تا امروز و نگاه به یک 

دسته رویدادهای بزرگ و تکان دهنده گیالن، این واقعیت بدیهی را آشکار می دارد.

الف: گیلکان از صدر اسالم تا دوران مغوالن

غلبه  با  و  مستقیم  طور  به  هیچگاه  به ویژه گیالن  و  ایران  شمالی  نوار  که  می دانند  همه 

نظامی به تصرف اعراب درنیامد و انتشار اسالم و خالفت اسالمی در این قلمرو بیشتر ناشی 

از روندهای داخلی گیالن و موافقت شان با این یا آن مذهب اسالمی بوده است. آل بویه گیالنی 

تا قرون 4 و ۵ هق چنان قدرتی یافتند که امیراالمرایان خالفت عباسی شدند و خالفت عباسی 

را تا آستانه زوال کشانیدند. در همین دوران مؤلف جغرافیای حدود العالم )3۷3 هق( از گیالن 

همچون ناحیتی آبادان و با نعمت و توانگر یاد می کند که زراعت شان را زنان اجنام می دهند 

و مردانش همگی جنگی و لشکری اند )ص 149 – 1۵0(. اگر دولت ممالیک بحری مصر و شام در 
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فاصله سال های 699 تا ۷0۲، پیشروی های غازان خان را در شام به شکست کشانید، گیالنیان 

نیز تهاجم اوجلایتو به سرزمین شان را در سال ۷06 هق چنان پاسخی دادند که بازگشت مغوالن 

به سلطانیه بیشتر به فرار شباهت یافت. بی علت نیست که حافظ ابرو در ذیل جامع التواریخ 

رشیدی هشدار می دهد:... قضیه ایشان را سرسری منی توان گرفت. دوازده شهر است و در هر 

یکی امیری مستقل نشسته و سپاهی فراوان در فرمان )ص ۷0 (.

ب: دوران صفوی

ابراز  گیلکان  که  رشادتی  و  دولتی  ضد  شورش های  و  قیام ها  کثرت  جهت  از  دوران  این 

می داشتند، حقیقتًا موجب سربلندی هر کسی است که از ظلم و بیداد گری بیزار است. جدا از یکی 

دو مورد شورش گیالنیان که متایل به کاهش پیوندهای عمومی با سایر ایرانیان داشته، قیام ها 

و شورش های دیگر گیالنیان در اساس حاوی تعلقات اجتماعی متعالی بوده است. قیام ها و 

شورش های پی در پی و مکرر طوایف بزرگ چپک و اژدر علیه دولت شاه عباس چنان بود که 

شاه صفوی مصمم به تبعید خونین همگی آنان از گیالن بیه پس به حدود لرستان شد. جنایاتی 

که شاه صفوی و مأمورانش علیه این مردم و برخی رهبران شان نظیر کرم اسوار مرتکب شدند، 

از کثیف ترین رفتارهای یک حکومت با اتباع خود به شمار می آمد. سنگین ترین شورش گیلکان 

علیه دولت صفوی، قیام عادلشاه و پیروان او علیه شاه صفی در سال 1038 هق است که سراجنام 

پس از چند ماه به طرزی خونین و بسیار شدید و با انواع جنایات علیه همه مردم و به ویژه کسانی 

که مظنون به موافقت با قیام عادلشاه بودند، سرکوب شد و چه جان های بی گناهی که بر باد نرفت.

ج: دوران قاجاریه تا انقالب مشروطیت و تشکیل سلطنت پهلوی

گیالن از قرن 11هق یکی از کانون های توسعه مبادالت جتاری میان ایران و اروپا از روسیه 

تا آملان بود و شهر رشت در ایام نوغان به صورت یک شهر بین املللی درمی آمد. این موقعیت 

در نیمه دوم قرن 1۲ هـ.ق تقویت شد و در سال های حکومت امیر هدایت اللـه خان گیالنی مشهور 

به اترخان به باالترین حدود خود رسید. در گیالن مراتبی از مدنیت جدید شکل گرفت که مرکب 

از بنیادهای های بومی و جتارب روسی و اروپائی است. از میان عناصر بومی تشکیل مدنیت 

جدید، تقسیم کار میان زنان و مردان بومی، اهمیتی به سزا داشت. این عنصر از یک سو، مروج 

مدنیت جدید در حواشی دور و نزدیک گیالن شد و به همین ترتیب نیز محرک کج بینی ها و 

کج تابی های قشریت فرهنگ ستیز قرار گرفت. گیالن در انقالب مشروطیت مطابق حتولی که 
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پشت سر گذاشته بود، یکی از چند رکن تعمیق انقالب شد، به ویژه با مبارزات دهقانی خود، 

سطح ترقی خواهی اجتماعی انقالب مشروطیت را ارتقا بخشید و چند سال بعد برای حفظ 

استقالل ایران و تضمین بقای ملیت ایرانی و اجرای بی کم وکاست قانون اساسی مشروطیت، 

نهضت جنگل را به مردم ایران هدیه داد.

جعل و دروغ وصله نچسبی به گیالن و گیالنی

چنین مردمی را منی توان حتقیر کرد و هر عملی از این گونه، موجب رسوائی همانان خواهد 

شد. بگذارید کسانی که تاریخ را بازیچه منفعت طلبی ها و قربانی نادانی های خود می کنند، از 

انتشار آثارشان لذت ببرند چرا که لذت وطن دوستی و دانائی را منی شناسند و چون در برابر 

تاریخش  و  با مردم  تاریخ قرار می گیرند جز سرافکندگی نصیب شان منی شود. گیالن  دادگاه 

از  شناخته می شود و در طول یک صد سال گذشته، چه بسیار کسانی که ضمن برخورداری 

ضمانت های قدرت، در حتریف و حتقیر این تاریخ و مردمش کوشیدند اما سراجنام جز رسوائی 

بهره ای نیافتند. سریال »خاتون« نیز چنین سراجنامی دارد. به قول نظامی گنجوی: 

نهنگآنبهکهبادریاستیزد/کزآبخردماهیخردخیزد
ادبیات تبلیغی دولتی ایران از فردای ورود ارتش سرخ جز این وظیفه ای نداشت که آن را 

همچون بالی مجسم و اشغالگری مغول صفت ترسیم کند. این ادبیات تا می توانست از جعل 

کامل و هرجا که چنین جعلیاتی میسر نبود، از ترکیب راست و دروغ روزانه صدها خبر و حادثه 

علیه دولت شوروی و ارتش سرخ منتشر می کرد. در این روند فاسد، سهم بزهکاری های نظامیان 

انگلیسی و آمریکائی چنان ناچیز می منود که گوئی از هرگونه تبهکاری مبرا هستند. حال آنکه 

-در  انگلیسی  و  آمریکائی  سربازان  هرزگی های 

بزرگ ترین   – اجتماعی  بنیادهای  از  بعد  مرحله 

عامل انتشار فحشا در شهر های بزرگی نظیر تهران 

ارتش  نظامیان  از  تعدادی  تردید  بی  است.  بوده 

جتاوز  نظیر  پلید  اعمال  برخی  مرتکب  نیز  سرخ 

اما  می شدند  کاالها  برخی  قاچاق  یا  و  تکدی  یا 

اعمال اینان به واسطه تربیت اجتماعی و نظارت 

دقیق سیاسی و نظامی چنان نازل و ناچیز بود که 

در قیاس با همگنان آمریکائی و انگلیسی خود، 

ادبیات	تبلیغی	دولتی	ایران	از	فردای	

ورود	ارتش	سرخ	تا	توانست	از	جعل	

و	ترکیب	راست	و	دروغ	روزانه	صدها	

خبر	و	حادثه	علیه	دولت	شوروی	و	

ارتش	سرخ	منتشر		کرد.	در	این	روند	

فاسد،	سهم	بزهکاری	های	نظامیان	

انگلیسی	و	آمریکائی	چنان	ناچیز	

می	نمود	که	گوئی	از	هرگونه	تبهکاری	

مبرا	هستند.
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حتی دیده منی شد وهمین میزان اندک نیز چنان کیفری داشت که می توانست هرکسی را از 

چنین رفتارهائی منصرف کند. با این همه ادارات شهربانی و ژاندارمری و سازمان های تابعه 

وزارت کشور، هرچه را که درباره رفتارهای ارتش سرخ و دولتیان شوروی می شنیدند یا دوست 

داشتندکه بشنوند، به دولت ایران اعالم می داشتند و از این طریق پرونده هائی مشتمل برهزاران 

هزار گزارش و خبرجعلی یا اغراق شده فراهم آمد که امروزه مایه تاریخ پردازی های دروغین همه 

رویاپرستان شده است. دراین میان کسانی هم بودند که علیرغم تعلقات سیاسی و طبقاتی 

شان  چشم  به  خود  و  بود  جاری  که  را  آنچه  شوروی،  دولت  و  سرخ  ارتش  از  بیگانگی شان  و 

می دیدند و یا از مراجع و اشخاص موثق می شنیدند، حقایق زمانه را بدون دخل و تصرف ارادی 

در آنها ثبت و ضبط می کردند و همین ثبت و ضبط هاست که به تدریج معلوم داشته،گزارش های 

مزدبگیران دولتی و اتباع مالکان و سرمایه داران 

و کهنه پرستان و یا ترس خوردگان و غرض ورزان، 

تا چه اندازه بیگانه از واقعیت بوده است

کبیر  ویلیام بوالرد سفیر  ریدر  از سر  خنست 

رضاشاه  اخراج  عامل  و  ایران  در  بریتانیا  وقت 

می گویم: گزارش مورخ ۲3 سپتامبر 1941 برابر با 

اول مهر 13۲0 به وزارت خارجه بریتانیا: با تاسف 

تن  چند  گذشته  شب  که  می رسامن  شما  اطالع  به 

از سربازان انگلیسی وارد محل منایندگی آملان 

از  شدند و تعدادی از تابلوها را شکستند... من 

خنست وزیر ایران و کاردار سفارت سوئد معذرت خواهی کرده ام. این حادثه در مجموع بیشتر 

از این نظر مورد تأسف است که چون سربازان شوروی به دستور افسر فرمانده شان به هیچ وجه 

اجازه ورود به شهر را ندارند، ایرانی ها آنها را منضبط ترتلقی می کنند.

دو سال بعد عین السلطنه سالور درباره هرزگی ها و جتارت غیرقانونی سربازان آمریکائی 

پول  برمنی آمد...  عهده  از  هم  خودشان  پلیس  می کردند.  مست  که  وقتی  از  امان  نوشت:... 

مثل ریگ بیابان خرج می کردند... خیلی قاچاق می کنند. کیسه کیسه قند و شکر. عدل عدل 

پارچه، چقدر کمپوت، مربا، شیرینی، سیگار، ترشی، شیرینی های اعلی. چقدر قاچاقچی های 

ایرانی صاحب مال و منال از این راه شده اند. ارزان گرفته به اعلی درجه گران می فروشند. 

بهمن یک پالتو بارانی قاچاق را ۲30 تومان خرید.) 1 – 3 دی ۲۲31(

	امان	از	وقتی	که	سربازان	آمریکایی	

مست	می	کردند.	پلیس	خودشان	هم	از	

عهده	برنمی	آمد...	پول	مثل	ریگ	بیابان	

خرج	می	کردند...	خیلی	قاچاق	می	کنند.	

کیسه	کیسه	قند	و	شکر.	عدل	عدل	

پارچه،	چقدر	کمپوت،	مربا،	شیرینی،	

سیگار،	ترشی،	شیرینی	های	اعلی.	

چقدر	قاچاقچی	های	ایرانی	صاحب	مال	

و	منال	از	این	راه	شده	اند.	
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تفاوت رفتار دولت شوروی و بریتانیا

تفاوت اساسی میان رفتارهای دولت شوروی و بریتانیا و متایل دولت شوروی به تضمین 

مناسبات عادالنه با ایرانیان در منطقه اشغالی خود از همان روزهای خنست، مشهود و آشکار 

بود و بوالرد نیز متوجه آن شده اما تعبیر استعماری خود را درباره آن به کار می گرفت. او در 

گزارش خود به وزارت امور خارجه بریتانیا نوشت: به سفیر شوروی پیشنهاد کردم کمیسیونی 

متشکل از منایندگان شوروی و بریتانیا و ایران تشکیل شود که در جهت رسیدگی به کلیه 

مسائل غیرنظامی ناشی از اشغال، اختیار داشته باشد... سفیر شوروی در اصل موافق است، 

ولی آشکارا از دست به کار شدن، می ترسد. روس ها غنی ترین بخش مملکت را اشغال کرده اند. 

شاید دولت شوروی با گوشه چشمی به ضمیمه کردن بی دردسر شمال ایران به روسیه در زمان 

آینده، به عمد به آن توجه نشان می دهد. )۲4 سپتامبر 1941 / دوم مهر 13۲0(

این عبارت تصریح می کند که دولت شوروی نسبت به اوضاع منطقه اشغالی خود حساس 

بوده و از آشفتگی و بحران و کمبود و رویاروئی و درگیری اجتناب دارد. چرا؟ شاید انگیزه 

ناساملی داشته و می خواسته که در آینده، شمال ایران را بی درد سر به روسیه ضمیمه مناید. 

چنین تعبیری در ارزیابی تنها به این معنی است که آسودگی خاطر مردم شمال ایران نسبت 

مناطق حتت تصرف بریتانیا و آمریکا بیشتر از آن است که انکار شود و آنچه را که متعاقب 

اخبار مربوطه ابراز داشته جز یک احساس خشم و ترس از عقب افتادگی نسبت به شوروی در 

اذهان ایرانیان نبود و اتفاقًا همین هذیان های ناشی از خشم و حقارت، بسیار بیشتر از آنچه 

که خود انگلیسی ها جعل کرده بودند، به دست مأموران و اتباع رضاشاهی )یعنی تربیت شدگان 

دوره رضاشاه( و مالکان و قشریون ضدایرانی ساخته و پرداخته شد و در زمره اسناد به اصطالح 

تاریخی درآمده است و نویسنده »خاتون« چه بسیار از آنها بهره برده است. 

تکرار  آمریکائی  سربازان  درباره  بیشتر  تأکید  با  بعد  سال  دو  نیز  سالور  عین السلطنه 

کرد:... روس ها برخالف اول ورودشان که بعضی دخالت ها و حتریکات به رعایا و کسبه تلقین 

می کردند، ساکت شده هیچ حتریک انقالب یا حرف عدم مالکیت منی کنند و منی زنند. فقط 

منی گذارند از منطقه خودشان خوردنی به هر اسم باشد به تهران یا شهرهای دیگر حمل کنند. با 

مردم هم خیلی با مدارا رفتار می کنند. هرکس را دیدم از سلوک آنها، از رفتار آنها راضی بود 

و متجید می کرد. به کلی مخالف بی عصمتی و دزدی هستند که به مجرد اطالع تیرباران است. 

حتی آن مافوق حق دارد خودش مجازات بدهد. )۷ دی 13۲۲(

واقعیت مناسبات بالنسبه سالم و عادالنه ارتش سرخ و دولت شوروی با مردم مناطق 
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همچنان  ایران،  از  سرخ  ارتش  خروج  از  بعد  سال   ۵ حتی  که  داشت  تأثیراتی  چنان  اشغالی 

مورد پذیرش و تائید بزرگانی همچون مرحوم دکتر محمد مصدق بود. او در مذاکرات جلسه 

61 مجلس شورای ملی، دوره شانزدهم، سخنانی درباره مسئله نفت، پس از اشاره به واکنش 

ترس آلود بی مورد رعایایش از ورود نیروهای ارتش سرخ به منطقه آبیک و حوالی روستای 

احمد آباد در شهریور 13۲0، که اعتراض خود مصدق را برانگیخت و خطابش به رعایا که اگر هم 

بلشویک ها بیایند با شما که رعیت هستید کاری ندارند و شاید فقط با من مالک کاری داشته 

باشند که آن هم احتمال منی رود و ادامه می دهد که یک روز: ... کامیونی آمد دِر منزل ما... 

یکی از آدم های من آمد گفت آقا بلشویک آمده... رفت در را باز کرد... داخل شدند... گفتم 

آنها را پذیرائی کنند... گفتند مقداری یوجنه می خواهیم... گفتم یک خروار یوجنه در کامیون 

ریختند... بعد مقداری پول روی میز گذاشتند و گفتند پول یوجنه را خواهش می کنیم بردارید. 

گفتم شما مهمان من هستید. من این یوجنه را از 

صمیم قلب تقدیم می کنم. از من اصرار و از آنها 

مجانی  را  یوجنه  و  کردند  قبول  باالخره  انکار. 

ملک  آن  زارعین  گوش  به  که  مطلب  این  بردند. 

رسید، چون تبلیغات بسیار زیادی در متام دوره 

ترسیده  آنها  و  بود  شده  کمونیسم  از  دیکتاتوری 

بودند و تصور می کردند که اگر کمونیست بیاید، 

آدم می خورد، آدم می کشد، معامله منی کند. ولی 

وقتی آنها پول یوجنه را دادند، زارعین من آمدند گفتند آقا خوب بود به این ها می گفتید بیایند 

با ما معامله کنند. اشخاصی که به این خوبی پول می دهند چرا با ما طرف حساب نشوند؟ این 

رفتار دولت شوروی بود که همه آقایان خبر دارید. در موقع جنگ بین املللی رفتار نظامیان 

شوروی از سایر ملل در این مملکت بهتر بود. )پنج شنبه 30 شهریور 13۲9(

از جمله حوادثی که در سریال خاتون نشان داده می شود، اعدام یکی از امرای ارتش است 

به نام آریا )تنها افسر ایرانی که نام او هم مخرج با آن است، سرهنگ دوم فضل اللـه آرتا همسر 

نامناسب پروین اعتصامی و رئیس شهربانی گیالن در سال 1314 می باشد. آیا ممکن است 

نویسنده خاتون از این تشابه لفظ و صوت، چنین جعلی به دست داده باشد؟( در متام پنج سالی 

که ارتش سرخ در گیالن حضور داشته هیچ کس از ایرانیان بنا به دالیل حقوقی ناشی از فقدان 

کاپیتوالسیون و شرایط آتش بس و صلح در دادگاه های نظامی ارتش سرخ محاکمه نشدند. چنین 

تمام	 در	 زیاد	 بسیار	 تبلیغات	 مصدق:	

دوره	دیکتاتوری	علیه	کمونیسم	مردم	را	

ترسانده	بود	که	اگر	کمونیست	بیاید،	آدم	

می	خورد،	آدم	می	کشد،	معامله	نمی	کند.	

دادند،	 را	 یونجه	 پول	 آنها	 وقتی	 ولی	

زارعین	من	آمدند	گفتند	آقا	خوب	بود	به	

این	ها	می	گفتید	بیایند	با	ما	معامله	کنند.
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رفتاری به ویژه پس از انعقاد پیمان احتاد میان ایران و شوروی و بریتانیا – 6 بهمن 13۲0 – در 

اساس نامیسر بود. البته همدستان مخفی ستاد ارتش به ویژه در دوران ریاست سرلشکر حسن 

ارفع و اتباع سیدضیاءالدین طباطبائی تا آجنا که توانستند هزاران درخت مرغوب جنگل های 

ایران و جهان را صرف الطائالتی حاوی چنین اخباری کردند و بسیاری را در همان سال ها به 

دست ارتش سرخ و یا مأموران امنیتی شوروی در ایران کشتند. نظیر گزارش هائی که با نام »من 

از چنگال استالین فرار کردم« در مجله تهران مصور که از 16 مرداد تا 16 بهمن 133۲ منتشر 

می شد. نویسنده این هذیانات، علی الظاهر مرد مجهول الهویه ای به نام شامیل جوانشیر بود 

اما بی تردید چنین مطالبی را فقط کریم روشنیان از همکاران مشهور تهران مصور می توانست 

قلمی کند. نویسنده این سریال نیز گویا علیرغم جوانی خود اطالعاتی از کریم روشنیان داشته 

و مطابق سیرت او به جعل تاریخ در هنر پرداخته است. او به احتمال زیاد می خواسته نوعی 

هم تباری و تناسب میان اعمال ارتش روسیه تزاری و ارتش سرخ شوروی ایجاد کرده و هر دو را 

از یک گونه بشناساند. اگر نکراسف کنسول جنایتکار روسیه تزاری )من برای اولین بار نام 

نکراسف را 60 سال پیش، از جد مادری ام مرحوم حاج امساعیل مزین عابدینی شنیده بودم( 

می توانست با تشکیل مضحکه ای به نام دادگاه، هفت نفر از آزادی خواهان گیالنی را - چهار 

ایرانیان تابع دولت روسیه تزاری  با همدستی برخی  انزلی -  نفر در رشت و سه نفر در بندر 

و چند نفر از قفقازیان مقیم رشت و انزلی و با منشیگری رضا شریعت زاده رفیع و با قرائت 

حکم اعدام آن آزادی خواهان در پای چوبه دار توسط همو -همان قائم مقام امللک رفیع، یار 

گرمابه و گلستان رضاخان و سپس رضاشاه -در 13 صفر 1330 اعدام شان کند، چرا فرماندهان 

ارتش سرخ چنین نکنند. به این ترتیب بار گناهان دولت شوروی افزایش یافته و میهن دوستی 

نویسنده و کارگردان و حامیانش نیز تکمیل می شود. نویسنده سریال خاتون که قافیه اشعارش 

تنگ آمده بود، آن را با اخبار مظالم روسیه تزاری هم ساز کرد تا از این طریق، دستیابی به 

سود و سرمایه بیشتر و جلب محبت برخی صاحبان قدرت، تسهیل شود. جالب توجه اینکه 

حتی جهانگیر سرتیپ پور که از هر کاهی، کوهی علیه روس ها و به ویژه بلشویک ها می ساخته، 

کمترین اشاره ای به این داستان مضحک ندارد. 

نویسنده این داستان که امیدوارم خداوند او را به سطح نویسنده و هنرمند ارتقاء دهد، 

چنان صحنه های پرت و مهملی را خلق کرده که فقط می توان در بخشی از فیلم فارسی های 

زمان شاه و برخی فیلم های اولیه مخملباف مشاهده کرد. نظیر استقرار چند مبارز مسلح ضد 

شوروی در فضائی فاقد هرگونه ترسیمات نظامی و به دور از هرگونه کارسازی های جنگی در 
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سنگربندی های مقوائی که تنها مناسب بازی های جنگی کودکان مجهز به اسلحه چوبی است. 

این صحنه ها بیش از هر چیز دیگری خوشایند کسانی است که گویا همچنان رجنور عقده ناشی 

از تالشی سریع و حیرت انگیز ارتش رضاشاهی و فرمانده کل آن یعنی خود رضاشاه هستند. 

تعبیه چنین صحنه هائی دراین گونه سریال ها تنها به معنی انکار واقعیت زننده ای است که 

رضاشاه بر ایران حتمیل کرده بود: مردم کشی و میهن ستیزی. 

چنین جعلیاتی برای این به کار می آید که انوار خیره کننده انفجار شادمانی مردم ایران را 

از سقوط رضاشاه ناچیز نشان دهد. بی تردید کسانی در ایران از سقوط رضاشاه هراسیدند، 

نظیر کارپردازان امالک اختصاصی که نایب السلطنه جتاوزات و تعدیات رضاشاه به توده های 

مردم کشور و به ویژه اهالی آن ۵0 هزارکیلومترمربع امالکی بودندکه عماًل بردگان رضاشاه به 

حساب می آمدند. دارندگان سهمیه های غیر قانونی ارز جتاری. اعضای بورژوازی کمپرادور و 

فئودال های ریز و درشت ایران. افسران قاچاقچی 

کاال و ارز )در این باره. نک: مستوفی، شرح زندگانی من، 

ص ۲018 – ۲019(، فرماندهان خرد و کالن مجری اوامر 

دیکتاتور در ژاندارمری و به ویژه پلیس از سرتیپ 

درگاهی تا سرپاس مختاری. شکنجه گرانی چون 

جعفرقلی  انگشتی(و  )شش  بختیاری  عباس 

جوانشیر و نصراللـه اسفندیاری تا پزشک احمدی 

و صدها نابکار دیگر. اما روشنائی پس از سقوط 

رضاشاه چنان خیره کننده بودکه بسیاری از اینان جز فرار و پناه بردن به اعماق تاریکی ها چاره 

دیگری نداشتند.

بله، صحنه سازی های خاتون، نورافشانی کاذب ظلمات و تاریک سازی روشنائی هاست. 

که  می شود  آموخته  ما  به  کسانی  جانب  از  خاتونی  میهن دوستی  که  این  تأسف بار  نکته 

فرزندان شان را برای تبدیل وطن، در کانادا می زایند و از آن پلیدتر اینکه ضمن ایراد تهمت ها 

و نسبت های زننده به اندیشگی کسانی همچون مهندس احمد عاشورپور،یکی از صحنه های 

بی مایه و بی پایه سریال را به ترانه زیبائی از آن مرحوم می آراید که قریب ۲0 سال بعد ازسقوط 

رضاشاه و حضور ارتش سرخ در گیالن ساخته شده بود. زهی حیا و معرفت.

فهرست

صحنه	سازی	های	خاتون،
و	 ظلمات	 کاذب	 نورافشانی	
نکته	 روشنائی	هاست.	 تاریک	سازی	
میهن	دوستی	 که	 این	 تأسف	بار	
ما	 به	 کسانی	 جانب	 از	 خاتونی	
آموخته	می	شود	که	فرزندان	شان	را	
برای	تبدیل	وطن،	در	کانادا	می	زایند!
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در سال 1919، سازمان جهانی کار در اولین نشست خود پس از تأسیس، تبادل نظر دربارۀ 

مسئلۀ کار کودکان را در اولویت برنامه های خود قرار داده و طی آن، مقاوله نامۀ شماره ۵ را 

با موضوع »تعیین حداقل 1۲ سال سن برای کودکان« در بخش صنعت تصویب، و کشورهای 

امضاءکننده را ملزم به رعایت آن کرد. این اقدام، اولین گام بین املللی برای مهار کار کودک و 

شروع یک تالش دغدغه مند بین املللی برای توقف این پدیدۀ پر آسیب از طریق قانونگذاری بود.

و  مقاوله نامه ها  سالیان،  این  طی  و  می گذرد  زمان  آن  از  سال  صدویک  قریب  اکنون 

به  و  صادر،  کودکان  از  بهره کشی  برای  محدودیت  ایجاد  به منظور  متعددی  توصیه نامه های 

امضای کشورهای عضو رسیده است. کشورهای امضا کننده هم به تبع شرایط زیستی، اقلیمی و 

سیاست های اقتصادی خود، قوانینی را به منظور زمینه سازی برای حتقق اهداف این مصوبات، 

در چهارچوب قوانین داخلی خود تصویب و به دستگاه های اجرایی ابالغ کرده اند؛ ولی متأسفانه 

ما همچنان شاهد ترک تازی و ادامۀ حیات این پدیدۀ ویرانگر علیه کودکان هستیم. 

بی شک کوشندگان مقاوله نامۀ شماره ۵، با دنیایی از امید تالش خود را آغاز کردند و شاید 

هرگز فکر منی کردند صد سال بعد هم بشر باید شاهد بردگی و بهره کشی از کودکان در جای جای 

جهان، آن هم با بدترین اشکال آن باشد.

عقب نشینی به میان توده ها 
قاسم حسنی

آمار	کودکان	کار	همچنان	فراتر	از	مرز	200	میلیون	نفر	است.



ص 45، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

مسایل ایران

اساسی ترین پرسش ها در مقابل این بی اثری آن است که از خود بپرسیم به راستی مشکل 

کجاست؟ آیا پدران و مادران کودکان نگران وضعیت و سالمت کودک خود نیستند که آنها را 

به کار وامی دارند و یا ریشۀ مشکل جای دیگری ست؟ 

 چرا بیش از صد سال تالش قانون گذاری در عرصۀ بین املللی و عرصۀ داخلی کشورها 

موفق به مهار این پدیده و جلوگیری از یغمای زندگی کودکان  نشده است؟ 

 چرا علیرغم همۀ پیشرفت های بشر و فرصت هایی که برای خلق ثروت برای وی به وجود 

آمده، همچنان بخش عظیمی از بشریت در محرومیت و فقر مطلق به سر می برند تا آجنا که 

حتی از دسترسی به حداقل های زندگی نیز محروم اند و آمار کودکان کار همچنان فراتر از مرز 

آیا تصویب این قوانین به خودی خود قادر به پایان بخشیدن به این  ۲00 میلیون نفر است؟ 

وضعیت نبوده است؟ 

واقعیت این است که خیر! قوانین حمایتی تصویب شده، با همۀ گستردگی خود نتوانسته اند 

به شیوه ای موثر، جنات بخش کودکان از چرخۀ کار 

باشند؛ چرا که تصویب قوانین حمایتی، تنها بخشی 

این  بخشی  نتیجه  و  طوالنی ست  مسیر  یک  از 

قوانین عالوه بر استحکام و صراحت بیان، نیازمند 

فراهم منودن بسترهای اجرایی مناسب برای اجرای 

اثرگذار  اجرایی  ضمانت های  پیش بینی  نیز  و  آن 

برای بازدارندگی قانون شکنان است و چنانچه بسترها و پیش نیازهای مناسب برای اجرای مؤثر 

قانون فراهم  نگردد، نه خود قانون و نه حتی سخت گیرانه ترین ضمانت های اجرایی نیز قادر به 

فراهم منودن شرایط نتیجه بخش و اثرگذاری مطلوب و بلندمدت برای آن نیستند. 

ضمن اینکه کار کودکان، حاصل خأل قانونی و یا بی توجهی به قانون نیست. کار کودکان 

بیش از هر چیز حاصل جبر ناگزیر و فقر مطلقی ست که بر زندگی کودک و خانوادۀ او سایه انداخته 

است. به همین خاطر جنات کودکان از چرخۀ کار در بلندمدت بدون تغییر شرایط خانواده آنان 

و رهایی شان از تنگنایی که به آن گرفتار آمده اند، امری تقریبًا محال است. عالوه بر آن، باید به 

این مسئله هم توجه داشته باشیم که برون رفت خانواده ها از چنگال فقر و آسیب نیز در گرو تغییر 

شرایط کلی جامعه و استقرار برنامه های اجتماعی عدالت محور و جامعه گرا به جای رویکردهایی 

نابرابر لیبرالیستی و فردگراست. 

عدالت اجتماعی، عنصر قوام بخش جوامع است و جوامع بدون توجه به اصل برابری و عدم 

اولین	وظیفۀ	پیشاهنگان	و	
پیشگاماِن	برابری	خواهی،	تعمق	
و	آشنایی	با	مفاهیم	علمی	عدالت	
اجتماعی	و	سپس	پیوند	این	مفاهیم	

با	ادبیات	کوچه	و	بازار	است.
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تبعیض، هرگز منی توانند برای همیشه جوامعی پویا، پر نشاط و پایدار باقی مبانند. از این رو یکی 

از اساسی ترین وظایف همۀ دغدغه مندان بشری، عصیان در برابر تبعیض و نابرابری، و تالش 

برای جایگزین کردن روش های جامعه محور به جای رویکردهای فردی و گروه محور است. خالء 

سازوکار عدالت گرا در جامعه، فقط به همین جا محدود منی شود که عده ای دارا هستند و عده ای 

نادار. وجود تبعیض و نابرابری، استحکام و بنیان های قوام جوامع را تهدید می کند و سبب به 

یغما رفنت ظرفیت های انسانی و قربانی شدن استعدادهای بشری می گردد.

تالش برای استقرار عدالت اجتماعی در جوامع، اصلی ترین وظیفه ای ست که پیش روی 

کنش گران و مصلحین اجتماعی قرار دارد؛ چرا که بدون تالش برای استقرار عدالت اجتماعی، نه 

تنها پایان بخشیدن به کار کودکان امری غیرممکن است، بلکه حتی تالش هایی نظیر حفاظت از 

محیط زیست، توجه کامل به معلولین و ساخلوردگان و غیره نیز امری محال است. فصل مشترک 

عدالت محور  رویکردهای  استقرار  برای  تالش  اجتماعی،  گروه های  همۀ  برای  مشکالت  حل 

اجتماعی است و آنچه در این مسیر باید در نظر گرفته شود آن است که استقرار عدالت اجتماعی 

موضوعی نیست که افراد یا گروه ها به تنهایی بتوانند آن را برای همیشه در جوامع حتقق بخشند 

)حتی اگر بتوانند برای مدت زمانی کوتاه موفق به حتقق آن گردند(. برابری خواهی و سوق دادن 

فرایند است.  باشد، یک  آنکه یک رویداد  از  پایدار، قبل  جوامع به مست عدالت اجتماعی 

فرایندی که طی آن همگان باید بر ضرورت دستیابی به آن توافق نظر پیدا کرده و برای حتقق آن 

بکوشند. در این میان، نقش پیشاهنگان و پیشروان جامعه، نقش روشنگری ست که طی آن به 

زبان خود توده ها به آنان نشان داده شود که ریشۀ مشترک رجن هایشان کجاست.

 اولین وظیفۀ پیشاهنگان و پیشگاماِن برابری خواهی، تعمق و آشنایی با مفاهیم علمی 

عدالت اجتماعی و سپس پیوند این مفاهیم با ادبیات کوچه و بازار است.

 پیشگامان برابری خواهی، برای اینکه بتوانند با مردمان کوچه و بازار ارتباط برقرار کرده و 

عدالت خواهی علمی را تبدیل به زبانی مشترک با آنان کنند، الزم است قبل از هر چیز، فروتنی 

پیشه کرده و با پای بندی به آنچه که آموخته اند، به میان مردم رفته و با رعایت احترام و به رمسیت 

شناخنت مختصات فکری و فرهنگی آنان، دربارۀ رجن مشترک و ریشه های بنیادین مشکالتشان 

یعنی فقر و نابرابری و روش های برون رفت از آن با آنان سخن بگویند.

عالوه بر آن الزم است همواره به این مسئله توجه داشت که اتاق فکر نظام سلطه، برای 

چیرگی بر جنبش های خودجوش و مستقِل برابری خواهی در جهان، طی دهه ها، از طریق مطالعات 

مردم شناسانۀ وسیع، با دامن زدن به رویکردهای بنیادگرایانه و افراطی، تالش کرده تا جنبش های 
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افراطی بی بنیاد و تراریختۀ اعتقادی ـ فکری را در سراسر جهان، به ویژه در منطقۀ خاورمیانه 

سازماندهی کرده و از دیگر سو، هوش مندانه تالش کرده تا با فریب و حتریف، هر گونه گفتمان 

بنمایاند و میان  و بی اثر  را کاذب، محقر،  برابر بی عدالتی و ستم  و واکنش در  برابری خواهی 

باورهای کنشگراِن برابری، و اعتقادات پاک و بی شائبۀ توده ها، فاصله ایجاد کند تا از این طریق 

بتواند مزورانه بر ثروت و منابع ملل جهان دست یابد.

از این رو، بر کنشگران این عرصه است که هوشمندانه نقاب تزویر از چهرۀ اتاق فکر نظام 

فاصله های  کرده،  عقب نشینی  تهیدستان  میان  به  فروتنی  با  زده،  کنار  جهان  بر  حاکم  سلطۀ 

غیر واقعی ایجاد شده میان خود و آنان را از میان برداشته و همگام با آنان، از طریق اعتالی 

همبستگی و آگاهی جمعی، در مسیر هرچه انسانی تر کردن جامعه بکوشند.

جان هالووی در سوژۀ انقالبی می گوید: »تغییر جهان بدون تسخیر قدرت«! به زعم نگارنده، 

این نکته می تواند لزومًا به معنای پرهیز مسیح گونه از دسترسی به قدرت سیاسی نباشد، اما 

است  آن  نهفته است  این کالم  فهوای  در  که  آنچه 

که جامعه گرایان و تالش گرانِ برابری خواه، حتی در 

شرایطی که فاقد قدرت سیاسی هستند نیز، نباید 

از پای بنشینند. آنان باید با ترویج مفاهیم انسانی 

و برابری خواهانه، ادبیاتی را بر جامعه حاکم کنند که 

هیچ تصمیم گیرنده ای را از آن گریزی نباشد. 

رویکرد حرکت در میان توده ها، نه تنها هزینۀ ناشی از یکه و تنها میان میدان رفنت را برای 

پیشگامان و مصلحین اجتماعی کم می کند، بلکه به دلیل جوهرۀ نهفته در خود که موجب بلوغ 

فکری و رشد و بالندگی همگانی در جامعه می شود، سبب می گردد نتایج حاصله از آن ماناتر و 

پایدارتر باشد. تا آجنا که می گویند »برداشنت یک قدم توسط صد نفر، بسیار با ارزش تر از برداشنت 

صد قدم توسط یک نفر« است. 

از این رو می توان اذعان داشت که اندیشیدن دربارۀ حرکت در میان توده ها، نه تنها به عنوان 

تاکتیک، بلکه به عنوان استراتژی، ضرورت انکارناپذیر است. امید می رود از این طریق، و در 

پرتو تالش مشترک و مبتنی بر همبستگی و کنش آگاهانه، و نیز بر پایۀ احترام به آیین و ارزش ها و 

باورهای کهن توده های مردم، جامعه به مستی حرکت مناید که در پرتو آن هیچ کودکی در خأل حامِی 

از دست دادۀ خود، از حقوق انسانی خویش محروم منانده و ناگزیر راهی بازار کار نشود.

نظام	سلطه،	هوش	مندانه	تالش	کرده	
تا	با	فریب	و	تحریف،	هر	گونه	گفتمان	
برابر	 در	 واکنش	 و	 برابری	خواهی	
بی	عدالتی	و	ستم	را	کاذب،	محقر،	و	

بی	اثر	بنمایاند.

فهرست
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میکیس تئودوراکیس جاودانه شد

دوران آغازین زندگی یک آهنگساز

شعرهایی از سیاوش کسرایی، شهنام دادگستر، پابلو نرودا و محمدرضا طاهریان

»پناهجویان«،اثرپاریتوشسن،هنرمندبرجستهبنگالهند)18اکتبر1918-22اکتبر2008(

ادبیات و  ادبیاتهنر  و  هنر 
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و  کارگر  طبقه   ،1400/۲0۲1 سپتامبر  دوم 

برجسته  مبارز  و  بزرگ  آهنگساز  جهان،  زحمتکشان 

علیه امپریالیسم، سرمایه داری و دیکتاتوری و مدافع 

آزادی های  و  حقوق  اجتماعی،  عدالت  صلح،  پیگیر 

دوستی  و  زیست  محیط  از  حفاظت  دمکراتیک، 

و  ترکیه  زحمتکش  خلق های  به ویژه  جهان،  خلق های 

یونان را از دست دادند. تئودوراکیس به خاطر خدمات خود به زحمتکشان و کارگران یونان و 

جهان، به جمع ستارگان راهنمای کهکشان طبقه کارگر و زحمتکشان جهان پیوست و جاودانه 

شد. همه مبارزان ایرانی که در دهه 19۷0/13۵0 به نبرد علیه دیکتاتوری شاه و حاکمیت متام 

عیار امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکا بر حیات سیاسی، نظامی و اقتصادی میهن خود 

برخاسته بودند؛ از موسیقی های انقالبی تئودوراکیس، الهام می گرفتند. موسیقی های او در 

جان و روان مبارزینی که هنوز زنده اند، جاری است و هرگز از خاطر آنها زدوده خنواهد شد.

تئودوراکیس در ۲9 ژوئیه 1304/19۲۵ در خیوس یونان به دنیا آمد و کودکی خود را در 

شهرهای گوناگون گذراند. از همان کودکی به موسیقی ملی و فولکلور یونان عشق می ورزید و 

در آموخنت آن می کوشید. هفده ساله بود که خنستین کنسرت خود را در دبیرستان اجرا کرد. با 

آغاز جنگ جهانی دوم )1939-1318/194۵-13۲4(، ایتالیا و آملان به یونان حمله و آن 

را تسخیر کردند. مردم یونان و در رأس آنها مبارزان حزب کمونیست یونان، جبهه مقاومت را 

میکیس تئودوراکیس،
آهنگساز بزرگ طبقه کارگر

و مناد مقاومت در برابر دیکتاتوری،

جاودانه شد

خسرو	باقری

سالم	آتشین	اهل	ایران
گروه	کارگرها،	خیل	دهقان
نثار	راه	و	تقدیم	شما	باد

اَیا	زحمتکشان	ملک	یونان.
محمدعلی افراشته
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تشکیل دادند. تئودوراکیس 18 ساله بود که به جبهه مقاومت علیه فاشیسم پیوست و پس از 

مدت کوتاهی به عضویت حزب کمونیست یونان درآمد. پیروزی بر فاشیسم آملان و ایتالیا، 

شرایط را برای تشکیل دولت ملی و دمکراتیک فراهم آورد. کمونیست ها که در جریان جنگ 

اما  آوردند.  محبوب توده های مردم شده بودند، در دولت جدید نفوذ فوق العاده ای به دست 

بیش از ۵0هزار نظامی امپریالیسم انگلستان و آمریکا که پیروزی  چپ ها و نیروهای ملی را 

برمنی تابیدند، وارد یونان شدند و با کمک نیروهای ارجتاعی یونان، به تهاجم وحشیانه علیه 

آنها پرداختند. تئودوراکیس که به جبهه رهایی بخش ملی یونان پیوسته بود، در جریان مقاومت 

علیه ارتش های انگلستان، دستگیر و شکنجه شد و جانیان او را دوبار زنده به گور کردند. 

سراجنام به ایکاریا و ماکرینوس تبعید شد. با تهاجم وحشیانه و دخالت جنایت بار انگلستان 

نیروهای  بر  یونان  ارجتاع  سراجنام  چپ،  و  میهن دوست  1۵0هزار  تا   100 کشتار  و  آمریکا  و 

مترقی غالب شد و میهن میکیس تئودوراکیس بار دیگر در چنگال دو همزاد، دیکتاتوری و 

امپریالیسم، اسیر شد.

و  کرد  حتصیل  آتن  کنسرواتوار  در   13۲9-13۲۲/19۵0 تا   1943 سال  از  تئودوراکیس 

فارغ التحصیل شد. در سال 1333/19۵4 همراه همسر خود به پاریس رفت و در زمینه حتلیل 

و تفسیر موسیقی به حتصیل پرداخت. در سال 1336/19۵۷، فستیوال موسیقی مسکو، جایزه 

خنست خود را به او اعطا کرد. با پیروزی دولت ملی پاپاندرو و ترک برداشنت فضای دیکتاتوری، 

تئودوراکیس در سال 1339/1960 به یونان بازگشت و با اجرای کنسرت های گوناگون، شأن و 

جایگاه موسیقی یونان را ارتقا بخشید. تئودوراکیس در مرامسی که حزب کمونیست یونان به 

افتخار سال ها آهنگسازی او برای طبقه کارگر و زحمتکشان برگزار کرد؛ گفت: »من ارزنده ترین 

و زیباترین سال های زندگی ام را در این حزب گذرانده ام.« 

نظامیان یونان در ۲1 آوریل 1346/196۷، با کودتای نظامی، یونان را در چنگ خود 

میکیس  موسیقی  سرهنگ ها  کردند.  حاکم  کشور  بر  را  یونان  سرهنگان  حکومت  و  گرفتند 

تئودوراکیس را ممنوع و خود او را ممنوع اخلروج کردند. تئودوراکیس به مبارزه مخفی روی 

آورد، با این وجود دستگیر و زندانی و سراجنام با همسر و دو دخترش به جزیره زاتونا تبعید 

شد. اما جهان آزادی خواه از پای ننشست و سراجنام سرهنگان را وادار کردند تا او را آزاد کند. 

تئودوراکیس در سال 1349/19۷0به پاریس رفت، اما آهنگساز طبقه کارگر از مقاومت دست 

نکشید و با اجرای هزاران کنسرت انقالبی، دیکتاتورهای جالد را به مبارزه طلبید. او در طی 

این دوران با شخصیت های انقالبی و آزادی خواه جهان، فیدل کاسترو، سالوادور آلنده، پابلو 
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نرودا، جمال عبدالناصر و یاسر عرفات، و سوسیال 

میتران،  فرانسوا  چون  سرشناسی  دمکرات های 

سراجنام  کرد.  دیدار  برانت  ویلی  و  پامله  اوالف 

پس از سرنگونی دولت سرهنگان یونان، در سال 

زحمتکشان  بازگشت.  یونان  به   13۵3/19۷4

یونان او را دو بار به منایندگی مجلس یونان )1981 و 1360/198۵و 1364( برگزیدند. 

میکیس تئودوراکیس در طول زندگی درخشان و پرمثر خود، ده ها موسیقی فیلم و تئاتر، 

مسفونی، اپرا و موسیقی مجلسی آفرید. از شاهکارهای او می توان از موسیقی فیلم »زوربای 

نیکوس  از  رمانی  اساس  بر  کاکویانیس،  مایکل  کارگردانی  به   )1343/1964( یونانی« 

موسیقی  گاوراس؛  گوستا  کارگردانی  به   )1348/1969( »زد«  فیلم  موسیقی  کازانتراکیس، 

فیلم »حکومت نظامی« )13۵1/19۷۲( آن هم به کارگردانی گوستاو گاوراس؛ موسیقی فیلم 

»سرپیکو« )13۵۲/19۷3( به کارگردانی سیدنی لومت یاد کرد. او همواره می گفت: »بن مایه هر 

آنچه آفریده ام را از مردم گرفته ام و بعد از آفرینشگری هنری، به هم آنان بازمی گردامن.« یانیس 

ریتسوس شاعر برجسته یونان می گوید: »تئودوراکیس موسیقی را بر سر سفره مردم، در کنار 

آب و نان قرار داد.« تئودوراکیس به پاس خدمات درخشان خود به طبقه کارگر و زحمتکشان 

جهان، در سال 1983، به دریافت جایزه صلح لنین نایل آمد.

اقدامات  علیه  همواره  سیاستمدار،  و  آهنگساز  عنوان  به  تئودوراکیس،  میکیس 

امپریالیسم و صهیونیسم دست به اعتراض می زد. او اسرائیل را به خاطر اشغال غزه در کرانه 

غربی محکوم و دولت یونان را به خاطر حمایت از بنیامین نتانیاهو، خنست وزیر وقت اسرائیل 

تئودوراکیس،  می نامید.  صهیونیست  ضد  مبارزی  را  خود  او  می کرد.  نکوهش  شدت  به 

از  حمایت  در  را  کنسرتی  سال 13۷8/1999  در  و  محکوم  را  ناتو  توسط  یوگسالوی  مبباران 

مردم یوگسالوی برگزار کرد. او طی سخنرانی خود در 31 ماه می 1390/۲011، دولت یونان را 

به خاطر دریافت وام از صندوق بین املللی پول مورد شدیدترین اعتراض ها قرار داد. میکیس 

فاشیست های  علیه  تنها  نه  مبارزه  از  حلظه ای  خود  درخشان  عمر  متام  در  تئودوراکیس، 

آملان و ایتالیا و امپریالیست های آمریکا و بریتانیا دست نکشید، بلکه به مبارزه خود علیه 

 1384/۲00۵ سال  در  داد.  ادامه  سرمایه داری  وحشی  نظام  و  نولیبرال ها  و  نوفاشیست ها 

شورای احتادیه اروپا فاشیست های آملان را که مسئول قتل عام بیش از پنجاه میلیون انسان 

در جنگ جهانی دوم بودند؛ با کمونیست ها که همراه میهن دوستان جهان، این دیو فاشیسم 

یانیس	ریتسوس	شاعر	برجسته	
یونان	می	گوید:	»تئودوراکیس	

موسیقی	را	بر	سر	سفره	مردم،	در	
کنار	آب	و	نان	قرار	داد.«
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را از پای درآورده بودند، یکسان قلمداد کرد و با بی شرمی از شورا خواست که در نشست آتی 

خود )۲4-۲۷ ژانویه138۵/۲006( قطعنامه ای صادر کند، چرا که »آگاهی مردم از جنایت های 

از  برخی  در  »احزاب کمونیست  و  اندک است!«  اقتدارگرا، بسیار  رژیم های  در  کمونیست ها 

کشورها هنوز به طور قانونی فعالیت می کنند، بدون اینکه، حتی در بعضی موارد، از گذشته 

خود ابراز ندامت و پشیمانی کرده باشند!«

میکیس تئودوراکیس، در اعتراض به بیانیه شورای احتایه اروپا در ۲۲ دسامبر همین سال 

مقاله کوتاهی نوشت و با قاطعیت اعالم کرد: »شورای اروپا می خواهد تاریخ را وارونه جلوه 

دهد. این شورا با همسان دانسنت قربانی و جالد، قهرمان با خائن و کمونیست ها با نازی ها، 

تاریخ خلق های جهان را حتریف می کند. این شورا، پیگیرترین دشمنان فاشیسم و نازیسم، یعنی 

کمونیست ها را جنایتکار و هم تراز فاشیست های آملانی اعالم و این پرسش شرم آور را مطرح 

می کند که چرا جامعه جهانی، تنها به محکوم کردن نازی ها بسنده و از مبارزه علیه کمونیست ها 

خودداری کرده است. به بیان دیگر، شورای اروپا زمینه پیگرد و مجازات چپ های اروپایی را 

که به زعم آنها هنوز توبه و ابراز ندامت نکرده اند، فراهم می آورد... اگر شورای اروپا در همین 

مسیر حرکت کند، چندان بعید نیست که به زودی احزاب کمونیست اروپا را غیرقانونی اعالم 

کند و زمینه های الزم را برای احیا و به قدرت رسیدن بقایای هیتلر و هیلمر فراهم آورد. مردم 

فراموش نکرده اند که فاشیست ها- از جمله فاشیست های آملانی- اقدامات جنایتکارانه خود 

را با غیرقانونی کردن احزاب طبقه کارگر و به بند کشیدن این مبارزان پیگیر آغاز کردند. اما 

همه می دانند که آنها سراجنام در دریای خون بیست وپنج میلیون از میهن دوستان و اعضای 

حزب کمونیست احتاد شوروی و دیگر  مبارزان اروپایی از جمله کمونیست های یونانی، که در 

جبهه مقدم مبارزه علیه فاشیسم می جنگیدند؛ غرق شدند.

اما عالیجنابان شورای اروپا، خنستین کسانی نیستند که در آرزوی احیای فاشیسم و 

روش های سرکوبگرانه آنها، آه می کشند. پیش از آنها برادر بزرگ شان، یعنی امپریالیسم آمریکا 

قرار دارد که با جتاوز به عراق و کاربرد شیوه های فاشیست های هیتلری، از آن کشور کهنسال، 

ویرانه ای ساخته و هزاران تن از مردم بی گناه آن را به خاک و خون کشانده یا به قتل رسانده 

است. و صد البته شورای اروپا هم در برابر این همه جنایت و آن چه در زندان های گوانتانامو 

می گذرد سکوت مرگ اختیار کرده است. با این وصف آیا نباید در صداقت این عالیجنابان در 

دفاع از حقوق بشر تردید کرد؟ به ویژه که امروز شاهدیم همین آقایان و بانوان به هواپیماهای 

سازمان سیا مجوز داده اند که زندانیانی را که از نظر آنان از هیچ حقی برخوردار نیستند؛ به 
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زندان های خاص، آن هم در اروپا انتقال دهند.

باری در دادگاه تاریخ، که روزی رأی محکومیت امپریالیسم آمریکا را به خاطر ارتکاب 

کرد،  خواهد  صادر  جنوبی  آمریکای  کشورهای  و  عراق  تا  ویتنام  از  بی شمار  جنایت های 

عالیجنابان شورای اروپا اگر نه به خاطر همدستی با آمریکا، دست کم به خاطر سکوت مرگبار، 

محکوم خواهند شد.

امروز به یاد رفقای خود که برای شکست فاشیسم هیتلری و برافراشنت پرچم آزادی در 

بگویم:  شما  به  خطاب  را  جمله  این  می توامن  تنها  شدند،  تیرباران  گشتاپو،  کشتارگاه های 

عالیجنابان! شرمتان باد!« 

با  گفتگویی  در  سپتامبر 1396/۲01۷(   ۲8( هم  پیش  سال  چهار  تئودوراکیس  میکیس 

روزنامه تانی، در اعتراض به تبلیغات ضد کمونیستی و ضد استالینی، با صراحت و شجاعت 

و  سرخ،  ارتش  کل  فرمانده  و  مارشال  استالین،  »درباره  گفت:  و  برآمد  پاسخ گویی  مقام  در 

پیروزی های او در مسکو، استالینگراد، لنینگراد و برلین چه دارید که بگویید؟ اگر ارتش سرخ 

احتاد شوروی و استالین نبودند، ما امروز در چه شرایطی بسر می بردیم؟ کدام ارتش و کدام رهبر 

نگذاشت که هیتلر جهان را به اردوگاه آدم سوزی آشوویتس تبدیل کند؟ آیا می توانید یونانی پر از 

اردوگاه های مرگ را مجسم کنید؟ طبیعی است که هواداران قدیم و جدید فاشیسم، با استالین 

سر جنگ داشته باشند. من می فهمم که چرا 

آنها به کمونیست ها و استالین حمله می کنند، 

محبوب شان،  پیشوای  که  بودند  آنها  زیرا 

آدلف هیتلر را با نیروهای فاشیستش نابود 

کردند. اما چرا شما امروز باز هم همان یاوه ها 

را  کمونیست ها  شما  می کنید؟  تکرار  را 

توسط باندهای شبه نظامی و ضدکمونیست 

سورالس و ورتاکوس مثل پشه می کشتید. در 

دادگاه های نظامی 16هزار دختر و پسر جوان 

کمونیست یونانی رابه اعدام محکوم کردید و 

کشتید. شما در کشتارگاه های پلیس امنیت 

را  کمونیست  مرد  و  زن  100هزار  ماکرینوس 

بنابراین  آوردید.  جان  به  و  دادید  شکنجه 
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پرسش اساسی این جاست که ما که هستیم؟ قربانی یا جنایتکار؟ آیا ما برای آزادی یونان و 

مردم آن جننگیدیم؟ آیا خونتای نظامی از میان ما پدید آمد؟ فکر می کنم اگر کمی تأمل کنید، 

شاید دلیل خشم مرا درک کنید. برای من و هزاران تن چون من، فعالیت و مبارزه زیر پرچم 

سرخ سوسیالیسم، مقدس ترین دوره زندگی ما بوده است. ما تنها یک هدف و آرمان داشتیم: 

استقالل و بهروزی توده های زحمتکش.«

میکیس تئودوراکیس، آهنگساز قهرمان طبقه کارگر یونان و جهان، در پنجم اکتبر ۲0۲0، 

در نامه ای خطاب به دیمتریس کوتسامباس، دبیر اول حزب کمونیست یونان، نوشت: »من 

این  افتخار  پر  درفش  زیر  را،  خود  زندگی  سال های  درخشان ترین  و  پرشورترین  دشوارترین، 

حزب، سپری کرده ام و اکنون هم می خواهم به عنوان یک کمونیست جهان را ترک کنم.«

سرچشمه ها
1. بیانیه حزب کمونیست یونان به مناسبت درگذشت میکیس تئودوراکیس، سپتامبر ۲0۲1/ شهریور 1400.

۲. مواضع ارجتاعی احتادیه اروپا و واکنش میکیس تئودوراکیس، ترجمه خسرو باقری، دانش و مردم، سال هفتم، 
شماره 1و۲.

3. فیسبوک احمدرضا ظریف.
4. فیسبوک مسعود امیدی.

فهرست

صحنه	ای	از	فیلم	»حکومت	نظامی«	اثر	گوستاو	گاوراس	با	موسیقی	متن	از	تئودوراکیس
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همه کسانی که ملودی های بسیار زیبای فیلم »زوربای یونانی« یا موسیقی منت دو فیلم 

را  تئودوراکیس،  میکیس  یونانی،  شهیر  آهنگساز  آفریده های  نظامی«،  »حکومت  و  »زد« 

شنیده اند، همواره آنها را به خاطر خواهند داشت. او این آهنگ ها را برای ساز بازوکی تنظیم 

کرده بود. تئودوراکیس جان و روح مردم یونان را در آثار خود متجلی کرده است. در عین حال او 

به عنوان عضو پارملان یونان حلظه ای از مبارزه  برای برقراری آزادی و عدالت اجتماعی دست 

نکشیده است. تئودوراکیس این مبارزه را از دوران جوانی به هنگام جنگ جهانی دوم در جبهه 

مقاومت آغاز کرد و به خاطر آن، چندین بار زندان و تبعید را به جان خرید. در این گفتگو، او 

به تشریح شرایطی می پردازد که امکان داد تا استعداد موسیقیایی و تعهد سیاسی خود را در 

آزمون زندگی بسنجد.

میکیسعزیز،کمیازکودکیخودباماسخنبگویید.

بله، حتما. من در ۲9 ژوئیه 19۲۵ /1304 در جزیره خیوس، دهکده  آبا واجدادی مادرم، 

در آسیای صغیر، جایی که اکنون ترکیه نامیده می شود، به دنیا آمدم. پدرم از اهالی کرت بود. 

داوطلبانه در جنگ اول بالکان شرکت کرده و زخمی شده بود. بعد به خدمت دولت درآمد. 

وقتی ارتش یونان، امسرنا را اشغال کرد، پدرم را به شهرستان کوچک بورال  فرستادند و همان 

جا بود که با مادرم آشنا شد. مادرم از خانواده  بسیار فقیری بود. پدرش زمستان ها کشاورزی 

دوران آغازین

زندگی

یک آهنگساز

گفتگوی مجله پیام یونسکو با میکیس تئودوراکیس

برگردان:	بهرام	پارسا
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می کرد و تابستان ها ماهیگیری. برادرش که حتصیالت عالیه کرده بود، بعدها به عنوان مدیر، 

در وزارت امور اقتصادی کار می کرد. در واقع ما به یک خانواده متوسط کارمندان دولت 

تعلق داشتیم که روح نظم وانضباط را در بچه ها القا می کرد. من پس از به قدرت رسیدن کمال 

آتاتورک و شکست یونان از ترکیه، متولد شدم. آن شکست یک مصیبت واقعی برای ملت 

ما بود. با جدا شدن آیونیا، یونان روح و جان خود را از دست داد. یونان و ترکیه در طول تاریخ 

طوالنی خود بارها با هم جنگیده اند. اولین جنگ استقالل یونان علیه دولت عثمانی، در سال 

18۲1 /1۲00آغاز شد،  اما کرت تا سال 191۲ /1۲91 حتت تسلط ترک ها باقی ماند .بسیاری 

از خویشان پدری و مادری ام قربانی این رویارویی ها شدند. آنها فداکاری های زیادی کردند. 

پدرم می گفت: »در این سال ها، از تن هر دو خانواده  ما رود خون جاری بود«. بله، من در فضایی 

آکنده از داستان های میهنی و سرودهای شورانگیز انقالبی به نام ریزیتکا، بزرگ شدم که تأثیر 

بسیار عمیقی در زندگی ام باقی گذاشتند. 

ازخاطراتشیریندورانکودکیچیزیداریدکهبگوئید؟

بله، ما یک خانه  روستایی داشتیم و با عموها، عمه ها، خاله ها و دایی ها که در اطراف مان 

زندگی می کردند، خانواده  بزرگی را تشکیل می دادیم. این خانه منشاء الهام یک نقاش ساده 

و بی آالیش هم شده بود که تئوفیلوس صدایش می کردند. زندگی در این خانه، در میان درختان 

زیتون و پرتقال، گل ها و چشم انداز دریا، حس شگفت انگیزی داشت. قایقی را به خاطر می آورم 

که حداقل دوبار در هفته به جزیره  ما می آمد. اثر آن قایق سفید بر پهنه ی آبی دریا روی من، 

اثر یک زخم یا یک حلظه شادی واقعی، برای همیشه باقی مانده است. فکر می کنم  مثل 

تالش کرده ام تا در متام ساخته هایم آن تأثیر زیبا را بار دیگر خلق کنم و آن تصاویر حک شده در 

حافظه ام را، همانند رؤیاهای دوران کودکی دوباره بازیامب.

همچنین شب هایی را به خاطر می آورم که با پدرم روی زمین دراز می کشیدیم و به ستاره ها 

خیره می شدیم. او اطالعات زیادی درباره  ستاره ها داشت. درباره  آنها برایم توضیح می داد و 

از من می خواست تا آنها را دنبال کنم. او درباره  نام ستاره ها و سرگذشت آنها چیزهای زیادی 

تعریف می کرد.

از دیگر خاطرات دوران کودکی که هرگز از دل و جامن پاک منی شود، خاطراتی است که 

در ارتباط با عمویم دارم. او درست قبل از آن که به عنوان کنسول به اسکندریه برود، برای 
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ازدواج به دهکده مان بازگشت. او گرامافونی برایم هدیه آورد، با صفحه هایی از آهنگ های 

کالسیک یونانی، آهنگ های محبوب مردم و جاز که آن زمان در اوج بود. آن وقت ها من چهار 

ساله بودم و داشتم موسیقی را کشف می کردم. عصرها، جوان ها و بچه ها گرد هم می آمدیم، من 

گرامافون را روشن می کردم و جوانان چارلزتون  و فاکس تروت می رقصیدند. در سراسر زندگی، 

یاد آن حلظات به زندگی ام معنا بخشیده اند، معنایی عمیق. عالوه بر آن عمویم مجموعه ای از 

آوازهای اپرا را به من هدیه داده بود که باعث شدند مدت ها از اپرا بترسم. فکر می کنم احتمااًل 

و دلهره  ایجاد ترس  اپرا  در  و مردهای خواننده  برای کودکی در سن من شنیدن صدای زن ها 

می کرده است. واقعًا چند دهه گذشت تا توانستم بر آن وضعیت غلبه کنم و یک کار اپرایی اجنام 

دهم. مطمئنًا، آهنگ هایی که از گرامافون  در دوران کودکی شنیدم به رشد و گسترش بینش 

موسیقی ام در سال های بعد، کمک زیادی کرد.

میکیسچهجوربچهایبودید؟

می دانید، افکار دیوانه واری داشتم. می خواستم مثل پرنده ها پرواز کنم. از درختی باال 

از  را  کار  آن  دوباره  می شدم.  زخمی  وقت ها  بیش تر  و  می پریدم  پائین  به  آجنا  از  و  می رفتم 

سر می گرفتم زیرا اطمینان داشتم که می توامن مانند پرندگان پرواز کنم. یک روز می خواستم 

روی  تا  آجنا  از  می توامن  می کردم  فکر  بپرم.  سنگفرش  روی  دیوار سه متری،  یک  باالی  از 

سنگفرش پرواز کنم. درست در همین موقع، منی دامن از کجا، پدربزرگم پیدایش شد و سعی کرد 

مرا بگیرد تا صدمه ای نبینم. روی او افتادم و با هم به زمین خوردیم. کمر من و ساق پای پیرمرد 

شکست. وضعیت من خطرناک بود و همه نگرامن بودند. اما هیچ کس در فکر پدربزرگم نبود. 

این وضعیت برای او ناگوار بود، بنابراین قهر کرد و از خوردن غذا دست کشید. این عمل و 

تأثیرات ناشی از شکستگی پایش، باالخره سالمتی او را از بین بردند. پدربزرگ پس از مدت 

کوتاهی فوت شد. برای اولین بار بود که مرگ انسانی را می دیدم و تا حاال هم درک نکرده ام 

که مرگ چیست؟

اجازهبدهیدبیاییمدردنیایموسیقی،چطورشدکهموسیقیبهسراغشماآمد؟

در  دشواری  بسیار  وضعیت   1309 130۷تا  بین 19۲8 تا 1930 /  سال های  فاصله  در 
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یونان پدید آمد. دولتی از پس دولت دیگر سقوط 

کارکنان  اوضاع،  این  در  که  است  روشن  می کرد. 

دولت وضعیت مطلوبی نداشتند. پدرم اهل کرت 

می کرد.  حمایت  ونیزلوس  از  و  آزادی خواه  و  بود 

او نه تنها معبود پدرم، بلکه دوست واقعی او هم 

بود. وقتی ونیزلوس به خنست وزیری رسید، پدرم 

فرستاد.  به اپیروس  دولت  مناینده  عنوان  به  را 

اپیروس منطقه ای فقیرنشین و عقب افتاده بود که 

بچه هایش سر و وضع کثیفی داشتند و پابرهنه راه 

می رفتند. آجنا، من تنها بچه ای بودم که یک جفت کفش داشتم و آنقدر از این دارایی خود 

شرمنده بودم که غالبا آنها را به پا منی کردم. پس از آنکه ونیزلوس از کار برکنار شد، پدرم را 

با پایین ترین درجه اداری و با حداقل درآمد به کفالینا منتقل کردند. وضعیت بسیار سختی 

برایمان پیش آمده بود. 

اشغال  عثمانی ها  هرگز  را  جزیره  این  داشت.  فرق  اپیروس کاماًل  فرهنگی کفالینا با  جو 

نکرده بودند و تأثیر فرهنگ ونیزی ها و بعدها بریتانیایی ها را حتی در روش صحبت کردن مردم 

هم می شد حس کرد. موسیقی ای که در جزیره نواخته می شد بیشتر به سبک غربی بود. در اینجا 

بود که برای اولین بار اجرای ارکستر فیالرمونیک را دیدم. برنامه ارکستر در میدان اصلی 

جزیره اجرا می شد و من هر وقت به آجنا می رفتم، با احساسی از احترام و ستایش، افسون شده 

بر جای خود میخکوب می شدم. رهبر ارکستر مرا به شدت حتت تأثیر قرار می داد. یک بار از 

مادرم پرسیدم: »مامان این مرد دارد چه کار می کند؟« مادرم باشگفتی رو به من کرد و گفت: 

»پسرم او دارد رجن می کشد.« منی دامن، اما برای من هم موسیقی همیشه با رجن توام بوده است. 

هنوز در مدرسه ابتدایی حتصیل می کردم که یک روز سراسقف کفالینا برای بازدید، به 

کالس ما آمد و از من و سایر بچه ها خواست تا سرود ملی را بخوانیم تا او بتواند بهترین صداها 

جمعه   در  جزیره  کوچک  کلیسای  در  مذهبی  سرود  اجرای  برای  نفر  بیست  دهد.  تشخیص  را 

مقدس انتخاب شدند. ملودی ها بسیار قدیمی و زیبا بودند. دو تا از آنها به صورت مودال و 

یکی از آنها به صورت تونال بود. من به گروه همسرایان کلیسا پیوستم زیرا دلم می خواست 

همیشه به آن ملودی ها گوش بدهم. ده سال پیش برای ساخنت مسفونی سوم خود، برای یادآوری 

آن دوران که هرگز فراموش منی کنم، از آن سه ملودی سرود مذهبی بهره بردم.

...	رهبر	ارکستر	مرا	به	شدت	تحت	
تأثیر	قرار	می	داد.	یک	بار	از	مادرم	
پرسیدم:	»مامان	این	مرد	دارد	چه	
کار	می	کند؟«	مادرم	باشگفتی	رو	به	
من	کرد	و	گفت:	»پسرم	او	دارد	رنج	
می	کشد.«	نمی	دانم،	اما	برای	من	هم	
موسیقی	همیشه	با	رنج	توأم	بوده	

است.	
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پس از کفالینا ما را به پاتراس فرستادند که گرچه شهرستان زیبایی نبود، اما نسبتًا ثرومتند 

بود. آجنا بود که چندتایی کتاب خریدم و نت های موسیقی را شناختم. پدرم توضیح داد که 

موسیقی چگونه نوشته می شود و به این ترتیب اولین درس موسیقی را به من آموخت. در 

مدرسه، گروه کر خیلی خوبی داشتیم که رهبرش معلم ما بود. او ویلون هم می نواخت. هر روز 

صبح ما قطعه ای را از هایدن در شکرگزاری به درگاه خداوند می خواندیم. در آن قطعه، یک 

تک خوانی بود که احتمااًل آن را خوب اجرا می کردم چون معلم ما چند بار از مردم خواست 

تا به مدرسه بیایند و به آن قطعه گوش کنند. یک روز ویلون خوبی را به من نشان داد که از 

از آن برای یاد گرفنت موسیقی به فرهنگستان موسیقی در پاتراس رفتم. اما  او خریدم. پس 

رها  را  آجنا  هم  من  می زد.  کتکم  فالش می زدم،  خارج یا  را  نتی  وقت  هر  آجنا،  ویلون  معلم 

کردم و خودم شروع کردم به مطالعه. بله تقریبا دوازده  ساله بودم که از روی شعرهای کالسیک 

کتاب های درسی ام اولین قطعه آوازی خودم را نوشتم. ملودی های آن بسیار زیبا هستند، 

گرد  را  آن دوران  از  . تقریبًا هفتاد ملودی  باشند که من نوشته ام  زیباترین ملودی هایی  شاید 

آورده ام که می خواهم منتشر کنم و چون وقتی که آنها را می نوشتم کودک دبستانی بودم؛ آنها 

را به کودکان دبستانی هدیه می کنم.

ما پاتراس را به سوی شهرستانی فقیرتر در نواحی دور جنوبی ترک کردیم. تابستان بود و 

بعد از ظهرها همه در اطراف میدان مرکزی شهر پرسه می زدند. چون الغر و دراز بودم و دیدن 

هیکل لندوک من برایشان عجیب و غریب بود، مسخره ام می کردند، خوب، من هم خودم را در 

خانه زندانی و کم کم در موسیقی پیشرفت قابل توجهی کردم. در خانه  روبروی ما دختر خیلی 

زیبایی بود با چشمان سبز که من عاشقانه دوستش  داشتم. در متام مدتی که توی اتاقم تنها 

بودم، او را نگاه می کردم در حالی که او منی توانست مرا ببیند. آجنا بود که قطعات آوازی 

بسیاری را با ویلون ساختم و آنها را به مادرم که صدای دلنشینی داشت یاد دادم. شب، پس 

از شام، وقتی پدرم از ما می پرسید که روز را چه طوری گذراندیم، من و مامامن آن قطعه ها 

را اجرا می کردیم. آن وقت پدرم شروع می کرد به خواندن. بعد برادرم هم به ما می پیوست. به 

این ترتیب ما یک کوارتت خانوادگی اجرا می کردیم .وقتی که می خواندم، گروه را با ویلون یا 

گیتار، همراهی می کردم. بعد از آن بود که پدرم، دوستانش را، در رتبه های باال و پایین اداری، 

به خانه دعوت می کرد تا بیایند و به موسیقی ما گوش دهند. در واقع صاحب شغلی شده بودم، 

زیرا هر روز عصر می بایست خودم را برای اجرای کنسرتی در حضور میهمانان آماده می کردم.

می کردم  فکر  و  بودم  خودم  توی  بیشتر  من  کردیم.  عوض  را  شهرمان  هم  باز  بعد،  سال 
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پدرم  می خواندم.  کتاب  بیش تر  و  بیش تر  و 

کتابخانه ای با بیش از 1600 کتاب داشت که ما هر 

جا که می رفتیم، آنها را با خود می بردیم.

و   پیانو  آموخنت  که  بود  در تریپولیس  بعدها 

پیانو  خرید  توانایی  ما  کردم.  شروع  را  هارمونی 

شهر  در  بیشتر  پیانو  تا  سه  کاًل  و  نداشتیم  را 

عشا  مراسم  در  مردم  که  یکشنبه  نبود. صبح های 

ربانی شرکت می کردند من اجازه داشتم در منزل 

را  پیانویم  درس های  آمریکایی،  ثرومتند  یک 

مترین کنم. اما وقتی آن آمریکایی، از تریپولیس 

رفت، مجبور شدم مترینامت را متوقف کنم. اولین 

آن  از  و  بخرند  پیانو  می توانستند  آنها  می شدم.  متنفر  ثرومتندان  از  زندگی ام  در  که  بود  بار 

استفاده نکنند، اما من که واقعًا به یک پیانو نیاز داشتم، امکان خرید آن را نداشتم. باور 

کنید من اگر مارکسیست شدم به خاطر آن پیانو بود، زیرا در چشم من، این محرومیت، منادی 

از بی عدالتی اجتماعی بود. باالخره ارگی اجاره کردم که خیلی به دردم خورد. این شکست ها 

و ناکامی ها به من آموخت که برای نوشنت موسیقی به جای استفاده از ساز، از حافظه خودم 

استفاده کنم و همین آگاهی بود که بعدها خیلی به من کمک کرد تا در زندان یا تبعید بتوامن 

بدون استفاده از ساز، آهنگ های خودم را بنویسم.

کجاوکیبودکهتصمیمگرفتیدزندگیخودرابهمتامیبهموسیقیاختصاصبدهید؟

در تریپولیس، واقع در پلوپونسوس. آجنا منطقه  بسیار فقیری بود و زندگی مردم در سختی 

زیادی می گذشت. بسیاری از مردم آجنا به ایاالت متحده آمریکا مهاجرت می کردند، یا به 

دنبال بخت خود راهی آتن می شدند. با آنکه درس ریاضی ام خوب بود و درس های جتریدی 

را هم خیلی دوست داشتم اما تصمیم گرفتم موسیقیدان بشوم. پدر و مادر و معلم ریاضی ام 

کردم.  دنبال  را  آهنگسازی  و  موسیقی  من  اما  بخوامن،  معماری  من  که  می خواست  دل شان 

آثار بتهوون و شومان را  با دختری آشنا شدم که پیانو داشت و  درست همین وقت ها بود که 

خوب می نواخت. از این زمان بود که من هم، نوشنت قطعاتی برای پیانو را آغاز کردم. ما در 

اولین	بار	بود	که	در	زندگی	ام	از	
ثروتمندان	متنفر	می	شدم.	آنها	
می	توانستند	پیانو	بخرند	و	از	آن	
استفاده	نکنند،	اما	من	که	واقعاً	به	
یک	پیانو	نیاز	داشتم،	امکان	خرید	
آن	را	نداشتم.	باور	کنید	من	اگر	
مارکسیست	شدم	به	خاطر	آن	
پیانو	بود،	زیرا	در	چشم	من،	این	
محرومیت،	نمادی	از	بی	عدالتی	

اجتماعی	بود.	
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در  می دادیم.  کنسرت  شهر  متنفذ  افراد  محافل 

همین موقع، شعر و فلسفه توجه ما را به خود جلب 

کرد. آثار فیلسوفان کالسیک، ارسطو، افالطون  و 

در  کردیم.  ترجمه  امروزی  یونانی  به  را  هومر 

عین حال در شهر ما سینمایی هم بود که همیشه 

این سینما گاهی  فیلم های آملانی نشان می داد. 

موزیکال  فیلم های  نظامی،  تبلیغات  جای  به 

باشکوهی را هم منایش می داد. ما مشتاقانه آنها 

را متاشا می کردیم. یادم می آید که یک بار، آجنا فیلمی دیدم که موسیقی پایانی آن مسفونی 

شماره 9 بتهوون بود. این مسفونی مرا به هم ریخت و به شدت حتت تأثیر قرار داد. آنچنان حتت 

تأثیر قرار گرفته بودم که واقعًا مریض شدم و تب کردم. باالخره یک روز به پدر و مادر و معلم 

ریاضی ام گفتم که آنچه مرا شیفته و دیوانه می کند، موسیقی است.

در سال 13۲1/194۲، پدرم برای دیدار و گفتگو با مدیر کنسرواتور آتن به آن شهر رفت. 

پس از توضیح های پدرم، مدیر کنسرواتور از پدرم خواست که من به مالقاتش بروم. به منزلش 

رفتم. با من صحبت کرد و به اجرای قطعه ای که با پیانو نواختم، گوش داد. در نتیجه، بورسی 

را به من ختصیص داد و قرار شد در 1943 /13۲۲ وارد کنسرواتور شوم. اما زودتر از آن سال، 

حادثه  دیگری در زندگی من پیش آمد. با پیوسنت به جنبش مقاومت و کشف مارکسیسم مرحله  

بسیار مهمی در زندگی من آغاز شد.

دوران جنگ بود. ما عمیقًا مذهبی بودیم و با شور متام خدا را می پرستیدیم. وقتی با 

زشتی های جهان آن روز و آن خشونت هولناک اطراف مان مواجه می شدیم، فقط یک تکیه گاه 

داشتیم: عشق به مسیح، نیکوکاری مسیحی و احساس مذهبی. فقط تکیه به این ها بود که ما 

را تسکین می داد. راستش در آن شرایط، زمزمه اجنیل، خودش شکلی از مقاومت بود. اما کافی 

نبود. بایستی کاری می کردیم. باید دست به عمل متقابل می زدیم. در ۲۵ مارس 13۲1/194۲، 

تظاهراتی را علیه اشغالگران ایتالیایی درتریپولیس سازمان دادیم. جبهه  رهایی بخش ملی که 

مرکز آن در آتن بود و از اندیشه های کمونیستی الهام می گرفت، افرادی را برای یاری ما گسیل 

داشت. در جریان تظاهرات، سربازان ایتالیایی ما را محاصره کردند، زد و خورد آغاز شد و من 

یک افسر ایتالیایی را مضروب کردم. در جریان تظاهرات دیگری، زخمی و بازداشت شدم. 

ما را به سربازخانه ای بردند و حتت شکنجه قرار دادند تا شاید اسم رهبران خود را فاش کنیم، 

من	 به	 ناکامی	ها	 و	 شکست	ها	 این	
آموخت	که	برای	نوشتن	موسیقی	به	
جای	استفاده	از	ساز،	از	حافظه	خودم	
استفاده	کنم	و	همین	آگاهی	بود	که	
بعدها	خیلی	به	من	کمک	کرد	تا	در	
زندان	یا	تبعید	بتوانم	بدون	استفاده	
از	ساز،	آهنگ	های	خودم	را	بنویسم.
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اما من مقاومت کردم. پس از آن بود که مرا به زندان 

انداختند و در آجنا بود که با اولین مبارزان مقاومت، 

عضو  من  موقع  آن  شدم.  آشنا  بودند،  کمونیست  که 

را  آن  متاکساس  که  بودم  ملی گرا  جوانان  جنبش 

پایه گذاری کرده بود. ما از کمونیست ها متنفر بودیم. 

رهبران ما مرتب اهداف پنهانی و شوم کمونیست ها و 

نقشه های آنها را تبلیغ می کردند، اما وقتی من با آنها 

آشنا شدم و فهمیدم که آنها اولین نیروی مقاومت در 

از زندان خالص شدم، به جبهه  مقاومت  مقابل اشغالگران بودند، به فکر فرو رفتم. وقتی 

پیوستم. مسئولیت اولین حوزه  مقاومت دبیرستان به من محول شد. کارهای سختی در پیش 

دفاع  مقاومت  آرمان های  از  و  می دادم  توضیح  حوزه  اعضای  برای  را  عقایدمان  بود، باید 

می کردم .باید مارکسیسم را مطالعه می کردم و از ایدئولوژی مارکسیستی که می خواستم با 

کمک آن به جنگ دشمنان بروم، آگاه می شدم.

آن نبود،میکیس؟در ناگهانیدرمشیزندگیشما اینموضوعیکتغییر آیا
موقع،تنهاموضوعموردعالقهشماموسیقیبود،امادرهمانحال،شمابهیک

عضومقاومتسیاسیمبدلمیشدید؟

نه، تغییر اصاًل ناگهانی نبود، دوست من. من حقیقتًا به موسیقی عشق می ورزیدم، اما 

در همان حال، آتش احساسات میهن  دوستانه در من شعله می کشید. در طی دوران اشغال 

کشور، ملت شدیدًا رجن می برد. کشور بین سه دولت آملان، ایتالیا و بلغارستان تقسیم شده 

بود. شکنجه و عذاب ادامه داشت و جمعیت کشور بر اثر قحطی رو به کاهش بود. ارتش آملان، 

آتن را، چهار ماه متام محاصره کرد و در نتیجه 300هزار نفر از گرسنگی مردند. خانواده من 

همیشه میهن  دوست بودند، پس طبیعی بود که به جنبش مقاومت بپیوندم.

در آن دوره، من کنسرتی دادم که افسران ایتالیایی هم در آن شرکت داشتند. آنها از دیدن 

جوان موسیقیدان و آهنگسازی مثل من خوشحال بودند. چون تریپولیس شهر کوچکی بود و 

همه همدیگر را می شناختند. پس از کنسرت، در میان قدرمتندان اشغالگر شهرتی به دست 

آوردم. رئیس پادگان ایتالیایی ها، کلنل هولناکی بود که اعمال وحشیانه  او، ترس از مرگ را 



ص 63، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

هنر و ادبیات

در جان ما ریخته بود. یک روز عصر، وقتی که مردم دور میدان اصلی شهر پرسه می زدند، 

ناگهان کلنل به طرف من آمد. شانه های مرا گرفت و شروع کرد به زمزمه کردن ملودی کنسرت 

من. مردم ما را نگاه می کردند. اما ناگهان همه چیز تغییر کرد. او مرا به طرف بیمارستانی که 

برای سربازان ایتالیایی تدارک دیده شده بود، هل داد و در آجنا سربازان به بازرسی بدنی من 

پرداختند. چیزی نیافتند. اما کلنل دستور داد، فردا صبح خودم را به اشغال گران معرفی کنم. 

وقتی وارد شدم، برخاست. سالم نظامی داد و گفت: »من به میهن  دوستان احترام می گذارم، 

اما از کمونیست ها متنفرم.« بعد گفت که فردا، ارتش ایتالیا شهر را به ارتش آملان حتویل 

می دهد و آنها از آجنا می روند. او ادامه داد که ارتش آملان نام بیست تن از اعضای جنبش 

مقاومت را از او خواسته است تا بعدًا تیرباران شان کند. بنابراین برای آنکه جان مرا حفظ کند، 

مجبور است مرا بازداشت کند و به آتن بفرستد. این گونه شد که من از آجنا راهی آتن شدم. چند 

روز بعد، کلنل در جنگ، کشته شد.

در سال1944 /13۲3 گشتاپو مرا بازداشت کرد. وقتی آملانی ها ارتش خود را از یونان 

بیرون کشیدند، جبهه  میهن  دوستان کمونیست فضای مناسبی برای ابراز عقاید خود پیدا کرد. 

در همین حال بریتانیایی ها وارد یونان شدند که به تشکیل دولت ملی به رهبری پاپاندرو منجر 

شد. اما بریتانیایی ها، زودتر از آنچه تصور می شد، مبارزه با کمونیست ها را آغاز کردند.

ما  داد.  استعفا  باالخره  می برد،  سر  به  بازداشت  در  جنگ  دو  فاصله ی  در  که  پاپاندرو 

تظاهراتی را علیه انگلیسی ها در آتن سازمان دادیم. پلیس در این تظاهرات ۷0 نفر را در میدان 

مشروطیت به قتل رساند. پس از آن پارتیزان ها نبرد خود را علیه ارتش انگلیس که مجهز به 

سالح های سنگین و کشتی های جنگی بود، آغاز کردند. حزب کمونیست مایل نبود کادرهای 

درجه اول خود را در خط اول نبرد با انگلیس درگیر سازد، بنابراین آنها را از آتن بیرون کشید. 

پایان  به  آموزش شان  دوره  که  سربازانی  و  دانشجویان  یعنی  ذخیره،  نیروهای  ما  عوض  در 

رسیده بود؛ به مبارزه فرا خوانده شدیم. اگر چه ما سی وسه روز مقاومت کردیم، اما باالخره 

ارتش انگلیس کشور را اشغال کرد.

حزب که هنوز خیلی قدرمتند بود، به سازماندهی تظاهرات تا دو سال دیگر هم ادامه داد 

اما باالخره جنگ داخلی آغاز شد. ارتش تازه نفسی مرکب از ۷0هزار نظامی که 1۵هزار نفر آن 

را زنان تشکیل می دادند، بسیج شد. افراد این ارتش به خوبی آموزش دیده و از حمایت اروپای 

غربی هم برخوردار بودند. چنین قدرتی، ملیون کشور را به هیجان آورد و آنان تصمیم گرفتند 

کنترل سرتاسر یونان را به دست گیرند. اما آمریکایی ها با ناوگان جنگی کاماًل مسلح خود وارد 
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بازسازی  جنگی  لوازم  و  جتهیزات  پیشرفته ترین  با  را  حکومتی  ارتش  و  شدند  یونان  خاک 

کردند. پیگرد پارتیزان ها آغاز شد و شمار زیادی از آنان بازداشت شدند. دهقانان مبارز را به 

جزایر دوردست تبعید کردند و از آجنایی که یوگسالوی مرزهای خود را به روی پارتیزان های 

فراری بسته بود؛ آنها در آلبانی، چکسلواکی، بلغارستان، رومانی و حتی در احتاد شوروی 

پناه گرفتند. پس از جنگ، برای اولین بار در سال 194۷ /13۲6 بار دیگر دستگیر شدم، اما 

با تغییر دولت و اعالم عفو عمومی آزاد شدم. به آتن برگشتم اما فورًا مخفی شدم. دوباره 

در ماکرینوس  جزیره ایکاریا، واقع  به  سیاسی  زندانیان  سایر  همراه  بار  این  و  شدم  بازداشت 

تبعید شدم. ما را به یک واحد نظامی حتویل دادند و در آجنا مرا آنقدر شکنجه کردند که کار 

به بیمارستان کشید. بعد مرا به ماکرینوس بازگرداندند. وقتی جنگ داخلی متام شد، من مثل 

شبحی بودم که بر روی عصای خود حرکت می کرد.

خیلیدلممیخواهدبدامنکهشما،درمتامایندورانسخت،بهآهنگسازیادامه
میدادید؟

بله واقعًا. فکر می کنم درست در این شرایط بسیار سخت بود که من مهمترین آثارم را 

نوشتم. در این دوره، همچنین آثار آهنگسازان بزرگ کالسیک را بازنویسی و از آغاز تا پایان 

مطالعه کردم. این گونه بود که مسفونی نهم بتهوون را مورد جتزیه و حتلیل قرار دادم. فکر 

منی کنم هیچ آهنگسازی تاکنون، اثری تا این اندازه همه سویه آفریده باشد. جالدها آثار مرا 

را در حافظه ام نگه داشتم و بعدها توانستم،  آنها  اما من همه  در ماکرینوس توقیف کردند، 

دوباره آنها را بنویسم. در سال 1949 /13۲8 به زادگاه پدرم کرت بازگشتم. جتربه ی بسیار 

دردناکی بود. عموزاده ها و خاله زاده هایم که در ارتش حکومتی خدمت می کردند، آجنا بودند. 

همه مثل من مجروح شده بودند و بعضی از آنها دست یا پایشان را از دست داده بودند. اگر چه 

از هم جدا مانده و در پایان همه چیز را از کف داده بودیم؛ اما ما به یک خانواده  تعلق داشتیم. 

این درسی بود که من هرگز فراموش منی کنم . با چنین حسی که در متام وجودم رخنه کرده بود، 

دوران آغازین زندگی من پایان یافت.

جالدها	آثار	مرا	در	ماکرینوس	توقیف	کردند،	اما	من	همه	آنها	را	در	حافظه	ام	نگه	داشتم	و	
بعدها	توانستم،	دوباره	آنها	را	بنویسم.

فهرست
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قلب من زندان است

نقب در نقب فروبسته به هم

غنچه ای ساخته از آهن سرخ

قلب من قفل بزرگی است ز خون

داغگاهی است دلم

غیرت، آجنا مجروح

بی گناهی مصلوب 

و شجاعت در آن سیلی خور

قتلگاهی است شقایق ها را

 

زخم ها را ورم آورده دلم

پای تا سر همه قلبم،قلبم

می تپم،می تامب،می توفم

ای گالبی کبود!

ای حباب تاریک!

چه هواها که به سر داری در این خفقان!

 

نه کلیدی جادو

تا در قلعه فریاد بدان بگشایم

نه چراغی پیدا

که من این گود سیه چال به کس بنمایم

نهر خون جاری از آن ست و جز بستر خون

راه بر قلبم نیست

قلب من قاره مدفونی ست

آرزوها اندر آن شبحی آدمگون

عشق بی عطر،گدا

خشم بی دندان،پیچان در خویش

کینه،بی حربه،سر در کف،گم

بیم در اوج عقابی است عبوس

آه، قلبم چه هراِسستانی ست

 

پشت دیوار دلم

آمسانی ست چو نیلوفر سبز

بال پرواز در آن همهمه ساز

آفتابش خندان

کهکشانش شط روشن در شب

ای جدار عبث! ای یاوه حصار

من چه نزدیک و چه دورم از نور

 

همه شب بر می آید از این شب

صوت غمگین محبوسی از حجره تنگ:

آه ای آزادی

وطنم قلب من است

قلب من زندانی است.

شعر یونانی

سیاوش	کسرایی،	تقدیم	به	میکیس	تئودوراکیس

صدای	شاعر

https://soundcloud.com/sher-khani-ha/mj6hyccmd1ys

فهرست
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»آه!

     چه سنگی بر سینه ام نشسته!

      چه زجنیری بر پایم بسته!

      برای رهایی 

      برای نفس کشیدن و دویدن

      جز برداشنت قلم گزیرم نیست

      و شاید گریزی هم

     اما گریزی شیرین و گزیری راستین.

      من باید بگویم و بسرایم

     آنچه را می بینم و می اندیشم

     خواه به چشم بیاید و خوانده شود

     خواه در دفتر من نادیده مباند.

     گویی ابری هستم

    که یارای نباریدن ندارد

     تند یا آرام

     بر باغ یا کویر، باید ببارد؛

     خواه در زمین فرو رود

     خواه چون جویباری

     راه دریا را پیش بگیرد.

     چه کابوس وار می گذشت

روزها و شب هایم

     اگر قلم در دستامن منی بود 

      و چون اسبی رام و رهوار

      دشت دفترم را شخم منی زد

     و دانه های شعرم را 

     چون بذری دیرمان و زایا منی کاشت.

     من ناگزیر و خرسند

     پیوسته می نویسم

     خواه دانه های شعرم را

     باد ناشنوا و نابینا 

     بیهوده در هرجا بپراکند؛

     خواه آفتاب و باران 

     آنها را برویانند 

     برای زیباتر کردن باغ هستی.

      من هنوز و همیشه

     باید بسرایم و بنویسم 

     از خودم، از شما، از دیگران

     آن ناگفته هایی را

     که نازاده دفن می کردیم،

      آن نغمه های نانوشته را 

     که به آب هراس،

در نای خود می شستیم.

      

     قلم را از من نگیرید

     من باید سروده هایم را بنویسم.«

قلم را از من نگیرید!

شهنام	دادگستر

فهرست
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من شهادت می دهم!

من آن جا بودم.

آن جا بودم

رجن بردم

و آن چه را که شاهد بودم،

در خاطر زنده نگه خواهم داشت.

اگر کسی نباشد

که به یاد داشته باشد،

من هستم که شهادت بدهم.

حتی اگر که دیگر

چشمی هم بر روی زمین نباشد

من هم چنان خواهم دید،

و نبشته بر جای خواهد ماند،

این جا

آن خون.

شعله آن عشق

هم چنان این جا خواهد سوخت.

هیچ فراموشی در کار خنواهد بود:

سروران من!

و از الی دهان له شده ام

آن دهان ها، سرود خواهند خواند

هم چنان!

سزایت این!

سزایت این که طوق لعنت جاوید بر گردن

گرفته صخره اندوه بر شانه،

از این غربت به آن غربت،

سوی آن قله های دور،

از آجنا تا به چاهی در ته ظلمت،

روان باشی.

و دیگر بار تا قله

و دیگر بار تا ژرفا

همیشه تا ابد بر جلجتای خون

در آن سردابه های بی نشان باشی.

تو بودی تو...

ربودی راز باران را

و خواندی با کویر تشنه:

باغ الله ها زیباست!

و دریا دم به دم از چشمه شعر تو می نوشد

که این سان مست و دیوانه

بر این خارای محنت، سینه می کوبد...

بنفشه، می شکوفد در صدای تو

گناهت این!

گناهت این!

شهادت

پابلو	نرودا

کیفر
محمدرضا	طاهریان

فهرست
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ابطال  پذیری؛ درباِن باشگاِه علم

 نقدی بر معیار ابطال  پذیرِی کارل پوپر
شبگیر حسنی

از	افتخارات	ِسر	رایموند	پوپر،	طراح	معیار	ابطال	پذیری،	همین	بس	که	در	سایۀ	دستگاه	
پروپاگاندای	سرمایه	داری،	به	پاس	خدماتش	از	طرف	الیزابت	دوم،	ملکه	بریتانیا	در	1۹۶5	
به	عضویت	 را	دریافت	کرد.	پوپر	 افتخاری«	وی	 لقب	»ِسر«	و	در	1۹82	لقب	»مصاحب	
بسیاری	از	انجمن	ها	و	نهادهای	»علمی«	جهاِن	سرمایه	داری	همچون	انجمن	سلطنتی	و	
فرهنگستان	انگلیس،	فرهنگستان	علم	و	هنر	آمریکا،	انجمن	فرانسه،	فرهنگستان	سلطنتی	

بلژیک،	آکادمی	علم	و	هنر	و	فرهنگ	اروپا	پذیرفته	شد.
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درآمد

پس از پایان جنِگ دوم جهانی و هم زمان با افزایش اعتبار احتاد جماهیر سوسیالیستی 

شوروی به عنوان درهم  شکنندۀ ماشین نظامی هیتلری، ُرشد جنبش  هاِی رهایی  بخش ملی در 

مستعمرات و کشورهای موسوم به پیرامونی را شاهد بودیم. افزون بر این، مبارزاِت کارگری در 

کشورهای توسعه  یافتۀ سرمایه داری، به عنوان یکی از سه نیروی انقالبی جهان، سرمایه داران 

را در قالب دولت  های کینزی، وادار به دادن امتیازاتی به طبقۀ کارگر منود. رشد شتابان احتاد 

جماهیرشوروی و دستاوردهای منایان اردوگاه سوسیالیستی، چشم  انداز نوینی را از یک َبدیِل 

مترقی برای مناسبات کهنۀ سرمایه داری، در پیِش  چشِم خلق  ها قرار می  داد. طبیعتًا اردوگاه 

مقابل نیز منی  توانست در برابر این تغییرات سکوت کند: جنگ سرد، واکنشی از سوی نیروهای 

مرجتِع  جهانی به سرکردگی امپریالیسِم آمریکا علیه نیروهای مترقی جهان بود. مبارزۀ طبقاتی 

در وجوه سه  گانۀ مبارزات سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک تشدید می  شد. 

ایدئولوژیک  َتفّوق  زیرا  یافت؛  اساسی  اهمیتی  ایدئولوژیک  مبارزۀ  میان  این  در 

می توانست بسیاری از نیروهای اجتماعی را علیه خصم طبقاتی بسیج کند. در چنین شرایطی 

زّرادخانۀ امپریالیسم می  کوشید تا با هزینه های گزاف، ایده های اساسی و دیدگاه های تئوریک 

طرف مقابل را به چالش بکشد و بی  اعتبار کند و با این هدف انبوهی از تئوری  ها و حتلیل  ها و 

نظریه  پردازی  ها تولید و به عنوان سالحی ایدئولوژیک به  کار گرفته شدند.

در حوزۀ فلسفۀ علم، دیدگاه های ِسررایموندپوپر اهمیتی منایان یافت و وی با طرح معیار 

ابطال پذیری و در سایۀ دستگاه پروپاگاندای سرمایه داری به یکی از متنّفذ ترین نظریه پردازان 

این حوزه بدل شد تا حدی که الیزابت دوم، ملکه بریتانیا در 196۵ به پاس خدماتش به وی لقب 

»ِسر« اعطاء کرد و در 198۲ او را به لقب »مصاحب افتخاری« خویش ُملّقب ساخت. همچنین 

پوپر به عضویت بسیاری از اجنمن ها و نهادهای »علمی« جهاِن سرمایه داری همچون اجنمن 

سلطنتی و فرهنگستان انگلیس، فرهنگستان علم و هنر آمریکا، اجنمن فرانسه، فرهنگستان 

سلطنتی بلژیک، آکادمی علم و هنر و فرهنگ اروپا پذیرفته شد. 

دستگاه تئوریک پوپر در حوزۀ فلسفۀ علم بر پایۀ ضابطۀ »ابطال پذیری« بنا شده است. 

این دستگاِه تئوریک از سوی پوپر و همفکرانش علیه »فلسفۀ علمی« و ایدئولوژی انقالبی 

طبقۀ کارگر به کار گرفته شد. کوچک َابداالن ایرانی وی نیز در به کارگیری این سالح در برابر 

دشمناِن طبقاتی شان، به مرده ریگ وی ُمتشّبث می شوند: نه تنها ترجمۀ کتاب منطقاکتشاف

علمی به اشارت عبدالکریمسروش اجنام گرفت )پیش گفتار مترجم فارسی، پوپر؛ 1388: 8( بلکه خود 
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وی نیز کتابی با نام علمچیست،فلسفهچیست؟ بر پایۀ دیدگاه های پوپر تنظیم و منتشر کرد.

آرای پوپر را می توان در دو ساحِت گوناگون اما کاماًل مرتبط نقد و بررسی کرد: خنست، 

مفهوم  سپهر،  دو  این  اتصال  حلقۀ  جامعه شناسی؛  پیرامون  دیگری  و  علوم  فلسفۀ  حوزۀ  در 

ابطال پذیری است. ما در این مقاله به »ابطال پذیری« خواهیم پرداخت و در نوشتاری جداگانه 

دیدگاه ها و انتقادات پوپر نسبت به مارکسیسم را که عمدتًا در دو کتاب جامعۀبازودشمنانآن

و نیز فقرمکتبتاریخگرایی تقریر شده، برخواهیم رسید.

در نگارش این مقاله تالش شده تا حد امکان از به کاربردن زبان فنی و منادهای منطق 

ریاضی اجتناب شود. همچنین از پرداخنت به استدالل های پوپر در خصوص تئوری احتماالت 

پرهیز شد. این مسئله سه علت عمده داشت: اول برای پیشگیری از طوالنی تر شدن این مطلب، 

دوم از آجنایی که شرح برخی اظهارنظرها و استدالل های پوپر در زمینۀ تئوری احتماالت، 

پوپر  که  مطالبی  عمدۀ  که  آن  سوم  و  بینجامد  منت  بی دلیل  شدِن  دشوارفهم  به  می توانست 

دربارۀ حساِب احتماالت طرح می کند، برای رد تقریِر مبتنی بر حساِب احتماالت از مسئلۀ 

و  ریاضی دان  کارناپ،  ُردولف نظیر  منطقی  پوزیتیویست های  برخی  توسط  که  استقراست 

منطق دان آملانی، بیان شده است و نپرداخنت به این مسئله، آسیبی به خطوط کلی انتقاداِت 

وارد بر ابطال  گرایی پوپر، از دیدگاهی که در این مقاله به آن پرداخته شده، وارد خنواهد کرد؛ 

کمااین که بسیاری از متوِن عمومِی که موضوع فلسفۀ علم را بررسی کرده اند، از ورود به این 

جوزف نظیر  پوپر-  تأییدکنندگان  از  بعضی  حتی   - دیگرانی  البته  و  منوده اند  احتراز  حوزه 

آگاسی، کارشناِس ارشد فیزیک و دارای دکترای علوم در حوزۀ منطق و روش علمی، ادله 
و مدل استفاده شده از سوی پوپر در زمینۀ حساب احتماالت را زائد و خسته کننده توصیف 

کرده اند )شنکر و دیگران، 139۲: 3۵6(.

علوم جتربی، استقراء و قیاس

پراتیک انسانی چیزی نیست جز بررسی، شناخت و تغییر جامعه و جهاِن پیرامون و طبیعتًا 

در این میان، شناخت و سنجِش شیوه ها و ابزارهاِی این کنش گری و نتایج حاصل از کاربسِت 

آنها، اهمیتی اساسی دارد. با آغاز عصر ُنوزایی )رنسانس( درک انسان از خود و ارتباطش با 

جهاِن  پیرامون، دستخوش حتولی بنیادین شد. پیشرفت های انسان در علوم طبیعی و صنعت، 

متمایزتر  انسانی  دانش  مختلف  َرسته های  اندک اندک  بودند.  متفاوت  دورانی  نوید بخش 

 )science( شدند و حدود و ُثغوری تازه یافتند. به کارگیری واژۀ »علم« به معنای علوم طبیعی
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و در تقابل با »متافیزیک«، چندان جدید نیست و واژۀ »دانشمند« )scientist( خنستین بار 

فلسفۀعلوماستقرایی به کار گرفته شد )برنال، 1380:  ویول در کتاب  در 1840 میالد، توسط 

۲9-30(. در عصر جدید، شیوه های کسب معرفت و معیارهای ارزیابی و سنجِش یافته ها، از 

نظیِر  مولفه هایی  برپایۀ  بشری،  دانش های  سایر  و  جتربی  علوم  میان  مرز  یافتند؛  سامان  نو 

روش ها، ابزارها، موضوع، چگونگی ارتباط سوژه با ُابژه و ... مشخص شد.

بر  اصرار  با  منی توانستند  گوناگون،  علوم  عرصه های  در  پیشرفت ها  و  اکتشافات 

به کارگیری شیوه های متافیزیکی پیشین، تداوم یابند؛ نو جایگزین کهنه می شد و شیوه های 

جدید در یک فرآیند دیالکتیکی، اسلوب های پیشین را کنار می زدند و طبیعتًا در تداوم این 

فرآیند، باید با نفِی دیالکتیکی آن روش ها، خود نیز دگرگون می شدند. اما از همان آغاز نیز 

دربارۀ »روش علم« اختالف نظر وجود داشت: یکی از کلیدی ترین موضوعات در علوِم موسوم 

به طبیعی، چگونگی استخراج احکام تازه از داده های موجود بود؛ اگر پیش تر، شیوۀ استنتاج 

قیاسی -یا حرکت از کل به جزء- مورد قبول اندیشمندان بود، اکنون دانشمندان بر پایۀ مشاهده 

و جتربه، با جمع بندی مشاهدات جزئی، نسبت به صدور احکام کلی اقدام می کردند: فرانسیس

انبوه  از  نتیجه گیری  و  شده  کنترل  و  گسترده  آزمایش های  اجنام  داده ها،  گردآوری  بر  بیکن 
شواهد تأکید داشت )روش استقرایی( و در مقابل رنهدکارت معتقد بود که »با صراحت فکر 

می توان هرچه را که عقاًل قابل شناخت است کشف کرد و اصواًل جتربه تنها دستیار تفکِر قیاسی 

است )برنال، 1380: 319 -3۲0(. پیش از ادامه بحث الزم است تا شرح مختصری دربارۀ دو شیوۀ 

استدالِل قیاسی و استقرایی بدهیم.

استدالل  هر  می رود.  کار  به  عقالنی  اقناع  برای  که  است  ابزاری  استدالل  حقیقت  در 

مجموعه ای از ادعاهایی است که باید یکی از آنها به واسطۀ ادعاهای دیگر تأیید شود )کانوی و 

مانسون، 1391: 19(. اگرچه برخی، هر ِقسم استدالل غیر قیاسی را استدالل استقرایی دانسته اند، 

induc�( و استقرایی )deductive reasoning )اما در این نوشتار تنها به استدالل های قیاسی 

نظیر  غیرقیاسی  استدالل های  انواع  سایر  بررسی  از  و  پرداخت  خواهیم   )tive reasoning

استدالل های عّلی )causal arguments( یا استدالل های متثیلی )argument by analogy( و 

نظایر آنها، صرف نظر خواهیم کرد.

 قیاس، شکلی از استنباط مستقیم است که در آن، نتیجه، از دست کم، دو قضیۀ مفروِض 

موسوم به مقدمۀ ُکبری و مقدمۀ ُصغری، مستفاد می شود. ساختار کلی استدالِل قیاسِی معتبر، 

به شکل زیر است: 
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هر الفی، ب است. )مقدمۀ ُکبری(

ج، الف است. )مقدمۀ ُصغری(

بنابراین، ج، ب است. )نتیجه(

مثال زیر، یک منونۀ مشهور از استدالل قیاسی است: 

پس  صغری(؛  )مقدمۀ  است  انسان  افالتون  کبری(؛  )مقدمۀ  فانی اند  انسان ها  متام 

افالتون فانی است.

صورت  در  حقیقت  در  آنهاست؛  بودن  »معتبر«  قیاسی،  استدالل های  اساسی  ویژگی 

درستی مقدماِت یک استدالل قیاسی، نتیجه نیز قطعا صحیح خواهد بود. به بیان دیگر، در 

یک استدالل قیاسی با ساختاِر پیش گفته، امکان ندارد که از مقدماِت صادق، نتیجۀ کاذب 

برآید و این نکته، متایز اساسی میان شیوۀ استدالل قیاسی با روش استقرایی است که اندکی 

بعد به آن خواهیم پرداخت. اما نقصی که در استدالل قیاسی وجود دارد آن است که اصواًل 

نتایج آن در مقدمات مستتر هستند و یا به عبارت دیگر یک استدالل قیاسِی معتبر، چیزی 

با دانسنت فانی بودن همۀ  به ما منی گوید: در مثاِل فانی بودن افالتون،  از مقدماتش  فراتر 

انسان ها و همچنین اطالع از انسان بودن افالتون، عماًل فانی بودن وی در نزد ما معلوم است 

و حتی به زعم برخی از پوزیتیویست ها، این استدالل ها از نوِع »همان گویی« هستند. البته 

باید تصدیق منود که در استدالل های پیچیده تر، به رغم آن که نتایِج حاصل از مقدمات، از 

ابتدا در مقدمه ها ُمضمرند، اما دستیابی به آنها به سهولت اجنام منی پذیرد: به عنوان منونه، 

قضیۀبطلمیوس بیان می کند که در هر چهارضلعِی محاطی، حاصل ضرب اندازه های دو قطر، 
با مجموع حاصل ضرب اندازه های اضالِع مقابل، برابر است. واضح است که اثبات این قضیه 

اقلیدسی  ِهندسۀ  اصل  پنج  به  مراحلی  طی  با  می توان  را 

فروکاست، اما استنتاج چنین نتیجه ای از آن مقدمات، به 

سهولِت قضیۀ فانی بودِن افالتون، امکان پذیر نیست.

مهم ترین انتقاد علم مدرن به رویکرد پیشین آن بود که 

در دیدگاه ارسطویی نقش بسیار اندکی برای جتربیات حسی 

در نظر گرفته می شد. حال آن که، پیشرفت ها و دستاوردهای 

علوم جدید، اساسا بر پایه مشاهدۀ شواهد و گردآوری داده ها 

مّیسر شده بود. علم جدید نه فقط مدیون دانشمندانی نظیر 

گالیله بود، بلکه الزم بود تا کسانی به ُمحاجه  کپرنیک و 
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با روِش کهن تفکِر قیاسی برخیزند و شیوه ای نو را که در پیشبرد این علوم جدید نقش داشت، 

ارغنوِن ارسطو، از شاخص ترین تألیفات در حوزۀ منطق و استدالل  ُمدّون منایند: اگر کتاب 

روشی نوین را با سبکی نظام مند به  ارغنوِننو قیاسی بود، فرانسیس بیکن نیز با نگارش 

عنوان جایگزینی برای استنتاج قیاسی، عرضه منود. عالوه بر این، او به طرزی مشابه ارسطو، 

که بخشی از اثرش را به مغالطات یا خطاها در استدالل اختصاص داده بود، به اموری هم که 

می توانند موجب احنراف یا خطا در یک استدالل استقرایی شوند توجه کرد؛ وی این موانع 

را »ُبت های ذهن« نامید و یکی از مهم ترین آنها را »ُبت منایش خانه« دانست. مقصود بیکن 

روش  مانند   - نادرستی  روش های  که  هستند،  فلسفی  نظام های  منایش خانه«  »بت های  از 

ارسطویی- را برای کسب معرفت پدید می آورند )لیدیمین، 1390: 41(.

روشی که بیکن برای کسب آگاهی، صورت بندی می کند، به صورت اجمالی، بدین شرح 

است: ابتدا با مشاهداتی که از تأثیرات منفِی »بت های ذهن« آزادند، می آغازیم؛ داده هایی را از 

منونه های طبیعی رخداد مورد مطالعه گردآوری می کنیم؛ سپس داده هایی را که از طریق اجنام 

آزمایشات مکرر و با تغییر در پارامترهای گوناگون به دست آمده در جدولی درج می کنیم؛ سپس 

داده های طبیعی را با نتایج حاصل از آزمایشات مقایسه می کنیم؛ اولین جدولی که تنظیم 

می شود جدوِل »ذات و حضور« است؛ به عنوان منونه، اگر موضوع مورد مطالعۀ ما »حرارت« 

است، باید فهرستی از متامی اشیایی تهیه کرد که حرارت، یکی از ویژگی های آنهاست )آتش، 

خورشید نیم روز، اشیایی که به شدت اصطکاک یافته اند، آب جوشان و ...(. جدول دیگر، 

جدول مربوط به »احنراف و غیبت« است و شامل اشیایی است که شبیه پدیدۀ مورد مطالعه 

اما فاقد حرارت هستند )مثال آب سرد و ...(. سپس جدول درجات تنظیم می شود که شامل 

طبقه بندی کّمی اشیاء یا پدیده هایی است که دارای خاصیت حرارت هستند و بر اساس میزان 

حرارت دسته بندی و منظم شده اند. پس از ترسیم این جداول، به دنبال عامل یا عوامل مشترک 

در متامی مصادیق پدیدۀ مورد بحث می گردیم که در صورت غیبتش، پدیدۀ مورد بحث -در 

این جا حرارت- نیز مفقود گردد و عالوه بر این، مقدار آن پدیده -حرارت- متناسب با تغییرات 

آن کاهش یا افزایش یابد.

در حقیقت روشی را که بیکن ارائه می کند بر دو پایۀ مشاهده و استقراء استوار است؛ 

چه  و  طبیعی  مشاهدات  )چه  پیش داوری  بدوِن  مشاهداِت  از  حاصل  نتایج  گردآوری 

سایر  به  حاصل،  نتایِج  تعمیم  نهایتًا  و  نتیجه گیری  و  مقایسه  آنها،  ثبت  و  آزمایشگاهی( 

مصادیِق پدیدۀ مورد مطالعه. 
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این شیوۀ استداللی را که از بررسی و مشاهدۀ تعدادی محدود از مصادیق یک پدیده، 

به تعمیمی دربارۀ متامی مصادیِق آن منجر می شود، استقراء ناقص1 یا به اختصار استقراء 

پشتیبانی  قطعی  صورت  به  نتیجه  از  مقدمات  قیاس،  برخالف  استقراء،  در  می خوانیم. 

منی کنند. در حقیقت، مشاهدۀ هزاران  منونۀ موید یک ادعا، منی تواند ما را از درستی مطلق 

آن مطمئن سازد؛ اگر خورشید در طی میلیون ها سال هر روز طلوع کرده است، منی توان به این 

نتیجۀ قطعی رسید که فردا نیز چنین خواهد کرد. 

دیوید هیوم و مسئلۀ استقراء

ناشی  را  انسانی  دانش  جتربه گرا،  یک  عنوان  به  اسکاتلندی،  فیلسوف  هیوم،  دیوید
از جتربه می دانست اما درک می کرد که شیوۀ کسب معرفِت مبتنی بر استقراء، به هیچ روی 

بشری،  فهم خصوص در کاوشی خود  مشهور  اثر  در  وی  نیست.  قیاسی  استدالل  مشابه 

»امور  و  ایده ها«  بین  »روابط  کرد:  تقسیم  دسته  دو  به  را  بشر  کاوش  مورد  موضوعات 

واقع«. محتوای گزاره های نوع اول، به مفاهیم و تصورات ما محدود است. وی دانش هایی 

نظیر حساب، جبر و هندسه را منونه هایی از نوع اول برمی شماَرد و معتقد است که در این 

حوزه های دانش، انسان از طریق تفکر قادر خواهد بود تا به معرفتی قطعی و واضح دست 

بیابد: » ... گزاره هایی از این نوع، با صرف کنش اندیشه کشف شدنی اند؛ بدون وابستگی 

به این که چه چیزی در کجای عالم موجود است. حتی اگر هرگز دایره ای یا مثلثی در طبیعت 

منی بود، حقایقی که اقلیدس برای شان برهان اقامه کرده است، تا ابد قطعیت و وضوح شان 

از طریق استدالل قیاسی قابل  از گزاره ها  این طبقه  را حفظ می کردند۲« )هیوم، 139۵: 33(. 

اثبات هستند زیرا نفی آنها مستلزم یک تناقض منطقی خواهد بود. 

اما در خصوص آن چه که وی آنها را »امور واقع« می نامد، موضوع به شکل دیگری است: 

گزاره هایی که اطالعاتی دربارۀ جهان پیرامون به ما می دهند، مربوط به امور واقع اند. از نظر 

هیوم این ُزمره از گزاره ها، ماهیتی متفاوت از گروه قبلی دارند زیرا پذیرش/عدم پذیرش هر امر 

واقع مستلزم یک تناقض منطقی خنواهد بود: به عنوان منونه، طلوع نکردن خورشید در روز 

بعد، امری است که پذیرش آن هیچ تناقض منطقی را به دنبال ندارد. هیوم در ادامه استدالل 

می کند که دانش ما در مورد امور واقع، ناشی از جتربه است و جتربیات بشری از راه حواس 

کسب می شوند و متامی استدالل های مبتنی بر ادراکات حسی، عماًل ناشی از پذیرش رابطۀ 

علت و معلول هستند. او در ادامۀ کاوش خود، به مسئلۀ عّلیت می پردازد و بیان می کند که 
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متامی استدالل ها و نتیجه گیری های ما دربارۀ رابطۀ عّلیت نیز خود مبتنی بر جتربه اند: ما 

به علت جتربیات پیشین مان از خوردن نان، و اقتران خوردن نان با پیدایش احساِس سیری، 

اگر شئی دارای خصوصیات ظاهری -مثاًل رنگ، شکل، نرمی و ...- مشابه با نانی که قبال 

انتظار  و  تردید منی کنیم  به ما عرضه شود، در تکرار جتربۀ پیشین- خوردِن آن-  خورده ایم 

داریم تا با خوردن این شیئی که مشابهت های ظاهری با ناِن قبلی دارد، نتیجۀ یکسانی را  

-سیری- جتربه کنیم؛ اما چرا باید انتظار داشته باشیم که جتربیات آیندۀ ما مشابه جتربیات 

قبلی باشند؟ کدام استدالل ما را قانع می کند که چنین شیئی- نان- همواره با چنان اثری 

همراه است؟ هیوم می نویسد: » همۀ استدالل های جتربی بنا شده اند بر مشابهتی که بین اشیاء 

طبیعی کشف می کنیم و از آن طریق است که ترغیب می شویم، اثراتی را انتظار داشته باشیم، 

شبیه آنهایی که دریافته ایم که از ِپِی چنین اشیائی می آیند و اگرچه جز احمق یا دیوانه هرگز 

کسی خنواهد کوشید در حّجیت جتربه مناقشه کند، یا آن راهنمای بزرگ زندگی بشری را رد 

کند، مطمئنا فیلسوف مجاز خواهد بود که دست کم آن قدر کنجکاوی داشته باشد که آن اصل 

طبیعت بشری را وارسی کند که این حّجیت قوی را به جتربه می دهد و مجبورمان می کند که 

از آن مشابهتی بهره بگیریم که طبیعت در بین اشیاء متفاوت قرار داده است. از علت هایی 

که شبیه به نظر می رسند، معلول هایی شبیه انتظار داریم. این سرجمع متام نتیجه گیری های 

جتربی مان است ... همۀ استنتاج های جتربی، مبنایشان بر این فرض است که آینده به گذشته 

شباهت خواهد داشت ... فرض کنید که تصدیق شود که سیر طبیعت تا کنون بسیار منظم بوده 

ِسیر  آینده،  برای  که  منی کند  اثبات  جدید،  استنتاجی  یا  دلیل  بدون  و  تنهایی  به  این  است؛ 

همچنان منظم خواهد بود« )هیوم، 139۵: 4۲- 44(.

نتیجۀ استدالالت هیوم تنها بیان این مسئلۀ واضح نبود که استدالل استقرائی خطاپذیر 

شیوۀ  این  که  می کرد  ادعا  هیوم  آن،  از  مهم تر  بلکه  است؛ 

بر  استقرایی،  استدالل های  زیرا  نیست  ُمَوجه  استدالل 

آینده  و  حال  و  گذشته  در  طبیعت  یک نواختی  پیش فرض 

طریق  از  منی توان  را  پیش فرضی  چنین  و  هستند  متکی 

اثبات منود. از سوی دیگر هرگونه تالش  استدالل قیاسی، 

برای یافنت ُبرهانی برای یک نواختی طبیعت از راه استقرا، 

خود مجددًا مستلزم پذیرش یک نواختی طبیعت است و لذا 

ما با نوعی از »استدالل دوری باطل« مواجه خواهیم بود که 
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ظاهرًا3 نادرستی آن روشن است.

 به هر روی، هواداران استقراء کوشیدند تا به احناء گوناگون به شبهات طرح شده پیرامون 

دربارۀ  گوناگونی  نظریاِت  و  تقریرات  پیدایش  به  منجر  تالش ها  این  و  بگویند  پاسخ  استقراء 

استقراء شد: خنست آن که برخی کوشیدند تا نشان بدهند که استدالل هیوم ناموجه بودن استقراء 

را ثابت منی کند، بلکه تنها بیان گر آن است که ما تاکنون نتوانسته ایم موجه بودن آن را نشان 

بدهیم؛ بعضی همچون کانت اصل مجوز استقراء را در شمار فطریات و معرفت های پیشینی 

حلاظ کردند؛ دیگران به نظریۀ احتماالت متوسل شدند و تعدادی دیگر کوشیدند تا با افزودن 

اصولی به استقراء آن را به شکلی از استدالل قیاسی تبدیل منایند. گروهی هم تالش کردند تا 

موجه بودن استقراء را از راه »بهترین تبیین« نتیجه بگیرند: به بیان دیگر در این رویکرد به 

مسئله عنوان می شود که شیوۀ استقرائی قادر است بهترین تبیین را برای واقعیات موجود 

ارائه دهد. راهبرد دیگر در این خصوص، تعدیل اصل استقراء است که طی آن اعالم می شود که 

معرفت علمی، یقینی نیست و صرفًا احتمالی است و افزایش تعداد مشاهدات می تواند یقین 

ما را نسبت به صحت موضوع افزون کند و اگرچه این فرآیند هرگز پایان پذیر نیست، اما هرچه 

شواهد بیشتری گردآورده شوند، میزان اطمینان ما افزایش می یابد. 

به هر روی، در این جا خالی از فایده خنواهد بود اگر نظر و راه حل انگلس را نیز در این 

زمینه مالحظه کنیم که از طریق منطق دیالکتیک و با ارجاع به پراتیک انسانی سامان یافته 

است. وی در عین تائیِد به جا بودن شکاّکیت هیوم و تاکید بر خطاپذیری استقراء، موضوع 

را به شکل دیگری طرح و حل می کند: »با متام استقراءهای جهان، ما به نقطۀ وضوح دربارۀ 

فرآیند استقراء منی رسیدیم. تنها، حتلیل این فرآیند می توانست این مهم را اجنام دهد. استقراء 

و قیاس، بالضروره همان قدر با یکدیگر نسبت دارند که سنتز و آنالیز. به جای این که به طور 

یک جانبه یکی از آنها را به قیمت خوار کردن دیگری تا عرش باال ببریم، بایستی سعی کنیم که 

آنها را در جای صحیح خویش به کار ببندیم و این مهم تنها از این طریق عملی است که به خاطر 

داشته باشیم که این دو، به یکدیگر تعلق دارند و یکدیگر را تکمیل می منایند ... اولین چیزی 

که از مشاهدۀ مادۀ در حال حرکت به خاطر ما می آید عبارت است از پیوند درونی حرکات فردی 

]اختصاصی[ اشیاء مجزا و َتعّین یافنت آنها توسط یکدیگر. اما نه تنها درمی یابیم که یک 

حرکِت خاص توسط حرکت دیگری دنبال می شود، بلکه این را نیز درمی یابیم که قادریم یک 

حرکت خاص را با فراهم آوردن شرایط وقوع آن در طبیعت ایجاد منائیم و حتی حرکاتی تولید 

کنیم که در طبیعت الاقل به این صورت وقوع منی یابند )صنایع( و می توانیم به این حرکات 
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امتداد و جهت از قبل معین شده ای بدهیم. از این طریق و با فعالیت موجود انسانی، ایدۀ 

علیت تأسیس می شود، یعنی این ایده که یک حرکت، علت حرکت دیگری است. حقیقتًا توالی 

منظم پدیده های طبیعی خاصی می توانند به خودی خود، سبب بروز ایدۀ عّلیت گردند ]مثاًل[ 

حرارت و نور که با خورشید پدیدار می شوند. لیکن این، هیچ دلیلی فراهم منی آورد و شکاکیت 

اثبات یک تسلسل عّلی  هیوم به جا بود در گفنت این که توالی منظم زمانی، هرگز منی تواند 

باشد. اما فعالیت بشر محک عّلیت را تشکیل می دهد. اگر ما اشعۀ خورشید را توسط یک 

آینۀ مقعر متمرکز مناییم و آن را وادار کنیم که مانند اشعۀ معمولی آتش عمل مناید، بدین وسیله 

اثبات منوده ایم که حرارت از خورشید می آید...« )انگلس، 13۵9: ۲۷4-۲۷1(.

کارل پوپر و معیار ابطال پذیری

آوردند،  فراهم  شده  مطرح  ُشَبهات  برابر  در  استقراء  هواداران  که  پاسخ هایی  بر  عالوه 

رویکرد دیگری نیز به موضوع پدید آمد که در حقیقت نه حل مسئلۀ استقراء، که ُمنحل منودن 

آن بود: کارل پوپر، ضمن موافقت با ناموجه بودن استقراء، تعریفی از »علمی بودن« به دست 

داد که بر اساس آن، اصواًل نیازی به حل مسئلۀ استقراء وجود نداشت: »بسیاری از کسان 

برآنند که اخّتاذ روش های استقرائی صفِت بارز علوم جتربی است و منطق اکتشاف علمی همانا 

حتلیل منطقِی روش های استقرائی است. اما در این کتاب برخالف این پندار سخن رفته است« 

)پوپر،1388: 39(. پیش از پرداخنت به موضِع پوپر دربارۀ استقراء، الزم است تا توضیح کوتاهی 

پیرامون رویکرد وی به موضوع و چگونگی حل و فصل مسئله ارائه شود.

آرای  نقد  و  جدل  صرف  آن،  در  وی  م  هَّ از  عمده ای  بخش  که  پوپر،  ابطال پذیرِی  معیار 

ابزارگرایان و نیز پوزیتیویست هایی نظیر ویتگنشتاین شده، نه فقط به عنوان مرزی است که 

قرار است علوم جتربی را از سایر حوزه های معرفت انسانی، متمایز کند، بلکه حتی بین آن چه 

می کند  شناسایی  علمی  نظریه های  عنوان  به  که 

نیز بر حسِب »َدَرجات ابطال پذیری« تفاوت قایل 

می شود. اما افزون بر این ها، معیار ابطال پذیری، 

آن شالوده ای است که روش شناسِی پوپر بر آن ابتنا 

یافته است و حتی مهم تر از این، نقد وی از آرای 

فروید و نیز مارکسیسم و بحث »فقر تاریخی گرِی« 

با ابطال پذیری و فلسفۀ علِم  ارتباط  او کاماًل در 

معیار	ابطال	پذیرِی	پوپر،	نه	فقط	به	عنوان	
مرزی	است	که	قرار	است	علوم	تجربی	را	
از	سایر	حوزه	های	معرفت	انسانی،	متمایز	
کند،	بلکه	حتی	بین	آن	چه	که	به	عنوان	
نیز	 می	کند	 شناسایی	 علمی	 نظریه	های	
بر	حسِب	»َدَرجات	ابطال	پذیری«	تفاوت	

قایل	می	شود.
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وی است و بنابراین ضربه به این سنِگ بنا، کل ساختماِن استداللی وی علیه علوِم اجتماعی و 

مارکسیسم را متزلزل خواهد کرد. 

پوپر مایل است که »نظریۀ« خود را، در مخالفت با استقراءگرایی، »مسلک قیاسی« بنامد 

)پوپر، 1388: 43(. وی در خنستین گام، آن چه را که »روان شناسی معرفت« می نامد از منطِق 

امتحان  و  کشیدن  پیش  دانشمندان،  مهم  اشتغال   ...« می کند:  تفکیک  )شناخت(  معرفت 

کردن تئوری هاست. گام خنست این کار، یعنی کشف و ابداع تئوری ها، به نظر من نه حتلیل 

منطقی برمی دارد، نه در بند احکام منطق می افتد. در روان  شناسی جتربی، شاید به مطالعه 

در خاستگاه اندیشه های افراد ارج نهند و بخواهند بدانند فالن قطعه موسیقی، یا طرح فالن 

کشمکش در فالن منایشنامه، یا فالن تئوری علمی از کجا و چگونه به ذهن کسی راه یافته 

است، ولی در حتلیل معرفت علمی اعتنایی به این سؤال منی کنند ... من میان شیوۀ ابداع 

اندیشه های نو و روش های سنجش و نتایج منطقی آن اندیشه ها مؤکدا متایز قائل می شوم. 

بنای من بر این فرض است که منطق معرفت – برخالف روان شناسی معرفت- صرفًا عبارت 

از بررسی روش های اجنام اصناف آزمون هایی است که هر اندیشۀ نو باید از سر بگذراند تا به 

ّجد گرفته شود« )پوپر، 1388: 44(. واضح است که در اینجا پوپر می کوشد تا با کنار نهادن فرآینِد 

روش های  بررسی  به  تنها   - استقراء  و  مشاهده  عمومًا  -یعنی  نظریه ها  خاستگاه   »واقعی« 

تا  باشد  قادر  که  مناید  ارائه  را  ضابطه ای  و  معیار  و  بپردازد  تئوری ها  با  مرتبط  آزمون های 

میان »علم« و »متافیزیک« متییز قایل شود )پوپر، 1388: 4۷-48(. البته الزم به ذکر است که آن 

بخشی از مسئله که پوپر آن را به سادگی نادیده می گیرد و حِل آن را به »روان شناسِی معرفت« 

هوریستیک )Heuristic( خوانده می شود که در علوم  ُمَحّول می کند، امروزه موضوع دانِش 

کامپیوتر به کار می رود و نقشی اساسی در حوزۀ هوِش مصنوعی دارد و اساسًا بر روش های غیر 

قیاسی، نظیر استقراء، پایه  گذاری شده است.

پوپر پس از اعالم نظر پیرامون راِه حل کانت مبتنی بر اوّلیه و فطری دانسنت اصل مجوِز 

استقراء، استدالالت کانت را با بیان این که »... من َجهد عاملانۀ وی را در احتجاج بر اوّلی و 

فطری منایاندن گزاره های تألیفی موفق نیافتم« )پوپر، 1388: 4۲( کنار می گذارد و البته این یکی 

از شیوه های دخلواه وی در برخورد با آرای مخالف است؛ او مشابه این رفتار را در برخورد با 

آرای پوزیتیویست ها نیز به کار می گیرد: »... پوزیتیویست های متأخر، ... می گویند گزاره های 

علمی منحصرند به گزاره هایی که بتوان آنها را به گزاره های جتربِی بسیط یا تصدیقات حّسی، 

یا قضایای بسیط یا جمله های تسجیلی یا مشتی اصطالحات دیگر حتویل منود. آشکار است 
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که قبول چنین مالِک متییزی، متّسک به منطق استقرائی را ایجاب می کند. از آن جا که من 

منکر منطق استقرائیم، الجرم این گونه کوشش ها را نیز برای مسئلۀ متییز مردود می دامن.« )پوپر، 

1388: 49(. البته خوِد وی از مخاطبانش می خواهد تا معیار پیشنهادی او را -به رغم متام 

نقائص- دربارۀ علمی بودن »بپذیرند«: »ضابطه ای را که من برای متییز علم از متافیزیک 

آورده ام، باید پیشنهادی برای مصاحله یا یک مواضعه دانست. چه بسا دربارۀ شایستگی 

چنین مواضعه ای عقیده ها مختلف باشد. بحث و گفتگوی معقول بر سر چنین مسائلی فقط 

باید در میان کسانی برود که اهدافی مشترک داشته باشند. انتخاب آن اهداف در حتلیل آخر، 

منوط به تصمیم و توافق است و به صرف احتجاج عقالنی حاصل منی شود.« )پوپر، 1388: ۵۲(. 

تا دستگاه های  نیست  قادر  استقراء  منطق  که  موضوع  این  به  پوپر  باور  بیان دیگر،  به 

تئوریک جتربی و متافیزیکی را از هم تفکیک کند، وی را به سوی این راه حل سوق می دهد 

که ضابطه ای جدید را برای متییز این دو گروه پیشنهاد کند و او برای پیشبرد راه  حلش برای 

اولیه  سنگ بنای  نهادن  برای  بین االذهانی  توافق  یک  نیازمند  غیرعلم،  و  علم  متایز گذارِی 

که  است  این  اول  پرسش  اما  نادرست.  نه  و  است  عجیب  نه  خود  خودی  به  که  امری  است: 

توّسل  با  را  پیشنهادی اش  معیار  درستِی  منی توانست  او  آیا  است؟  الزم  توافقی  چنین  چرا 

به استدالِل قیاسی مستدل کند؟ و سپس باید به این پرسش پاسخ داد که اگر چنین شیوه ای 

مثاًل  یا  کانت  حل  راه  بر  پوپر  پیشنهادی  ضابطۀ  معیار،  کدامین  حسب  بر  است،  بالاشکال 

ضوابط مورد نظر پوزیتیویست ها ُرجحان دارد؟

برای پاسخ به سئواالت فوق الزم است تا ابتدا ضابطۀ ابطال پذیری را به شکلی که خوِد 

پوپر بیان کرده، مرور کنیم: »مالک من در جتربی یا علمی شمردن دستگاهی از گزاره ها، تن 

دادِن آن دستگاه به آزمون جتربی است. بدین ترتیب، این معنا به ذهن می آید که به عوض 

اثبات پذیری، ابطال پذیری دستگاه ها را معیار متییز بگیریم. یعنی در نظر من، علمی بودن هر 

دستگاه، در گرو اثبات پذیرِی به متاِم معنِی آن نیست، بلکه منوط به این است که ساختمان 

منطقی اش چنان باشد که ّرد آن به مدد آزمون های جتربی مّیسر باشد. هر دستگاِه علمِی جتربی، 

باید در جتربه قابِل ابطال باشد« )پوپر، 1388: ۵6(.

نظِر  مورد  بودِن  علمی  معیاِر  تا  بیایید  حال 

پوپر را برای »ابطال پذیری« به کار بگیریم: 

علمی  تئوریک،  دستگاِه  »یک   :A گزارۀ 

است، اگر و فقط اگر به وسیلۀ آزمون های جتربی 

معیار	 تا	 می	خواهد	 مخاطبانش	 از	 پوپر	
پیشنهادی	او	را	-	به	رغم	تمام	نقائص-	

دربارۀ	علمی	بودن	»بپذیرند«!
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ابطال پذیر باشد«. 

برای این که گزارۀ A علمی باشد الزم است تا امکان ابطاِل جتربِی آن موجود باشد و طبیعتًا 

چنین گزاره ای زمانی ابطال می شود که بتوان دستگاِه تئوریِک جتربی را یافت که ابطال پذیر 

نباشد. اما بنا به گزارۀ مذکور، دستگاه مورد نظر منی تواند علمی باشد زیرا ابطال پذیر نیست؛ 

به بیان ساده تر، خوِد معیاِر  »ابطال پذیری« علمی نیست و به حوزۀ متافیزیک تعلق دارد اما 

این نکته نیز به خودی خود محِل ایراد نیست؛ به شرطی که بتوان آن را به صورت قیاسی 

مستدل کرد، که چنین کاری آشکارا محال است و خود پوپر نیز ادعایی در این زمینه ندارد. 

استفاده از استقراء هم برای این موضوع نقض غرض محسوب می شود و بنابراین خواستۀ پوپر 

مبنی بر یک توافق بین االذهانی بر روی معیار پیشنهادی اش از آن روست که این »معیار« تنها 

یک »تعریف یا ضابطه« است که می تواند از سوی دیگران پذیرفته یا رد شود و دقیقًا به همین 

علت است که وی خواستار »مصاحلۀ افراد با اهداِف مشترک بر روی این پیشنهاد است«. 

البته اندکی بعد خواهیم دید که این »هدف مشترک« کوچک ترین ارتباطی به مسائل حوزۀ 

فلسفۀ علوم ندارد و از یک غرِض خاِص سیاسی نشأت می گیرد.

رجحان  است،  »قرارداد«  جنِس  از  وی  پیشنهادی  ضابطۀ  اگر  که  پرسید  باید  اکنون   

»معنادارِی«  ضابطۀ  -نظیر  دیگران  سوِی  از  شده  پیشنهاد  ضوابِط  سایر  بر  ضابطه  این 

پوزیتیویست ها- چیست؟ خود پوپر چنین پاسخ می دهد: »من فقط یک شیوۀ عقالنی برای 

حمایت از پیشنهادهایی که گفتم، می شناسم. و آن عبارت است از حتلیِل پیامدهای منطقی 

آنها؛ یعنی نشان دادن کارآیی آن پیامدها و توان شان در روشن تر ساخنت مسائل نظریۀ شناخت« 

)پوپر، 1388: ۵۲(. به عبارت دیگر، باید دید که ابطال گرایی چه میزان توان متییز میان علم و 

غیرعلم را دارد و از سوی دیگر تا چه حد با تاریخ واقعی علوم سازگار است. 

اندکی بعد و در بخش انتقاد از معیار ابطال گرایی این مسائل را به بوتۀ نقد خواهیم 

خواهیم  را  پوپر  ادعاهای  عیاِر  و  گذاشت 

پوپر  که  یادآور می شویم  آن  از  اما پیش  سنجید، 

طریق  از  غیرعلم  و  علم  میان  متییز  ادعای  در 

وی  منی شود؛  متوقف  ابطال پذیری  معیار 

گوناگون  تئوری های  می توان  که  است  مدعی 

با  ابطال پذیری شان  میزان  سنجش  طریق  از  را 

یکدیگر مقایسه کرد و معلوم منود که کدام نظریه 

به	بیان	ساده	تر،	خوِد	معیارِ		»ابطال	پذیری«	
علمی	نیست	و	به	حوزۀ	متافیزیک	تعلق	
دارد	اما	این	نکته	نیز	به	خودی	خود	محِل	
را	 بتوان	آن	 به	شرطی	که	 ایراد	نیست؛	
به	صورت	قیاسی	مستدل	کرد،	که	چنین	
کاری	آشکارا	محال	است	و	خود	پوپر	نیز	

ادعایی	در	این	زمینه	ندارد.
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ابطال پذیرتر است. این سخن عالوه بر آنکه نسبی بودن معیار ابطال پذیری را منایان می کند، 

بلکه به ما می گوید که هرچه یک نظریه در مقایسه با نظریۀ دیگر ابطال پذیرتر باشد، از آن 

علمی تر نیز خواهد بود )بن-آری، 138۷: 104(.

اما در اینجا باید مشخص شود که ابطال پذیری دقیقًا به چه معنی است و معیار ابطال پذیر 

بودن یک گزاره کدام است؟ همچنین باید معلوم گردد که رابطۀ میان ابطال پذیری یک یا چند 

گزارۀ مربوط به یک دستگاه تئوریک، با ابطال آن تئوری چیست؟ خود پوپر میان ابطال پذیری 

و ابطاِل بالفعل، متایز قائل می شود و اولی را مربوط به گزاره ها و دومی را مختص دستگاه های 

تئوریک می داند: »ابطال پذیری َمَحکی است که ما برای سنجش جتربی بودِن گزاره ها به کار 

باید قواعد ویژۀ دیگری در  برای باطل شمردن دستگاه ها  آن که  می زنیم؛ همین و بس. حال 

کار آوریم که تعیین کنند دستگاه های باطل کدامند« )پوپر: 1388: 110(. الزمۀ باطل شمردن هر 

دستگاه تئوریک آن است که پدیده ای تکرارپذیر داّل بر بطالن آن یافته باشیم. در واقع پوپر 

دو جزء برای شرط ابطال پذیری قائل است: اول آن که هواداراِن آن دستگاه تئوریک انتقادپذیر 

باشند و در صورتی که نظریۀ مورد قبول شان در خطر سقوط قرار گرفت، از ترفندهایی نظیِر 

تغییر در تعاریف، یا آوردن تبصره هایی بر آن نظریه بپرهیزند و همچنین آزمایشگر و نتایج 

آزمایشاِت وی را غیر معتبر ندانند و شرط دوم اینکه، آن گزاره های شخصی را که از تئوری 

نتیجه گرفته می شوند بتوان در دو مجموعۀ غیرُتهی طبقه بندی منود: یکی مجموعۀ گزاره هایی 

که تئوری آنها را نفی می کند و دیگری گزاره هایی که تئوری آنها را نفی منی کند. پوپر دستۀ 

اوِل گزاره ها را ُمبطالت بالقوۀ تئوری می خواند و یک تئوری را در صورتی ابطال پذیر می داند 

که تعداد اعضای مجموعۀ مبطالت بالقوۀ آن صفر نباشد. حال اگر برای یک تئوری خاص، 

یکی از مبطالت بالقوۀ آن تئوری یا به بیان دیگر یکی از پیشامدهایی که تئوری آن را ناممکن 

می داند، ُرخ بدهد تئوری باطل خواهد شد.

همچنین اگر خنواهیم از توضیحات مناقشه  برانگیز پوپر بر پایۀ نظریۀ مجموعه ها، برای 

تشریح مفهوم َدرجات ابطال پذیری استفاده کنیم، به سادگی می توانیم بگوییم که نظریۀ الف از 

نظریۀ ب ابطال پذیرتر است، به شرطی که پیش بینی های الف از ب دقیق تر و درنتیجه مبطالت 

نیوتون که حرکت و گرانش متام َاجرام  بالقوۀ بیشتری داشته باشد4. به عنوان مثال قوانین 

کپلر که تنها در خصوص مدارهای گردش سیارات بر گرد خورشید  را شرح می دهند از نظریۀ 

سخن می گوید، ابطال پذیرتر است زیرا قوانین کپلر را می توان از قوانین نیوتون نتیجه گرفت 

و به عنوان منونه، کشف سیاره ای که بر مدار بیضی حرکت نکند هر دو نظریه را ابطال خواهد 



ص 82، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

نقدی بر معیار ابطال  پذیرِی کارل پوپر

منود؛ اما اگر الگوی سقوط سنگی بر اساس مکانیک نیوتونی نباشد، تنها نظریه نیوتون ابطال 

می شود و نه کپلر.

نقدی بر معیار ابطال پذیری

معیار  بر  مبتنی  که  را  او  روش شناسِی  مزیت های  جمله  از  پوپر،  هواداران  از  تعدادی 

ابطال پذیری است، در این دانسته اند که در مقایسه با استقراِی خام، می تواند هدایت کنندۀ 

دانشمندی باشد که بر طبق این روش شناسی کار می کند؛ زیرا دانشمند بر اساس نظریه ای که 

خواهان ابطال آن است، تشخیص می دهد که باید چه مشاهداتی اجنام دهد و کدام آزمایشات 

را تدارک ببیند )بن-آری، 138۷: 10۵(. اما در اینجا الزم است تا یادآور شویم که پوپر در همان 

ابتدا، کاِر بررسی چگونگی پیدایش نظریه ها را به »روان شناسی« علم سپرده بود و آن را خارج 

از محدودۀ وظایف منطق اکتشاف علمی دانسته بود لذا حتی در صورت پذیرش چنین ادعایی 

باید گفت که این مسئله کمکی به تقویِت ارجحیت ضابطۀ مورد نظر پوپر بر سایرین منی کند. 

حتی بعضی از هواداران ابطال پذیری نیز اذعان دارند که ابطال، چونان روش شناسِی علم 

دارای مشکالت عدیده ای است؛ خنست آن که نیروی برانگیزندۀ دانشمندان عمومًا ابطال 

تایید تئوری های خودشان است، و دیگر آن که عمومًا اعتبار  نظریات دیگران نیست؛ بلکه 

یک نظریه صرفًا برپایۀ سنجش نتایج جتربی آزمون های آن نظریه داوری منی شود؛ منونه های 

بسیاری نشانگر آن است که دلبستگی های بعضًا عاطفی دانشمندان به یک نظریۀ علمی، 

موجب می شود تا ابطال های معدود، تغییری در دیدگاه دانشمند دربارۀ آن نظریه ایجاد نکند: 

به عنوان یک شوخی مشهور در این زمینه می توان به این حکایت اشاره کرد که دانشجویی 

صّحت  ادینگتون  ُلرد آزمایِش  اگر  که  پرسید  اینشتین  از 

واکنشی  چه  او  بود  نکرده  تأیید  را  خاص  نسبیِت  نظریۀ 

نشان می داد. انیشتین پاسخ داد: »برای ُلرد گرامی اظهار 

این  البته  و  است«.  صحیح  نظریه  چون  می کردم؛  تأسف 

انتشار  از  پس  سال  یک  نبود:  نیز  بی پایه  چندان  شوخی 

نام  به  دیگری  فیزیکدان  انیشتین،  خاِص  نسبیت  نظریۀ 

والترکاوفمانآزمایشی را برای اندازه گیری میزان احنراف 
داد.  اجنام  الکترومغناطیسی  میدان های  در  ِبتا  پرتوهای 

نتایج این آزمایش پیش بینی های حاصل از نظریۀ نسبیت 
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نظریۀ  به  مقابل،  در  و  منی کرد  تأیید  را  خاص 

نزدیک  آبراهام ماکس ناِم  به  دیگری  فیزیکدان 

آزمایش  این  به نتایج  اینشتین اهمیتی  اما  بود؛ 

نداد و به جای آن که نظریۀ خود را ابطال شده بداند 

بر درستی آن پافشاری منود و البته نهایتًا مشخص 

و  نظریه  یک  کردن  رها  نیز،  دیگر  سوی  از  بودند.  نادرست  کاوفمان  اندازه گیری های  که  شد 

پذیرش نظریۀ جایگزین نه بر پایۀ ابطال تئوری پیشین بلکه بر اساس سربلندی نظریۀ جدید در 

آزمون های مکرر اجنام خواهد پذیرفت )بن-آری، 138۷: 10۵- 10۷(. به عبارت دیگر تا نظریۀ جدید 

قادر به تبیین و پیش بینِی صحیِح پدیده های مرتبط نباشد، تئوری قبلی به رغم کاستی هایش 

کماکان مورد استفاده و استناد خواهد بود. در جهان واقعی، پیشرفت علمی به شیو ه ای دیگر 

اجنام می گیرد: مثاًل در پزشکی ادعای موفقیت نظریه یا دارو، باید در آزمایشگاه، سپس بر 

روی حیوان زنده، بعدتر حتت شرایط کنترل شده و محدود بر روی انسان آزمایش و تکرار گردد 

و تنها پس از آن، رضایت بخشِی آن بر اساس استانداردهای پیچیده، اثبات گردد. این نظامی 

محدود و غالبا به شدت معیوب اما واقعی است )شنکر و دیگران،139۲: 3۵3(.

یکی از مهم ترین مشکالت »منطق اکتشاِف علمی« آن است که نه از جنس منطِق واقعی، 

سیستم  که  می کند  اشاره  موضوع  این  به  صراحت  به  پوپر  خود  قراردادهاست:  سنخ  از  بلکه 

پیشنهادی اش چیزی از نوع قواعد بازی شطرجن است و نه قواعد منطق؛ و طبیعتًا کسی این دو 

را هم جنس منی انگارد و همان گونه که می توان از »منطق شطرجن« -که در واقع قوانین وضع شدۀ 

بشری برای یک بازی خاص است- سخن گفت، به همین سیاق باید پژوهش در آن چه را که پوپر 

»قواعد بازی علم« می خواند، منطِق اکتشاف علمی نامید )پوپر: 1388، ۷0(. نکتۀ جالب تر این که 

برای پوپر، »امکاِن« آزمون پذیر بودن یک گزاره، آن را در زمرۀ گزاره های علمی قرار خواهد داد 

حتی اگر »هیچ کس زحمت جتربه کردن را هم به خود هموار نکند« )پوپر،1388: ۷1( و یا به عبارت 

دقیق تر، اگر آزمایش عملی آن گزاره مقدور نباشد! این نکته ای بسیار مهم است؛ زیرا وی برای 

اجتناب از غیرعلمی دانسنت قانوِنپایستگیانرژی به چنین ترفندی متوّسل می شود. یکی 

از تقریرات قانون پایستگی انرژی آن است که  می گوید: »مقدار انرژی در یک سیستم ایزوله 

ثابت است«. پیامد این قانون این است، که انرژی از بین منی رود و به وجود منی آید؛ بلکه تنها 

از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود. این قانوِن مشهوِر فیزیک ابطال پذیر نیست؛ زیرا هر 

آزمون یا مشاهده ای که نقض این قانون را نشان دهد، می تواند به علت وجود یک منبع یا 

رها	کردن	یک	نظریه	و	پذیرش	نظریۀ	
جایگزین	نه	بر	پایۀ	ابطال	تئوری	پیشین	
بلکه	بر	اساس	سربلندی	نظریۀ	جدید	در	

آزمون	های	مکرر		باید	انجام	پذیرد.
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چاهک و یا شکل جدید و ناشناخته ای از انرژی باشد و این امری است که مورد تأیید متام 

فیزیک دانان است. پوپر برای آن که متهم به غیرعلمی دانسنت این قانون مهم فیزیک نشود، 

شکلی دیگر از بیان این قانون یا در حقیقت یکی از نتایج آن را ذکر می کند: »هیچ دستگاه 

دائم احلرکتی وجود ندارد.« و سپس نتیجه می گیرد که وجود یک دستگاه دائم احلرکت، این 

قانون را نقض می کند و بنابراین قانون پایستگی انرژی ابطال پذیر است )پوپر، 1388: 90-89( 

و البته مشخص است که برای کشف یک دستگاه دائم احلرکت باید آن را به صورت دائم و 

الی االبد زیر نظر گرفت! و این یعنی که عماًل منی توان آزمونی برای ابطال پذیری آن قانون ارائه 

منود و طبیعتًا بر اساس معیار علمی بودن پوپر، این قانون مهم فیزیکی در دستۀ گزاره های 

عبدالکریمسروش برای جناِت نظریۀ مرشدش  غیر علمی و متافیزیکی قرار می گیرد! البته 

می دهد:  سامان  دیگر  آزمون  یک  طرح  با  را  دیگری  نافرجام  کوشش  مضحکه ای،  چنین  از 

وی استدالل می کند که اواًل قانون پایستگی انرژی کّمی  است؛ و ثانیًا کافی است تا در درون 

یک سیستم ایزوله )کاماًل منزوی از جهان خارج( مقداری انرژی صرف شود و در جای دیگر 

ابطال گردد! )سروش، 13۷9: 64( و در  این قانون  تا  انرژی تولید نشود  آن  این سیستم، معادل 

اینجاست که باید به درستِی سخِن پروفسور جانبرنال، استاد کرسی فیزیک دانشگاه لندن 

و پدر علم بلورشناسی، اذعان کرد: »متأسفانه بسیاری از کتاب هایی را که دربارۀ روش علم 

است، کسانی نوشته اند که در زمینۀ فلسفه و ریاضیات دستی داشته اند، و عالِم جتربی به 

شمار منی رفته اند و به عبارت دقیق تر منی دانستند دربارۀ چه بحث می کنند« )برنال،1380: 33(. 

ایراد دیگر به معیار ابطال پذیری آن است که بسیاری از بخش های مشروع علم ابطال پذیر 

نیستند و قاعدتًا پوپر باید آنها را در دستۀ گزاره های متافیزیکی قرار دهد. به عنوان منونه 

رخداد  یک  احتمال  دربارۀ  گزاره ای  هیچ  منود:  اشاره  احتماالتی«  »گزاره های  به  می توان 

ابطال پذیر نیست؛ مثال نیم ُعمر امت کربن14 که میزان آن در مواد مختلف، معیار مناسبی برای 

زمان در حتقیقات باستان شناسی است، ۵۷30 سال است و نیم عمر اورانیوم ۲3۵، بیش از 

هفتصد میلیون سال است و این بدان معناست که احتمال این که یک امت اورانیوم ۲3۵ طی 

هفتصد میلیون سال از میان برود ۵0درصد است؛ اما چنین گزاره ای منی تواند ابطال شود زیرا 

ممکن است از آزمایشی در این خصوص )یعنی پس از گذشت هفتصد میلیون سال( نتیجۀ 

نامحتملی حاصل شود، اما این نتیجه با گزارۀ اصلی سازگار است زیرا امور نامحتمل نیز 

عنوان  به  می توانند  احتماالتی  گزاره های  حقیقت  در  )لیدیمین،1390: 109(.  می دهند  رخ  گاهی 

»حصر منطقی« در نظر گرفته شوند که مطابق دستگاه نظری پوپر خارج از چهارچوب علم قرار 
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می گیرند. گزارۀ »فردا سه شنبه است یا سه شنبه نیست« از این سنخ است که نوعی همان گویی 

محسوب می شود و مطابق ضابطۀ ابطال پذیری نباید آن را در زمرۀ گزاره های علمی محسوب 

کرد اما دربارۀ گزاره ای مانند »فردا باران می بارد و یا باران منی بارد« چه می توان گفت؟ دو 

یا سه  گزارۀ »فردا سه شنبه است  اما  برخوردارند  از ساختار یکسانی  به حلاظ حنوی  جمله 

شنبه نیست« دربارۀ یک قرارداد - نام گذاری روزهای هفته - سخن می گوید و گزارۀ »فردا 

باران می بارد و یا باران منی بارد« خبری را دربارۀ جهان خارج به ما می دهد؛ اما سنگ محک 

ابطال پذیری، هر دو گزاره را غیر علمی می داند. مشکل دقیقًا از اینجا آغاز می شود که می توان 

گزارۀ دوم را به این صورت بازنویسی کرد: »فردا به احتمال ۷0درصد باران می بارد و یا به 

احتمال 30درصد باران منی بارد«، طبیعتًا می توان نسبت ۷0ـ30 را به صورت ۵0 ـ۵0 نیز درج 

کرد اما به هر روی، غیر علمی دانسنت این دسته از گزاره ها به سادگی گزارۀ »فردا سه شنبه است 

یا سه شنبه نیست« خنواهد بود، زیرا به عنوان مثال می توان از نتیجۀ یک حتقیق علمی توسط 

پزشکان سخن گفت که طی آن، این نتیجه حاصل شده است: »داروی الف، به میزان ۵0درصد 

در درمان بیماری ب مؤثر است«. قاعدتًا این گزاره نیز ابطال پذیر نیست اما هیچ فهم متعارفی 

منی تواند آن را غیرعلمی بداند.

شاهد دیگر بر ناکارایی معیار ابطال پذیری، »گزاره های وجودی« هستند: متامی عباراتی 

بیان  هستند(  چیزی  وجود  کنندۀ  بیان  که  )گزاره هایی  مثبت  جزئیۀ  قضایای  صورت  به  که 

می شوند، ابطال ناپذیرند: اگر گزاره ای بر وجود چیزی تصریح کند و متامی تالش های ما برای 

یافنت آن نیز شکست بخورد این گزاره ابطال منی شود زیرا ممکن است در آینده قادر به یافنت 

منونه هایی از آن باشیم: ادعای این که »برخی از مواد شیمیایی خاصیت رادیواکتیو دارند« 

ابطال پذیر نیست زیرا اگر ما نتوانیم حتی یک مادۀ دارای خصلت رادیواکتیو را بیابیم، این 

موضوع تنها شکست و ناکامی ما را در تالش هایمان نشان می دهد و نه ابطال  گزاره  را. در 

مقابل گزاره ای مانند این ادعا که »متام گربه ها شاخ دارند« گزاره ای جتربی، ابطال پذیر و در 

نتیجه بر اساس معیار پوپر علمی است زیرا یافنت یک گربۀ بدون شاخ، به ابطال این گزاره 

می اجنامد. حال باید پرسید که آیا پذیرِش معیار ابطال پذیری ارزش آن را دارد که گزاره هایی 

ادعای  مقابل،  در  و  برانیم  علم  حوزۀ  از  هستند«  اکتیو  رادیو  شیمیایی،  مواد  »برخی  نظیر 

شاخ دار بودن متامی گربه ها را به لباس فاخر علمی بودن ملّبس کنیم؟ )خسروی، 1381: 1۵1-149( 

و البته خواهیم دید که از دیدگاه پوپر و هوادارانش پاسخ مثبت است!

دستۀ دیگری از مسائل علمی که ابطال ناپذیرند، برخی از اصول اساسی و پذیرفته شدۀ 
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انرژی مشاهده کردیم. همچنین  پایستگی  را در بحث قانون  آن  دانش های جتربی اند: منونۀ 

از  دارند  محوریت  دانشمندان  از  بسیاری  برای  که  علمی  روش شناسانۀ  اصول  از  بعضی 

این گونه اند، که به عنوان مثال می توان به »اصل سادگی« اشاره منود: دانشمندان در وضعیتی 

که دو نظریۀ رقیب به طور یکسان قادر به تبیین یک پدیده باشند، تئوری ساده تر را صحیح 

می دانند و تئوری پیچیده تر را به نفع آن، کنار می گذارند که این موضوع به اصِلتیِغاوکام

مشهور است.

موضوع قابل اشارۀ دیگر در سنجش ادعای کارآمدی ضابطۀ ابطال پذیری، مسئلۀدوئم

آزمایش هاى  دوئم،  دیدگاه  اساِس  بر  است:  مطرح  ابطال پذیری  درجۀ  با  ارتباط  در  که  است 

سرنوشت ساز بین نظریه هاى علمى رقیب هرگز به صورت منطقى منى توانند نشان دهند که 

از  این حقیقت که هر گزارۀ منتج شده  به  با توجه  یا نادرست؛ زیرا  یک فرضیه درست است 

یک فرضیۀ علمی -یا به بیان دیگر هر پیش بینی آن نظریه- تنها به خود آن فرضیه وابسته 

نیست و از سوی دیگر هر تئوری علمی ُمتشّکل از چندین فرضیه و پیش فرض است، نادرست 

به  تئوری.  کل  نه  باشد  اجزاء  این  از  یکی  نادرستی  به  مربوط  می تواند  پیش بینی  آن  بودن 

بیان دیگر، چنان که پیش تر دیدیم، پوپر با طرح موضوع درجات ابطال پذیری به نسبی بودن 

این معیار اذعان کرده بود و داوری دربارۀ درجۀ ابطال پذیری یک نظریه، وابسته به کل نظاِم 

تشکیل دهندۀ آن است و اگر واقعا بخواهیم یک نظریه را ابطال  کنیم باید همۀ شرایط ابطال را 

بسنجیم و دقیقًا به همین دلیل است که پوپر اذعان می کند که برای باطل شمردن دستگاه ها 

باید قواعد ویژۀ دیگری در کار آوریم که تعیین کنند دستگاه های باطل کدامند )پوپر: 1388: 110(. 

زجنیرۀ استداللی پوپر برای سنجیدن متامی شرایط ابطال، عماًل ما را دچار نوعی از استدالِل 

دورانی می کند؛ لذا مبنای ما برای پذیرش چنین ادعاهایی -ابطال نظریه- عماًل جتربه های 

پیشین خواهد بود و به عبارت روشن تر، در چنین وضعیتی، روش استقراء از دِر ُپشتی وارد 

خواهد شد )لیدیمین،1390: 11۵-114(.

ابطال گرایی  به  بزرگی  ضربۀ  نیز  مشاهدات«  بودن  »نظریه بار  به  موسوم  ایده های 

به  خارج  جهان  از  که  اطالعاتی  توسط  صرفًا  مشاهده  دیدگاه ها،  این  به  بنا  می کنند:  وارد 

مشاهده گر می رسند تعیین منی شود و عواملی از جمله: باورهای مشاهده گر، حنوۀ آموزش، 

عالیق، انتظارات و ...، در تعیین مشاهده نقش دارند و در زمانی که در نظریه های علمی 

تغییری گسترده پدید می آید، این امر که چه چیزی یک پدیدۀ مشاهده پذیر محسوب می شود، 

صورتی بی طرفانه  به  جتربی نظریه ها  بنابراین مقایسۀ مضمون  و  تغییر می شود  دستخوش 
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ناممکن خواهد بود )لیدیمین،1390: 11۵(.

ضابطۀ  پذیرش  در  که  دیگری  ایراد 

ابطال پذیری وجود دارد، عدم تطابق آن با زندگی 

روزمرۀ علمی است: برخالف هیوم که شیوه های 

در  ِعّلی  روابط  و  استقراء  بر  مبتنی  متعارف 

زندگی روزانه را مجاز می شمرد، پوپر مدعی است 

که ما مجاز به داشنت این باور نیستیم که بهترین 

نظریه های علمی ما، حتی احتمااًل صادق هستند. 

اما آیا این باوِر پزشکان که آنتی بیوتیک ها می توانند دسته ای از عفونت ها را درمان منایند، 

غیر مجاز است؟ عماًل این باورهای ایجابی دانشمندان –حتی عموِم مردم است- که کارآمد 

است نه وجه سلبی معرفت: بر پایۀ دیدگاه پوپر، هیچ استدالل استقرائی مجاز به تأیید این باور 

عمومی نیست که پریدن از طبقۀ چهارم یک ساختمان می تواند موجب ایجاد آسیب های جدی 

در فرد شود و ما قادر به تعمیم مشاهدات قبلی مان از چنین َعَملی برای اجتناب از اجنام آن در 

آینده نیستیم و قاعدتًا نباید متایزی میان خروج از در ساختمان یا پریدن از پنجرۀ طبقۀ چهارم 

قائل باشیم.

البته فهرست انتقادات به معیار ابطال پذیری و دستگاه روش شناسانۀ پوپر را می توان 

کماکان ادامه داد اما به نظر می رسد ذکر منونه های پیشین از نقاط ضعف این دیدگاه برای 

برآورده کردن مقصود این نوشتار کفایت کند.

چرایی استقبال از ابطال پذیری؛ فون هایک، کارل پوپر و استاندارد دوگانه برای معیاِر علم

حال که مالحظه شد که ضابطۀ ابطال پذیری دارای ضعف های عدیده ای است که بعضًا 

خود پوپر نیز به آنها معترف است، باید پرسید که علت استقباِل گروهی خاص از افراد جامعه از 

دیدگاه ها مطرح شده از سوی پوپر چیست؟ آیا بدیع بودن ایدۀ پوپر در طرِح پیشنهاِد مبنا قراردادن 

ابطال پذیری علت این توجه ویژه است؟ قاعدتًا نباید چنین باشد زیرا در این زمینه فضِل تقّدم 

پیردوئِم فرانسوی، مورخ و فیلسوِف علم و  با پوپر نیست: بسیار پیش تر از کارل پوپر، این 

متخصص فیزیک نظری بود که برای مشخص کردن مرزهای دقیق میان علم و متافیزیک، از 

معیار ابطال پذیری استفاده کرد. دوئم باور داشت که نتایج حاصل از پیش بینی هاِی نظریه های 

علمی، از دیدگاه جتربی آزمون پذیرند و البته که تأیید آنها ارزش نظریه را افزایش می دهد، ولی 

پوپر	مدعی	است	که	ما	مجاز	به	داشتن	
این	باور	نیستیم	که	بهترین	نظریه	های	
علمی	ما،	حتی	احتماالً	صادق	هستند.	اما	
آنتی	بیوتیک	ها	 که	 پزشکان	 باوِر	 این	 آیا	
می	توانند	دسته	ای	از	عفونت	ها	را	درمان	

نمایند،	غیر	مجاز	است؟
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قادر نیست که آن نظریه را به طور قطعی اثبات 

حاصل  پیش بینی  یک  که  صورتی  در  اما  مناید. 

آن  از  ُدرست«  از یک نظریۀ علمی که »به حنوی 

نظریه اخذ شده است، ابطال شود، آن نظریه باید 

تغییر کند یا یکسر مردود شناخته شود. بنابراین 

از دیدگاه دوئم فرضیۀ علمی را می توان قاطعانه 

رد و ابطال کرد اما منی توان آن را قاطعانه اثبات 

منود )کاپلستون، 1384: 3۲6-3۲8( و البته پوپر نیز 

به خوبی با دیدگاه های وی آشنا بود و در کتابش چندین بار از دوئم نام برده است. بنابراین علت 

توجه خاص به پوپر چیز دیگری است.

پاسخ به این پرسش در ارتباطی تنگاتنگ با چیزی است که خوِد پوپر آن را »داوری های 

]ضابطۀ  شده  یاد  پیشنهادهای  تنظیم  در  که  می گویم  بی پرده   ...« می خواند:  ارزشی« 

ابطال پذیری[، در ُکنه ضمیر خویش از بعضی داوری های ارزشی، متأثر بوده ام و جانب برخی 

مرجّحات را نگه داشته ام...« )پوپر، 1388: ۵3-۵۲(. در حقیقت پوپر اصل ابطال را در واکنش 

به دعوی های زیگموندفروید در حوزۀ ذهِن انسانی و کارلمارکس دربارۀ تاریخ ابداع کرده 

است )بن-آری، 138۷: 100( و خوِد وی هم انگیزه های خویش را در یک سخنرانی به سال 19۵3 

در کمبریج دقیق تر تشریح می کند: او با بیان این که قصدش از تنظیم نظریاتش در حوزۀ فلسفۀ 

علم، تفکیِک »دانِش ناب از دانِش دروغین« بود، شرح می دهد که چگونه در تابستان 1919 

نارضایتی اش از سه نظریۀ تاریخی مارکس، روانکاوی فروید و روان شناسی َفردِی آدلر افزایش 

یافت و در نهایت کوشید تا راهی برای متایزگذاری میان این نظریه ها با نظریه های علمی -مانند 

نسبّیت- بیابد. وی ادعای مارکسیست ها مبنی بر علمِی بودن مارکسیسم را رد کرده و آنان 

را به پیروی از روِش فالگیران متهم می کند )پوپر، 139۷: 8۲-89(. به باور بسیاری، تبلیغات 

گسترده پیرامون آرای پوپر در حوزۀ فلسفۀ علم، بیشتر مدیون نتایج سیاسی آنها در دوران 

جنگ سرد است تا ارزش این آرا )نواک، 1384: 13۵(. گفتۀ یکی از مشهورترین و نزدیک ترین 

یاران پوپر، یعنی فردریشفونهایک، اقتصاددان مشهوِر نئولیبرال، در این باره بسیار گویا 

و روشن گر است. وی که تا پایان عمر ارتباط فکری و دوستی اش با پوپر هرگز گسیخته نشد، 

دربارۀ ضابطۀ ابطال پذیری و علت توافقش با آن، چنین می نویسد: »... به یک معنا من قبل 

بودم. طی سال های دهۀ  »پوپری«  را چاپ کند،  اکتشافعلمی  منطق پوپر کتاب  این که  از 

در	حقیقت	پوپر	اصل	ابطال	را	در	واکنش	
حوزۀ	 در	 فروید	 زیگموند	 دعوی	های	 به	
دربارۀ	 مارکس	 کارل	 و	 انسانی	 ذهِن	
تاریخ	ابداع	کرده	است	و	به	باور	بسیاری،	
در	 پوپر	 آرای	 پیرامون	 تبلیغات	گسترده	
نتایج	 مدیون	 بیشتر	 علم،	 فلسفۀ	 حوزۀ	
سیاسی	آنها	در	دوران	جنگ	سرد	است	

تا	ارزش	این	آرا.
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19۲0، هرکدام از ما به طور مداوم با دو گروه از اشخاص -مارکسیست ها و فرویدی ها- مباحثه 

داشتیم که مدعی بودند اندیشه هایشان بر حسب ماهیتی که دارند، غیرقابِل َرد هستند. این 

ادعا که یک نظریۀ علمی، غیرقابل َرد است، بسیار حرص آور است. این موضوع پوپر را وادار 

کرد که تا این گونه استدالل کند که نظریۀ ابطال ناپذیر طبق تعریف، غیرعلمی است. زمانی که 

پوپر این نظر را در جزئیات صورت بندی کرد، من آن را به خاطر این که بیان کنندۀ احساسامت بود، 

پذیرفتم.« )غنی نژاد، 1381: 99(. این اعتراِف صریح از یکی از متنّفذ ترین هواداران و همفکران 

پوپر بسیار با اهمیت است زیرا خود وی و هوادارانش -از جمله کوچک َابداالن ایرانی اش- 

همواره از »علِم اقتصاد« سخن می گویند -که طبیعتًا منظورشان دیدگاه های مبتنی بر بازار آزاد 

است- و با کوبیدِن چماِق »علمِی بودن« ایده های نئولیبرالی، سعی در مرعوب و منکوب کردِن 

مخالفان و منتقدانشان دارند: اما نکتۀ بسیار جالب آن است که بنیان های نظریات هایک و 

هم اندیشانش، در حوزۀ اقتصادی –مانند نظِم خودانگیخته، دسِت پنهان بازار، حداکثرشدن 

مطلوبیت و ... - به هیچ روی در ُزمرۀ »گزاره های ابطال پذیر« قرار منی گیرند. موسیغنینژاد، 

هواداِر پروپاقرص هایک، در این زمینه چنین می نگارد: »پوپر اصل ابطال پذیری را به عنوان 

معیار علمی بودن نظریه ها مطرح می سازد، در حالی که می دانیم اغلب فرضیه های اقتصادی 

که هایک از آنها دفاع می کند ابطال ناپذیرند« )غنی نژاد، 1381: 93(.

اما واقعًا چه چیز می تواند دو اندیشمند نظیر پوپر و هایک را آن چنان به هم نزدیک کند 

که هر یک نظرات دیگری را تکریم و حتسین منوده و حتی به طور مکرر به نوشته های یکدیگر 

استناد منایند اما عماًل در حوزه های ختصصی خود نه تنها به آن دیدگاه ها پایبند نباشند، بلکه 

از آنها -هایک- دستگاِه نظری خود در زمینۀ اقتصاد را به شیوه ای کاماًل متضاد با  یکی 

این  از  آگاهی کامل  به رغم  و دیگری -پوپر-  از سوی دیگری سامان دهد  معیاِر پیشنهادی 

موضوع کماکان آن دستگاِه نظری را »علمی« بخواند؟

غنی نژاد برای توجیه این تضاد، پس از ارائۀ شرحی از دیدگاه پوپر در زمینۀ فلسفۀ علم 

و به میان کشیدن موضوع نقدپذیری در کنار ابطال پذیری به عنوان ضابطۀ علمی بودن، به 

صراحت بیان می کند که پوپر برای مقابله با جزم گرایانی چون مارکسیست ها و فرویدی ها، که 

موضعی کاماًل انتقادناپذیر داشتند، معیار ابطال پذیری را به عنوان محک تشخیص علم از 

غیرعلم مطرح می کند )غنی نژاد، 1381: 9۷ -98( و طبیعتًا پس از اجنام وظیفۀ محول شده به این 

»قرارداد« در برابر »دشمناِن جامعۀ باز«، لزومی ندارد که دوستاِن جامعۀ باز را هم به رعایِت 

چنین معیار دست و پاگیر و بی معنایی الزام منود؛ به ویژه آن که آن دیدگاه دیگر، هر چند که در 
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تعارض با »معیار علمِی بودِن« ادعایی است اما به هر حال در برابر دشمن مشترکی همچون 

مارکسیسم، در یک جبهه قرار دارد و به بیان دیگر هر کدام از این دو دیدگاه می توانند در جای 

خود به عنوان سالحی علیه »دشمنان جامعۀ باز« به کارگرفته شوند.

جمع بندی

ضابطۀ ابطال پذیری نه جتربی است و نه در دستۀ احکام موسوم به »پیشینی« می گنجد. 

ابطال پذیری چیزی از نوع یک قرارداد است که پذیرِش آن به اجماع دانشمندان و فیلسوفان 

علم و یا یک توافق بین االذهانی بستگی تام و متام دارد. اما چرا باید افراد این قرارداِد خاص 

کنند؟ چنان که  توافق  آن  بر روی  و  بدهند  ترجیح  به سایر پیشنهادات -مثاًل معنا داری-  را 

پیش تر ذکر شد، خوِد پوپر عالوه بر »انسجام درونی«، کارآیی »ابطال پذیری« در روشن تر ساخنت 

مسائل نظریۀ شناخت، یا در سطحی دیگر، متایز دقیق تر علم-غیرعلم را معیار برتری آن بر 

سایر راه حل های پیشنهادی می داند. اما چنان که دیدیم این سنِگ  محک، عالوه بر این که بر 

جریان روزمرۀ فعالیِت علمی دانشمندان منطبق نیست، در موارد عدیده ای بخش های مشروع 

از دایرۀ علوم بیرون می راند و در  یا گزاره های وجودی– را  علم -نظیر گزاره های احتماالتی 

صف می کند. به بیان دیگر  مقابل، ُمشتی گزاره های بی ارزش و سخیف را به صفت »علمی« ُمتَّ

ابطال پذیری به مثابه دربان باشگاه علم است؛ اما دربانِی خودخوانده و کارنابلد که منی تواند 

به درستی وظیفۀ ادعایی اش را به اجنام برساند. اما ابطال پذیری نه فقط به عنوان ضابطه ای 

یز میان علم و غیر علم باشد، بلکه سنگ بنای روش شناسِی پوپر- موسوم به  که قرار است مُمَّ

حدس ها و ابطال ها- و نیز دستگاه شناخت شناسانۀ اوست؛ دستگاهی که در هدِف غایی  اش 

قرار است تا یکی از مهم ترین دستگاه های نظری در حوزۀ علم جامعه، یعنی مارکسیسم، را 

بی اعتبار کند اما به علت تکیه اش بر بنیان سست و لرزان »ابطال گرایی« قادر منی شود برای 

دستیابی به هدفش در نقد مارکسیسم، از مرحلۀ قصد فراتر رود. 

توضیحات
آزمودن تک تک اعضای یک  از  را پس  از استقرای کامل که در آن حکمی  1. نوع دیگر استقراء عبارت است 
مجموعه و بررسی صحت آن، برای متامی مصادیق صادر می کنند. طبیعتًا این شیوه برای مجموعه های با تعداد 

اعضای کثیر و یا در حاالتی که آزمون  ها بسیار زمان  بر باشند، امکان پذیر نیست. 
۲. بعدها مشخص شد که منی  توان با داورِی قاطِع  هیوم دربارۀ درستی و وضوح متامی نظرات اقلیدس، همدل 
بود: زیرا هندسه های نااقلیدسی نظیر هندسۀ ریمانی یا هندسۀ ُلباچوفسکی با کنار نهادن اصل توازی اقلیدس، 

ساختمان  های منطقی دقیقی را بنا نهادند که قدرت تبیینی به مراتب بیشتری دارند.
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نقدی بر معیار ابطال  پذیرِی کارل پوپر

3. در این  جا از واژۀ »ظاهرًا« استفاده شده زیرا به طریقی مشابه و به سادگی می  توان نشان داد که صحت شیوۀ 
استنتاجات قیاسی نیز تنها با توسل به یک استنتاج قیاسی مستدل می  شود و لذا اکنون باید پرسید که اگر چنین 
هم  را  استقراء  مشابه،  شکلی  به  نباید  چرا  می  پذیریم،  قیاسی  استنتاجات  صحت  برای  را  استدالل  از  شیوه  ای 

خودبسنده بدانیم؟
4. پوپر برای تعریف درجات ابطال  پذیری از رابطۀ زیرمجموعه  گی برای مجموعه های مبطالت بالقوه هر تئوری 
استفاده می  کند و همچنین آزمون  پذیری را بر پایۀ »ُبعد« مجموعۀ مبطالت بالقوۀ دو تئوری می  سنجد. اما معیار وی 
برای مقایسه درجۀ ابطال  پذیری دو نظریه، تنها قابل اعمال برنظریاتی است که مجموعه مبطالت بالقوه آن اعضای 

مشترک داشته باشند و در غیر این صورت دو نظریه قابل مقایسه با یکدیگر خنواهند بود.

برخی از منابع
انگلس، فردریش )13۵9(؛ دیالکتیک طبیعت؛ ترجمۀ ف.نسیم؛ پویان

برنال، جان )1380(؛ علم در تاریخ - مجلد اول و دوم؛ ترجمۀ حسین اسدپور پیرانفر و کامران فانی؛ امیرکبیر
بن-آری، ام. )138۷(؛ نظریۀ علمی چیست؛ترجمۀ فریبرز مجیدی؛ مازیار

پوپر، کارل ریموند )1388(؛ منطق اکتشاف علمی؛ ترجمۀ سید حسین کمالی؛ انتشارات علمی و فرهنگی
پوپر، کارل ریموند )139۷(؛ حدس ها و ابطال ها؛ ترجمۀ رحمت اله جباری؛ سهامی انتشار

خسروی، کمال )1381(؛ توصیف، تبیین و نقد؛ اختران
کاپلستون، فردریک )1384(؛ تاریخ فلسفه – مجلد نهم؛ ترجمۀ عبداحلسین آذرنگ و سید محمود یوسف ثانی؛ 

علمی و فرهنگی
کانوی، دیوید و مانسون، رانلد )1391(؛ مبانی استدالل؛ ترجمۀ تورج قانونی؛ ققنوس

گری، جان )1399(؛ فلسفۀ سیاسی فون هایک؛ ترجمۀ خشایار دیهیمی؛ نشرنو
سروش، عبدالکریم )13۷9(؛ علم چیست، فلسفه چیست؟؛ صراط

شنکر، استوارت. جی. و دیگران )139۲(؛ فلسفۀ علم، منطق و ریاضیات در قرن بیستم؛ ترجمۀ ابوالفضل حقیری؛ 
حکمت

غنی نژاد، موسی )1381(؛ دربارۀ هایک؛ نگاه معاصر
لیدیمن، جیمز )1390(؛ فلسفۀ علم؛ ترجمۀ حسین کرمی؛ حکمت

نواک، جورج )1384(؛ فلسفۀ جتربه گرا از الک تا پوپر؛ ترجمۀ پرویز بابایی؛ آزادمهر
هیوم، دیوید )139۵(؛ کاوشی در خصوص فهم بشری؛ ترجمۀ کاوه الجوردی؛ مرکز

به	بیان	دیگر	ابطال	پذیری	به	مثابه	دربان	باشگاه	علم	است؛	اما	دربانِی	خودخوانده	و	کارنابلد	که	نمی	تواند	
به	درستی	وظیفۀ	ادعایی	اش	را	به	انجام	برساند.	اما	ابطال	پذیری	نه	فقط	به	عنوان	ضابطه	ای	که	قرار	
یز	میان	علم	و	غیر	علم	باشد،	بلکه	سنگ	بنای	روش	شناسِی	پوپر-	موسوم	به	حدس	ها	و	 است	ُممَّ
ابطال	ها-	و	نیز	دستگاه	شناخت	شناسانۀ	اوست؛	دستگاهی	که	در	هدِف	غایی		اش	قرار	است	تا	یکی	از	
مهم	ترین	دستگاه	های	نظری	در	حوزۀ	علم	جامعه،	یعنی	مارکسیسم،	را	بی	اعتبار	کند	اما	به	علت	تکیه	اش	
بر	بنیان	سست	و	لرزان	»ابطال	گرایی«	قادر	نمی	شود	برای	دستیابی	به	هدفش	در	نقد	مارکسیسم،	از	

مرحلۀ	قصد	فراتر	رود.	

فهرست



ص 92، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

معرفی کتاب

یکی از چالش های فراروی محققان اقتصاد سیاسی امپریالیسم، تبیین اشکال مسلط 

حتول  رازگشایی  از  که  قرنی  یک  طول  در  است.  نئولیبرال  دوران  در  سرمایه،  سلطۀ  ِاعمال 

سرمایه داری رقابتی، به مرحلۀ امپریالیسم، توسط لنین می گذرد، َاشکال استثمار کشورهای 

پیرامونی و حتت سلطه، تغییرات زیادی کرده اند؛ بدون آن که محتوای غارت امپریالیستی 

تغییر کند. انتقال ثروت به شکل منابع طبیعی، کاالهای ساخته و یا نیم ساخته، از کشورهای 

فرودست به ممالک فرادست، یک جریان دائم از زمان پیدایش استعمار بوده است. انعطاف 

سرمایه برای انطباق خود در شرایط پسا استعماری و تشکیل کشورهای »آزاد« و حفظ توانایی 

کسب حداکثر سود، محتوای بررسی اقتصاددانان مارکسیست را تشکیل می دهد.

جان امسیت، یکی از نظریه پردازان امپریالیسم قرن بیست ویکم است. کتاب او به همین 

نام، برنده اولین جایزه »یادمان پل باران و پل سوئیزی« است که در سال ۲014 تأسیس شد و به 

محققانی اهدا می شود که آثار شاخصی را به زبان انگلیسی و با مترکز بر اقتصاد سیاسی پدید 

آورده باشند. امپریالیسم در قرن بیست ویکم، از نظر عمق مطالعات و استنتاجات، یک اثر 

سترگ است. برای معرفی آن، گام به گام و با کتاب پیش می رویم.

امسیت برای تدوین نظریۀ حتول امپریالیستی آخرین مرحله از سرمایه داری، ساختاری 

متشکل از ۷ مضمون را به هم پیوسته است: 1( تغییر مکان جهانی تولید، به کشورهای با 

ستم قرن بیست و یکمی
بر نیروی کار

معرفی کتاب

امپریالیسم در قرن بیست ویکم

کورش تیموری فر
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بازار  شرایط  اهمیت  به  توجه  پایین؛ ۲(  دستمزد 

کار، همانقدر که شرایط بازارهای تولید و سرمایه 

و  دستمزدها  جهانی  تفاوت  بررسی   )3 مهم اند؛ 

از  پرده برداری   )4 آن؛  همگرایی  افسانه  افشای 

اقتصادی  نظریه  گمراه  و  مسلط  جریان  تناقض 

ـ بازدهی؛ ۵( دستمزد ناهمسان و تفاوت ها در میزان استثمار؛ 6( کشف  در رابطۀ دستمزد 

استثمار امپریالیستی، پنهان شده در پس تغییر عرفی داده های اقتصادی؛ ۷( منشأ، سرشت، 

و مسیر بحران اقتصاد جهانی.

به این ترتیب، او مضمون کلی کتاب را بر یافنت چگونگی حتول رابطۀ کار ـ سرمایه در 

عصر نولیبرالیسم قرار می دهد. نقطۀ آغاز، بر این یافتۀ درخشان مارکس قرار دارد: »برای 

مقابله با کارگرانشان، کارفرمایان یا از خارج کارگر می آورند، یا تولید را به کشورهایی انتقال 

به  بخواهد  کارگر  طبقۀ  اگر  وضعیتی،  چنین  در  است.  ارزان  کار  نیروی  آجنا  در  که  می دهند 

مبارزه اش با شانسی از موفقیت ادامه دهد، تشکل های ملی، باید بین املللی شوند« )ص ۵۷(.

 در جهان کنونی، سرمایه و کاال، برای کسب سود بیشتر به راحتی می توانند به هرکجا 

حرکت کنند، اما باید به هر قیمت از حترک نیروی کار جلوگیری شود. با نقل قولی از فیدل 

کاسترو می توان کل مضمون کتاب جان امسیت را تعریف کرد:

»حرکت آزادانۀ ادعایی سرمایه و کاال باید برای او  که از همه مهم تر است نیز عملی شود: 

انسان. ساخت دیوارهای آکنده از لکه های خون مانند دیوارهای میان آمریکا و مکزیک که هر 

سال به قیمت جان صدها تن متام می شود، دیگر بس است...« )ص 163( 

او نشان می دهد که جهانی سازی تولید در عصر حاضر، همان برون سپاری تولید است. در 

این مسیر، رابطۀ برون سپاری، با بازتولید نیروی کار در کشورهای امپریالیست بررسی می شود. 

سرمایه، از برون سپاری تولید، به کاهش دستمزدها در کشورهای امپریالیستی دست می یازد.

البته او در بررسی همه جانبه اش، منی تواند از کنار کاهش بهای محصوالت مورد نیاز 

برای بازتولید نیروی کار در کشورهای امپریالیستی بگذرد و مجبور است به کنش متقابل این 

از پدیدۀ برون سپاری هم  ُبعد دیگر  او به اثرات متناقض دو  دو پدیده بپردازد. عالوه بر آن، 

می پردازد: جهانی سازی تولید نیروی کار از یک طرف، و جهانی سازی تولید نهاده های واسط 

و کاالهای نهایی از طرف دیگر.

امسیت نگاهی به رابطۀ »خدمات« و جهانی سازی تولید هم دارد. او در بررسی مسئله 

مضمون	کلی	کتاب،	بر	یافتِن	چگونگی	
تحول	رابطۀ	کار	ـ	سرمایه	در	عصر	
نولیبرالیسم	قرار	دارد.	نقطۀ	آغاز،	بر	
دارد. قرار	 مارکس	 درخشان	 یافتۀ	
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انتقال ارزش افزوده از جنوب به شمال، درمی یابد 

را  خدمات  بخش  اقتصادی،  مسلط  جریان  که 

تعریف  او  می کند.  جدا  تولید  جهانی  جریان  از 

بی وزن  کاالیی  »تولید  یعنی  خدمات،  از  جاری 

و ناملموس که امکان ذخیره شدن و جابجایی را 

ندارد و باید درجا و هم زمان با تولید به مصرف 

مفهومی  خلق  برای  و  می برد  سؤال  زیر  را  برسد« 

آن  گردش  و  کاال  میان  متایز  به  خدمات،  و  صنعت  میان  متایز  از  کارآمد  و  منسجم  معتبر، 

می پردازد. تعریف کار مولد و غیر مولد، از دستاوردهای طی این مسیر است.

او در عین حال توجه می کند که در جریان برون سپاری، نظریه ای در کشورهای جنوب شکل 

می گیرد که توسعۀ صادرات محور را به توسعۀ مبتنی بر جایگزینی واردات ترجیح می دهد. این 

نظریه که در کشور ما هم طرفدارانی دارد، چشم به درآمد ارزی ناچیزی می دوزد که از محل سهم 

کوچکی از ارزش افزوده تأمین می شود؛ در حالی که سهم اصلی نصیب کشورهای امپریالیست 

گردیده است. امسیت نشان می دهد که به استثنای چند کشور، کشورهای فقیری که راه موفقیت 

خود را هم سو با این مسیر پیشنهادی نئولیبرالی انتخاب کرده اند، به قهقرا رفته اند.

این کتاب در بررسی مسئله محوری برون سپاری، به دو شکل اصلی اشاره می کند: 1( 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی که در آن، فرایند تولید به خارج منتقل می گردد، اما در مالکیت 

سرمایه گذاران باقی می ماند؛ و ۲( برون سپاری شراکتی که در آن، شرکت راهبر، همه یا بخشی 

تنها  و  ندارد  پیمانکار  شرکت  در  مالکیتی  می کند.  واگذار  پیمانکار  به  را  تولید  فرایند  از 

فعالیت های آن را کنترل می کند.

امسیت نشان می دهد که گرایش عمدۀ امپریالیسم، به مست برون سپاری شراکتی است. 

پنج دلیلی که برای این امر برمی شمرد، به طور خالصه چنین است: 1( در روش سرمایه گذاری 

مستقیم، سرمایه گذاران ناگزیرند دستمزد بیشتری نسبت به کارفرمایان محلی بپردازند؛ در 

منی سازد؛  آلوده  را  آنان  دستان  شراکتی،  برون سپاری   )۲ می یابد؛  کاهش  آنان  سود  نتیجه 

3( ریسک ها را به کارفرمایان محلی منتقل می کند؛ 4( اجتناب از سرمایه گذاری مستقیم، 

منابع را برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی یا متلک مالی و بازخرید سهام آزاد می کند؛ ۵( 

امکان فرار مالیاتی را فراهم می کند.

او ضمن بسط این دالیل، در مورد دلیل دوم، به عنوان مثال به مورد زیر اشاره می کند: 

او	نشان	می	دهد	که	جهانی	سازی	
تولید	در	عصر	حاضر،	همان	

برون	سپاری	تولید	است.	در	این	
مسیر،	رابطۀ	برون	سپاری،	با	

بازتولید	نیروی	کار	در	کشورهای	
امپریالیست	بررسی	می	شود.
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امپراتوری  –مرکز  کلمبیا  در  کوکاکوال  شرکت 

که  دارد  شعبه ای  الکلی-  غیر  نوشابه های 

 1990 سال  از  می شود.  اداره  شراکتی  به صورت 

غذایی،  مواد  احتادیۀکارگران  9عضو  کنون،  تا 

قتل  به  شرکت،  همکار  مرگ  جوخه های  توسط 

رسیده و بسیاری دیگر وادار به تبعید شده اند. مدیران بین املللی کوکاکوال که سرسختانه با 

احتادیۀ کارگران دشمنی می کنند، به راحتی در آتالنتا نشسته و با این ادعا که کارخانه های 

نوشابه پرکنی، شرکت هایی مستقل هستند و کوکاکوال مالک هیچ یک از آنها نیست، دستان 

آلوده به خون خود را می شویند.

امسیت با بررسی مفصل آمار تغییرات کّمی نیروی کار –یا به عبارتی مزد و حقوق بگیر- 

در سطح جهان، به ارقامی از رشد این نیروها در طول دهه های بعد از 1980 می رسد که باور 

نکردنی است.1 اما این رشد کّمی، طبعًا به تغییرات کیفی منجر می شود. او جوانب مختلف این 

رشد را بررسی می کند. از جمله تغییر در بخش اقتصاد غیر رمسی، پس رفت اجتماعی ناشی 

از آن، انعطاف پذیر کردن بازار نیروی کار، ایجاد »جمعیت مازاد نسبی« )به تعبیر مارکس(، 

پرولتریزه کردن زنان، شکاف جنسیتی دستمزدها، و دیگر پیامدهایی که نهایتًا انتقال سهم 

اعظم سود به کشورهای امپریالیستی را تسهیل می کند.

امسیت با بررسی موضوع »تلۀ برابری قدرت خرید«، تقلب و دستکاری صندوق بین املللی 

پول و بانک جهانی را در ارقام مربوط به میزان تورم و تغییرات نرخ ارز؛ ضرایب اهمیت وزنی 

کاالها در سبد خانوار؛ و نیز تعریف نادرست سبد کاالی استاندارد برای اقتصادهای متفاوت 

را افشا می کند و نشان می دهد که سهم ارزش نیروی کار در تولید ناخالص داخلی کشورهای 

جنوب پایین آمده است. در فصل 6، امسیت نشان می دهد که اقتصاددانان نئوکالسیک، با 

مخلوط کردن ارزش مصرف با ارزش مبادله، و سوءاستفاده از این اختالط، بازدهی نیروی 

کار در جنوب را پایین تر نشان می دهند. دو کار مشابه در دو کشور شمالی و جنوبی، ممکن 

است ارزش مصرف مشابه داشته باشند، اما از آجنا که ارزش افزودۀ همان کار در شمال بیشتر 

است، فرض می کنند که بازدهی در آجنا باالتر است.

بررسی رابطۀ امپریالیستی کار و سرمایه، درون مایۀ اصلی کتاب امپریالیسم در قرن 

1. در صفحۀ 1۷۵ کتاب، سهوًا بجای افزایش تعداد نیروی کار از 1،9 میلیارد به 3،1 میلیارد، نوشته شده که از 
1،3 به 3،1 میلیارد نفر رسیده است. امیدواریم این اشتباه در چاپ های بعدی اصالح شود.

اسمیت	نشان	می	دهد	که	به	استثنای	
که	 فقیری	 کشورهای	 کشور،	 چند	
مسیر	رشد	اقتصادی	»صادرات	محور«	
رفته	اند. قهقرا	 به	 برگزیده	اند،	 را	
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امسیت  دلیل،  همین  به  است.  بیست ویکم 

کاهش  با  آن  رابطۀ  و  بازدهی  فریب  موضوع 

واقعی دستمزد را در فصل بعد هم رها منی کند. 

مواضع  به ویژه  و  می پردازد  نظریه  چند  نقد  به  او 

دیوید هاروی را به زیر سؤال می برد. بحث محوری 

این است که  هاروی،  نوین  امپریالیسم  نظریۀ  در 

غارت  اشکال  از  جدیدی  منابع  به  می کند  وادار  را  سرمایه داری  سرمایه،  مازاد  انباشت 

از  دستمزدی؛  کار  از  اضافی  ارزش  کسب  جز  اشکالی  یعنی  بیاورد؛  روی  غیرسرمایه داری 

مصادرۀ اموال عمومی گرفته تا خصوصی سازی امکانات رفاهی، ناشی از خزیدن سرمایه به 

عرصه های عمومی. او در واقع، مشخصۀ امپریالیسم نوین را »تغییر از تأکید بر انباشت از 

راه بازتولید گسترش یافته، به انباشت از طریق سلب مالکیت« می داند )ص 311(. اما از نظر 

امسیت، درست است  که باید به تداوم و حتی افزایش اهمیت شکل های کهنه و نو انباشت از راه 

سلب مالکیت توجه داشت، اما مهم ترین تغییر در امپریالیسم، در جهتی متفاوت قابل تأکید 

است: به مست تغییر شکل فرایندهای محوری خود در کسب ارزش اضافی از راه جهانی سازی 

تولید، با انگیزۀ داد و ستد کار جهانی. »در نهایت، تالش هاروی برای افزودن ُبعد فضایی 

به نظریۀ مارکسیستی، ناکارآمد می ماند؛ زیرا او مقولۀ کاربرد فضا برای کنترل مهاجرت، 

شکاف رو به تعمیق دستمزد میان کشورهای امپریالیستی و نیمه استعماری، و داد وستد 

جهانی دستمزد را نادیده می گیرد« )ص 313(.

روشن گر  جوانب  متام  تشریح  به  منی توان  مجمل  این  در  که  است  تأسف  جای  واقعًا 

جهان امروز در نظریۀ جان امسیت پرداخت. اما از اهمیت فصل هفتم، و نقد بنیادی وی از 

مارکسیست های اروپایی منی توان گذشت. برخی از مارکسیست های اروپایی با طرح موضوع 

نرخ باالی استثمار در کشورهای امپریالیستی، می کوشند از حقیقت سبقت نرخ استثمار در 

کشورهای جنوب نسبت به شمال درگذرند و از این طریق، منکر وجود امپریالیسم می شوند.

آن  مبانی  در  نظر  جتدید  خواهان  لنین،  امپریالیسم  نظریۀ  خواندن  کهنه  با  دیگر  برخی 

هستند. امسیت به دفاع از نظریۀ لنین که بر مبنای درک عمیق او از پویایی نظام سرمایه داری 

و حتول آن در اوایل قرن بیستم قرار گرفته، برمی خیزد و نشان می دهد که امپریالیسم قرن 

بیست ویکم در ادامۀ همان روندهایی صورت می پذیرد که روح مکانیزم آن را لنین دریافته 

سرمایه داری  بلوغ  از  پیش  را  سرمایه  کتاب  منی توانست  مارکس  کارل  که  »همان طور  بود. 

از	سال	1۹۹0	تا	کنون،	۹	عضو	
اتحادیۀکارگران	مواد	غذایی،	توسط	
جوخه	های	مرگ	شرکت	کوکاکوال	در	
کلمبیا	به	قتل	رسیده	و	بسیاری	دیگر	

وادار	به	تبعید	شده	اند.
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بنویسد، که شکل کاماًل حتول یافتۀ آن، با ظهور سرمایه داری صنعتی انگلستان به وجود آمد، 

منطقی هم نیست که انتظار داشته باشیم در نوشته های لنین و دیگران، نظریۀ امپریالیسم را 

در آستانۀ زایش آن، با شرح کاملی از حتول شکل مدرن امپریالیسم بیابیم. منی توان مفهوم 

منسجمی از اندرکنش های آن نظام اقتصادی داد که هنوز کاماًل منسجم و متحول نشده است 

... نظریۀ لنین کاری را اجنام داد که در آن زمان امکان پذیر بود: تشخیص آغاز مرحلۀ جدیدی از 

توسعۀ سرمایه داری و شناخت مشخصه های الزم مرحلۀ امپریالیستی سرمایه داری که در آغاز 

زایش آن مشهود بود، به خصوص در مترکز ثروت و ظهور سرمایۀ مالی، ستمگری و چپاولگری 

کشورهای ضعیف، و جنگ طلبی« )ص 348-9(.

از  متفاوتی  جوانب  به  نیز  ایرادهایی  بیست ویکم،  قرن  در  امپریالیسم  کتاب  منتقدین 

نظریۀ جان امسیت وارد کرده اند. یکی از انتقادات، نادیده گرفنت حتول کیفی در مناسبات کار 

و سرمایه در کشور چین است. به عنوان مثال، علیرغم آنکه او خود معتقد است باید تغییرات 

کّمی را در مرحلۀ گذار به تغییرات کیفی نادیده نگذاشت، در مورد حتوالت کیفی در کشور 

چین، ساکت مانده است. به عنوان مثال او می نویسد: »سود و سهام شرکت هون های  )شرکت 

افزایش دستمزدها در  آیفون( در گازانبر  مادر کارخانۀ فاکس کان، سازندۀ اصلی گوشی های 

چین گرفتار آمد و در برابر مبارزه جویی کارگران و بیشتر شدن الزامات قراردادی مرتبط با 

کار سخت تسلیم شد ... و با وجودی که قیمت سهام اپل از سال ۲00۵، بیش از 10 برابر شده، 

در همین دورۀ زمانی، قیمت سهام شرکت هون های بیش از 80درصد سقوط کرده است ... 

افزایش دستمزدها در سرزمین اصلی چین باعث شد تا حاشیۀ سود عملیات ترکیبی بزرگ ترین 

کارگران	مهاجر	در	آمریکا
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الکترونیک  وسایل  قراردادی  تولید  کارخانۀ 

جای  یا  و   .)43 )ص  برسد«  درصد   ۲ تا   1 به   ...

از ده کانون واردات پوشاک  دیگر »در پنج کانون 

آمریکا -بنگالدش، مکزیک، کلمبیا، هندوراس و 

ال سالوادور- دستمزد کارگران به صورت واقعی، 

میانگین  با   ۲011 تا   ۲001 سال های  فاصلۀ  در 

4.6درصد کاهش یافته است. دستمزدهای واقعی 

در این دوره، همچنین در گوامتاال، فیلیپین و تایلند 

کننده،  صادر  ده  از  کشور  چهار  در   ... آمد  پایین 

دستمزدهای واقعی باالتر رفت. درچین۱2۴درصد، اندونزی 38درصد، ویتنام 39.۷درصد، 

پرو تا 1۷درصد، و در هند 13درصد« )ص ۲46(.

فقط همین دو منونه، چشم پوشی کامل امسیت از حقیقت عدم تبعیت مناسبات کار و سرمایه 

در کشور چین، از قوانین بدیهی نظام سرمایه داری، قابل اغماض نیست. علیرغم دارا بودن 

دقت علمی، او از کنار حقیقت رشد ۲۵00درصدی درآمد سرانۀ چین بین سال های 1990 تا ۲010 

می گذرد. در عوض، در اظهار نظری نامأنوس و به دور از وفاداری به معیارهای علمی می گوید: 

»چین، جایی که دستمزدهای واقعی رشد کرده اند )تا حدی به لطف کمبود نیروی کار ناشی از 

سیاست تک فرزندی، و رشد فوق العاده سریع اقتصاد چین( تأثیر وزنی سنگینی بر داده های 

جهانی به جای می گذارد ... و ]با نادیده انگاشنت[ تالش آن کشور برای گذار به سرمایه داری، این 

تأثیر به اغراق کشیده شده است« )ص ۲4۷-8(.

از تبیین مسیر رشد و توسعۀ چین با مست گیری  را  امسیت در این عبارات، عجز خود 

سوسیالیستی به منایش می گذارد. عبارت »تأثیر وزنی سنگین بر داده ها« جایگزینی برای این 

مفهوم است که »چین، آمار خراب کن کشورهای جنوب« است! یا بجای عبارت »محو بیکاری«، 

می نویسد »کمبود نیروی کار« )در پر جمعیت ترین کشور دنیا(! حداقل انتظار می رفت که او 

واقعیتی را مشاهده کند که جرج سوروس، آن را »سرکوب بخش خصوصی در چین« می خواند و 

در تالش برای یافنت پاسخی به این سؤال برآید که چگونه با تکیه بر برنامه های ۲0 و ۵ ساله )که 

در متام کشورهای امپریالیستی، و کشورهای سرمایه داری جنوب، بی نظیر است( می تواند هم 

رشد ساالنۀ باالی 8درصد را تداوم بخشد، و هم دستمزدهای واقعی را افزایش دهد.

انتقاد دیگر آن است که بر خالف نظریات برخی محققین دیگر چپ که مضمون امپریالیسم 

تالش	هاروی	برای	افزودن	بُعد	
فضایی	به	نظریۀ	مارکسیستی،	
ناکارآمد	می	ماند؛	زیرا	او	مقولۀ	

کاربرد	فضا	برای	کنترل	مهاجرت،	
شکاف	رو	به	تعمیق	دستمزد	میان	
کشورهای	امپریالیستی	و	نیمه	
استعماری،	و	داد	وستد	جهانی	
دستمزد	را	نادیده	می	گیرد.



ص 99، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

معرفی کتاب

تسلط  یا  و  حد  از  بیش  شدن  مالی  در  را  کنونی 

سرمایه داری مالی می بینند، جان امسیت ساز و 

کار استثمار امپریالیستی را بر پائین نگاه داشنت 

اجباری دستمزدهای کارگران جهان جنوب -حتی 

پائین تر از آنکه جوابگوی بازتولید نیروی کارشان 

باشد، یعنی »استثمار فوق العاده«- می داند. به 

این رویکرد دو انتقاد وارد است: اواًل این نوع استثمار تنها منحصر به رابطۀ میان شرکت های 

از طبقۀ کارگر در  از کارگران جهان جنوب منی شود، چرا که بخشی  چند ملیتی جهان شمال 

کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری نیز زیر فشار همین درجه از استثمار هستند. هم چنین بسیاری 

از شرکت های بومی در جهان جنوب نیز به همین میزان از کارگران بومی استثمار می کنند. 

ثانیًا این حد استثمار را )به شهادت مارکس( منی توان امری ثابت و پیوسته به حساب آورد 

که بتواند در زمانی طوالنی ادامه یابد. امسیت در این دیدگاه، از کشورهای استثمار شده در 

مقابل کشورهای استثمارگر سخن می گوید، در حالی که طبقۀ کارگر در جهان جنوب به همان 

میزان توسط شرکت های فراملیتی شمال استثمار می شود که توسط شرکت های بومی موجود 

در خود جهان جنوب.

و نظرگاه  ریویو«، »نظریۀ وابستگی«،  از »مکتب مانتلی  جان امسیت در حتلیل خود، 

»گرایش به جهان سوم« )که به معنای ناامیدی کامل از توانایی های انقالبی طبقۀ کارگر در 

جهان شمال، و امید بسنت تنها به طبقات زحمتکش در جهان جنوب است( بسیار تأثیر پذیرفته 

است. درکی غلط در مورد پاره ای عناصر مشخص در تئوری لنین از امپریالیسم و خوانشی 

گزینشی از تئوری های مارکس، او را از ارائۀ دیدگاهی همه جانبه از امپریالیسم در قرن بیست 

و یکم باز می دارد. 

علیرغم ضعف های برشمرده شده، این کتاب ارزش بیش از یک بار خوانده شدن را دارد. ترجمۀ 

بسیار روان، از ویژگی های این کتاب است. اما متأسفانه، ناشر علیرغم زحمتی که برای چاپ 

این کتاب متحمل شده است، از درج یادداشت های 

آن  از  بخشی  و  است  داده  شامل 901  -که  پایانی 

کرده  خودداری  می شد-  ترجمه  می بایستی  حتمًا 

است. عدم تهیۀ منایه در انتهای کتاب نیز از نقاط 

ضعفی است که امیدواریم جبران شود.

در	 ضعف	 نقاط	 برخی	 علیرغم	
تصویر	 جستجوگر	 هیچ	 کتاب،	
از	 	،21 قرن	 امپریالیسم	 واقعی	
نیست. نیاز	 بی	 کتاب	 این	 مطالعۀ	

متأسفانه	اسمیت،	در	مقابل	تحوالت	
و	 می	ماند	 منفعل	 توسعۀ	 از	 ناشی	
نافی	 که	 اقتصادی	 آمارهای	 کنار	 از	
نظریۀ	او	مبنی	بر	»رشد	سرمایه	داری	

در	چین«	است،	می	گذرد.

فهرست
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منتشر شد!

چیستا

راوی سی سال

تاریخ حتوالت ایران

نویسنده:	خسرو	باقری

نخستین	شماره	مجله	چیستا،	در	شهریور	13۶0	منتشر	شد	و	آخرین	شماره	آن	تاریخ	بهمن	

و	اسفند	13۹0	را	بر	خود	دارد.	به	این	ترتیب	چیستا	نزدیک	به	سی	سال،	غیر	از	فاصله	زمانی	

تیرماه	13۶2	تا	شهریور	13۶4،	رویدادهای	مهم	ایران	و	جهان	را	بازتاب	داد.	

چیستا	در	تمام	این	سال	ها	کوشید	با	نشر	مقاله	های	نویسندگان،	پژوهندگان	و	مترجمان	

خردمند	و	استوار،	بر	اندیشه	های	مدافع	انسان	زحمتکش،	ریشه	مشکالت	و	دشواری	های	جامعه	

ایران	را	بیابد	و	راه	حل	هایی	مبتنی	بر	حفظ	استقالل،	رعایت	عدالت	اجتماعی،	آزادی	های	اجتماعی	

و	فردی	و	دوستی	ملت	های	جهان،	ارائه	کند.	

در	همین	حال،	چیستا	با	انتشار	آثار	ادبی	و	هنری	مترقی	ایران	و	جهان	تالش	ورزید	تا	انگیزه	

مردمان	این	سرزمین	را	برای	پیشرفت	و	برقراری	عدالت	و	آزادی،	تواناتر	و	نیرومندتر	کند	و	روح	

سلحشوری،	انسان	دوستی،	دانشوری،	هنرپروری،	صلح	دوستی	و	حفظ	محیط	زیست	را	در	آنان	

زنده	و	پویا	نگاه	دارد	و	پرورش	دهد.

ناشر:	پژواک	فرزان.	چاپ	اول:	1400.	تلفن:	021-۶۶۷3۹۶3۶

فهرست
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معرفی کتاب

منتشر شد!

اشاره های
استاد

پرویز شهریاری
گزیده	اشاره	های

استاد	پرویز	شهریاری	در	مجله	چیستا

به	کوشش:	خسرو	باقری

استاد	پرویز	شهریاری،	گوهری	از	گوهرهای	مردم	زحمتکش	و	محروم	جهان	بود	که	در	زمانه	

خروش	برای	آزادی	و	عدالت	اجتماعی،	از	میان	آالم	و	دردها	برخاست	و	تابیدن	گرفت؛	

آرشی	بود	از	آرش	های	جهان،	که	در	دامن	پر	مهر	مردم	فرودست	بالید	تا	افق	های	جهان	را	

با	تیر	ترکش	دانش	و	فرهیختگی	خود،	گسترده	تر	کند.	

پرویز	شهریاری،	تداوم	دهنده	راه	دانشوران	و	فرهیختگان	ایرانی	بود	که	در	دشوارترین	و	

تیره	ترین	دوره	های	پادشاهان،	خلفا،	خان	ها	و	سوداگران	تبه	کار،	فضیلت	انسان	ایرانی	را	پاس	

داشت	و	سهم	خود	را	در	بنای	تمدن	و	مدنیت	بشری	ایفا	کرد.	شاید	گوته،	شاعر	بزرگ	جهان،	در	

توصیف	چنین	انسان	هایی	است	که	گفته	است:	»انسان	در	جست	وجو	و	تالش	جاودانه	اش	در	راه	

حقیقت،	زیبا	و	بزرگ	است.«

ناشر:	پژواک	فرزان.	چاپ	اول:	1400.	تلفن:	021-۶۶۷3۹۶3۶

فهرست
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پیرامون حتوالت افغانستان

روزشمار رویدادهای افغانستان

مظلومیت افغانستان، سند حقانیت درخواست نابودی دولت آمریکا

افغانستان در 2۰سال اشغال آمریکا و ناتو 

طالبان امروز

اقتصاد جنگی و انگیزه های اقتصادی بازیگران

افغانستان و پروژۀ امپراتوری آمریکا

چگونه طالبان غرب را از افغانستان بیرون کردند؟

افغانستان: یک شکست از پیش اعالم شده!

حماقت ها در مورد افغانستان 

پیرامون حتوالت افغانستان

آوارگی	میلیونی	مردم		افغانستان	یکی	از	»دستاورد«های	20	سال	اشغال	این	کشور	

با	توجه	به	اهمیت	وقایع	اخیر	افغانستان،	در	این	شماره	نیز	بخش	ویژه	ای	را	به	تحوالت	این	کشور	
اختصاص	داده	ایم.	اما	پیچیدگی	وقایع،	بی	خبری	از	مسایل	پشت	پرده	و	ابهام	در	مسیر	آینده	تحوالت	
جاری،	موجب	مواضعی	متفاوت	از	طرف	تحلیل	گران	مختلف	شده	است	و	این	مجموعه	نیز	متأثر	از	همین	

عوامل،	فاقد	مواضعی	یک	دست	و	هماهنگ	است	و	هر	مقاله	نظرگاه	خاص	نویسنده	آن	است.
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۱۷آوریل۱۹۷۸: میراکبر خیبر از رهبران برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان در یک 
حمله تروریستی مشکوک در کابل به قتل رسید. 

25آوریل۱۹۷۸: در روز تشییع جنازه میراکبر خیبر تظاهرات اعتراضی گسترده ای شکل 
گرفت که در پی آن بخشی از رهبری حزب از جمله ببرک کارمل زندانی و برایشان قرار محاکمه 

صادر شد.

2۷آوریل۱۹۷۸: حزب دموکراتیک خلق افغانستان در قیامی به ابتکار گروهی از افسران 
عضو حزب روز هفتم ثور )اردیبهشت( با سرنگونی محمد داوود قدرت را به دست گرفت. این 

حزب دارای دوجناح خلق و پرچم بود. محمد ترکی و حفیظ اله امین از جناح خلق و ببرک کارمل 

از جناح پرچم بودند. این قیام علیرغم اختالف نظرهای درون حزبی بسان زلزله ا ی نیرومند 

تاریخ افغانستان را به لرزه درآورد، اما دخالت نیروهای امپریالیستی برای »جلوگیری از نفوذ 

شوروی و کمونیسم« مانع از حتکیم حاکمیت ملی توسط مردم افغانستان و از بین بردن فقر و 

بی عدالتی در این کشور شد. 

۳ژوئیه۱۹۷۹: برژینسکی مشاور امنیتی دولت جیمی کارتر، در مصاحبه ای با هفته نامه 
فرانسوی نوول ابزرواتور در سال 1998 گفت: »اگرچه روایت رمسی دولت آمریکا حاکی از آن 

سربازان	ارتش	سرخ	اتحاد	شوروی	و	ارتش	افغانستان

روزشمار رویدادهای افغانستان

محمد	سعادتمند
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است که کمک به مجاهدین در سال 1980 و پس از ورود نیروهای شوروی به افغانستان آغاز 

شد، اما واقعیت آن است که جیمی کارتر در سوم ژوئیه 19۷9 نزدیک به شش ماه قبل از آن 

دستورالعمل کمک مخفیانه نیروهای امنیتی آمریکا به مخالفان دولت طرفدار شوروی در 

کابل را صادر کرد. من درست در همان روز در نامه ای به پرزیدنت کارتر متذکر شدم که این 

کمک باعث مداخله نظامی شوروی در افغانستان خواهد شد، به بیان دیگر، ما در عمل و 

آگاهانه شوروی را دعوت به مداخله نظامی در افغانستان می کنیم و شرایطی را فراهم می کنیم 

که شوروی در دام جنگی شبیه جنگ ویتنام بیفتد.«

وارد  افغانستان  دولت  درخواست  به  شوروی  احتاد  نظامی  نیروهای   :۱۹۷۹ دسامبر 2۷
اثر  در  که  وقت  رئیس جمهور  امین  حفیظ  اله  جمله  از  و  خلق  جناح  رهبران  شدند.  کشور  آن 

اختالفات داخلی در انزوا و خطر سقوط قرار داشتند، برای کشانیدن پای نیروهای نظامی 

اسناد  پایه  بر  زدند.  دست  زیادی  تالش های  به  خود،  قدرت  حفظ  و  افغانستان  به  شوروی 

افشا شده آرشیوهای شوروی سابق، رهبران جناح »خلق« تا آن تاریخ 14 بار از احتادشوروی 

رمسًا تقاضای اعزام نیروهای نظامی به این کشور کرده بودند. حفیظ اله امین در همین روز 

به قتل رسید.

۱۴آوریل۱۹۸۰: قانون اساسی موقت جمهوری دموکراتیک افغانستان حتت نام »اصول 
اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان« به تصویب شورای انقالب رسید. در این زمان ببرک 

کارمل رئیس جمهور افغانستان بود. 

۱۱مارس۱۹۸5: میخاییل گورباچف به دبیر کلی حزب کمونیست احتاد شوروی انتخاب 
شد و با جتدید نظر در سیاست های داخلی و خارجی احتاد شوروی، گفت: »باید رویکردمان در 

افغانستان را تغییر دهیم، در غیر این صورت ۲0 یا 30 سال دیگر باید در افغانستان بجنگیم.«

دکتر  که  همراه  هیئت  و  افغانستان  وقت  جمهور  رئیس  کارمل  ببرک   :۱۹۸5 سپتامبر ۹
از  گورباچف  با  مذاکره  و  مالقات  مسکو، در  به  سفری  در  داشت  حضور  آن  در  نیز  جنیب اللـه 

جمله در رابطه با حنوه خروج نیروهای شوروی از افغانستان گفتگو کردند. گورباچف در این 

ما  که »منافع  افغانستان، استدالل  کرد  از  خروج  برای  خود  نهایی  تصمیم  اعالم  با  مذاکرات 

ایجاب می مناید تا تشنجات با غرب را کاهش دهیم.« اما کارمل معتقد بود، نباید افغانستان 

را وارد داد وستد با غرب و آمریکا کردد و باید قبل از خروج نیروهای شوروی ضمانت های الزم 

بین املللی گرفته شود. 

۴مه۱۹۸۶:  در پلنوم هجدهم حزب دمکراتیک خلق افغانستان، دکتر جنیب اللـه به دبیرکلی 
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محمد  و  رفت  کنار  جمهوری  ریاست  از   1986 نوامبر  در  کارمل  ببرک  شد.  انتخاب  حزب 

چمکنی، که عضو هیچ حزبی نبود به عنوان رئیس جمهور موقت برگزیده شد و نزیک به یک 

سال در این پست ماند.

۳۰سپتامبر۱۹۸۷: دکتر جنیب به ریاست جمهوری افغانستان برگزیده شد. او با اختاذ سیاست 
آشتی ملی تالش کرد با بازگرداندن صلح و آرامش، زمینه را برای رفع عقب ماندگی های کشور 

و برقراری عدالت اجتماعی فراهم کند. 

۳۰نوامبر۱۹۸۷: هفتمین قانون اساسی افغانستان در زمان ریاست جمهوری دکتر جنیب به 
تصویب لویه جرگه  رسید و جایگزین »اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان« مصوب 

1980 گردید. این قانون بعدا در سال 1990 در لویه جرگه مورد بازنگری قرار گرفت .

از   1989 فوریه   1۵ در  گروه  آخرین  و  آغاز  شوروی  نیروهای  عقب نشینی   :۱۹۸۸ مه ۱5
افغانستان خارج شدند. 

جنیب،  دکتر  ملی  آشتی  سیاست  شوروی، علیرغم  نیروهای  خروج  از  پس  ۱۶آوریل۱۹۹2: 
عملیات مجاهدین علیه دولت گسترش یافت و با پیوسنت ژنرال دوستم به آنها، دولت عماًل 

توان ایستادگی در مقابل مجاهدین مورد حمایت غرب را از دست داد. دکتر جنیب اله استعفا 

داد و عبدالرحیم هاتف، معاون او، تنها دو هفته ریاست جمهوری را به عهده گرفت. 

به تصرف  2۸آوریل۱۹۹2: در پی پیوسنت ژنرال دوستم به مجاهدین و تضعیف دولت، کابل 
مجاهدین درآمد. براساس توافق گروه های مجاهد در پیشاور، صبغت اهلل مجددی به عنوان 

رئیس جمهور موقت تعیین شد. با مخالفت گلبدین حکمتیار، که به مست خنست وزیر تعیین 

شده بود، در تقسیم قدرت پرداخت، اختالفات درونی مجاهدین باال گرفت و هر بخش از کشور 

در اختیار یکی از گروه های مجاهد قرار گرفت.

2۷سپتامبر۱۹۹۶: بعد از 4 سال، در نتیجه ناتوانی مجاهدین در اعمال حاکمیت سراسری، 
با   ،199۵ و   199۵ سال های  در  افغانستان  مختلف  شهرهای  تصرف  به دنبال  طالبان  گروه 

تصرف کابل در ۲۷ سپتامبر 1996، تاسیس امارت اسالمی افغانستان را اعالم کرد. دولت 

طالبان تنها توسط سه کشور پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به رمسیت 

شناخته شد.

۸اوت۱۹۹۸: با حمله نیروهای طالبان به کنسولگری ایران در مزار شریف، هشت دیپلمات 
ایرانی و یک خبرنگار جان خود را از دست دادند، طالبان دخالت خود در این جنایت را تکذیب 

کرد و آن را به گردن »نیروهای خودسر« انداخت.
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۱۹دسامبر2۰۰۰: قطعنامه شماره 1333 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه طالبان صادر 
گردید. براساس این قطعانه هرگونه کمک نظامی به طالبان ممنوع شد و از این گروه خواسته شد 

تا اردوگاه های گروه های تروریستی را تعطیل کند و از پناه دادن به آنها خودداری مناید. در این 

قطعنامه ضمن اشاره به دست داشنت طالبان در ِکشت و قاچاق تریاک، در مورد نقض حقوق 

بشر به ویژه نقض حقوق زنان و دختران نیز ابراز نگرانی شده بود.

به  و  نیویورک  در  دوقلو  برج های  به  هواپیما  چند  ربودن  با  19تروریست  ۱۱سپتامبر2۰۰۱: 
ساختمان پنتاگون در ویرجینیا حمله کردند، که در نتیجه نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. در 

میان 19 تروریست  شناسایی شده هیچ تبعه افغانستان نبود، اما 1۵ تن از آنها تبعه عربستان 

سعودی بودند.

به  ناتو  سازمان  عضو  کشورهای  جمله  از  متحِد آن  کشور   40 و  آمریکا  حمله  اکتبر2۰۰۱:  ۷
افغانستان آغاز شد.

۱۱اوت2۰۰۳: ناتو رمسًا فرماندهی نیروهای نظامی خارجی در افغانستان را به عهده گرفت.
۴ژانویه2۰۰۴: قانون اساسی جدید افغانستان در لویه جرگه به تصویب رسید. این قانون در 

دوره ریاست جمهوری موقت حامد کرزی تصویب گردید. 

۴سپتامبر2۰۰۹: در حمله هوایی ناتو به دو تانکر سوخت که گفته می شد توسط طالبان ربوده 
شده بود، 142 نفر کشته شدند که بیش از 100 نفر آنان غیرنظامی بودند. 

خواهد  افغانستان  در  خود  نیروهای  به  نفر  آمریکا 30هزار  کرد  اعالم  اوباما  ۱دسامبر2۰۰۹: 
افزود. 

25ژوییه2۰۱۰: در ادامه افشاگری های ویکی لیکس، 90هزار سند مرتبط با جنگ افغانستان 

شیوه	20سال	صدور	تمدن	و	دمکراسی
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منتشر شد.

۱مه2۰۱۱:  در عملیاتی با طراحی سازمان سیا، اسامه بن الدن در حمله نیروهای ویژه ارتش 
آمریکا به محل اقامت وی در پاکستان کشته شد.

۳۰دسامبر2۰۱۴: ناتو رمسًا توقف عملیات نظامی ایساف را اعالم کرد و مسئولیت  امور 
امنیتی را به دولت افغانستان واگذار کرد.

2۹فوریه2۰2۰: در دوران ریاست جمهوری ترامپ قرارداد »صلح« بین آمریکا و طالبان در 
طی 14ماه  را  نیروهایش  کل  می بایست  قرارداد، آمریکا  این  اساس  رسید. بر  امضا  به  دوحه 

تا اول ماه مه 2021، از افغانستان خارج می کرد و در مرحله اول ۵ پایگاه نظامی خود در این 

کشور را طی 13۵ روز تعطیل، و نیروهایش را از 13هزار نفر به 8600 نفر کاهش دهد. در مرحله 

دوم نیز بقیه پایگاه ها را ختلیه و باقیمانده نیروهایش را از افغانستان خارج کند. طالبان نیز 

در مقابل تعهد کرد، به هیچ فرد یا سازمانی اجازه وارد کردن صدمه ای از خاک افغانستان به 

امنیت آمریکا و متحدانش را ندهد. آزادی متقابل زندانیان و شروع مذاکرات بین االفغانی از 

دیگر مواد این قرارداد بود.

۱مه2۰2۱: آمریکا آخرین مرحله خروج نیروهایش از افغانستان را شروع کرد. 
۶ژوئیه2۰2۱:  آمریکا پایگاه بگرام، بزرگ ترین پایگاه نظامی در افغانستان، را ختلیه کرد. 

۱اوت2۰2۱: از این تاریخ به بعد شهرهای بزرگ و مراکز والیات یکی پس از دیگری به کنترل 
طالبان در آمدند. 13 اوت قندهار ، 14 اوت مزار شریف به تصرف طالبان درآمدند.

۱5اوت2۰2۱: هم زمان با فرار اشرف غنی رئیس جمهور، سفارت آمریکا در کابل ختلیه گردید 
و نیروهای طالبان وارد کابل شدند. یک هفته قبل از این تاریخ پرچم آمریکا از روی بام سفارت 

آمریکا پایین کشیده شده بود. 

۱۷اوت2۰2۱:  جو بایدن گفت، آمریکا بیست سال قبل با هدفی مشخص وارد افغانستان شد 
و آن هدف »ملت سازی« و یا ایجاد »یک دموکراسی« متحد متمرکز نبود!

۱۷اوت2۰2۱:  ذبیح اللـه مجاهد، سخنگوی طالبان در اولین نشست خبری گفت، ما دنبال 
دشمن داخلی و خارجی نیستیم و با فعالیت رسانه ها مشکلی نداریم اما این فعالیت ها نباید 

مغایر موازین اسالمی باشد و به حقوق زنان در چارچوب قوانین اسالمی احترام می گذاریم.

۱۸اوت2۰2۱:بلومبرگ به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که آمریکا با هدف جلوگیری 
از دسترسی دولت طالبان به پول نقد، نزدیک به 9/۵میلیارد دالر از دارایی های بانک مرکزی 

افغانستان را مسدود و ارسال پول نقد به این کشور را متوقف کرد ه ا ست.
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2۴اوت2۰2۱:جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، رئیس سازمان مرکزی اطالعات آمریکا 
)سیا( را به افغانستان فرستاد تا با رهبر گروه طالبان دیدار کند، این باالترین سطح متاس با 

طالبان پس از تصرف کابل بود. 

2۶اوت2۰2۱: مبب گذاری انتحاری در فرودگاه بین املللی کابل، حداقل 18۲ کشته بر جای 
آمریگا  ارتش  اعضای  از  نفر   13 و  افغان  غیرنظامی  افراد  کشته شدگان  از  نفر  گذاشت. 169 

بودند . مسئولیت این حمله را شاخه خراسان داعش بر عهده گرفت. پزشکانی که اجساد را 

معاینه کردند اظهار داشته اند بسیاری از کشته شدگان در اثر اصابت گلوله به سر یا گردن کشته 

شده اند که نشان می دهد از باال به مست جمعیت تیراندازی شده است. به گفته شاهدان عینی، 

پس از انفجار انتحاری، سربازان آمریکایی شروع به تیراندازی به مست جمعیت غیرنظامی 

کردند. 

نیروهای  اختیار  در  طالبان  توسط  درنیامده  تصرف  به  والیت  تنها  پنجشیر  2۷اوت2۰2۱: 
قدرت  مورد  در  که  متفاوتی  نظرات  »علیرغم  نیورک تایمز  نوشته  به  است.  مسعود  احمد 

سازمانی مسعود وجود دارد، وی می تواند مانند پدرش در ۲0 سال پیش به عنوان چشم و گوش 

غرب عمل کند. سازمان سیا و سازمان اطالعات خارجی فرانسه )دی جی اس ئی( بر سر این 

مسئله که مسعود منبع ارزشمند اطالعاتی برای آنهاست اتفاق نظر دارند.«

2۹اوت2۰2۱: در اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به یک خودرو، 10 عضو یک 
خانواده از جمله ۷ کودک، کشته شدند. آمریکایی ها ادعا کردند که خودرو یاد شده متعلق به 

را  کابل  در فرودگاه  اوت  انتحاری ۲6  بوده که مسئولیت مبب گذاری  داعِش شاخه خراسان 

به عهده گرفته است. بعدًا مشخص شد که خودرو این خانواده هیچ ارتباطی با داعش نداشته 

است. 

۳۰اوت2۰2۱: آخرین نظامی آمریکایی از افغانستان خارج گردید. آمریکا و متحدانش، پس 
از 19 سال و 10 ماه و ۲3 روز به اشغال این کشور پایان دادند. جنگ افغانستان، چند ماهی 

بیش از جنگ ویتنام، طوالنی ترین جنگی به شمار می رود که آمریکا مستقیم در آن شرکت 

داشته ا ست. 

۳۱اوت2۰2۱: دستیار نزدیک و مشاور مالی بن الدن پس از حدود بیست سال زندگی در 
پاکستان به منطقه »تورابورا« در جالل آباد افغانستان بازگشت. 

منطقه  سخنگوی  عنایت«  »علیجان  چین،  بین املللی  رادیو  گزارش  به   :2۰2۱ سپتامبر 2
خودمختار اویغور سین کیانگ چین با تأکید بر همسایگی سین کیانگ چین با افغانستان، 
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تهدید  را  کشور  این  در  شرقی«  ترکستان  اسالمی  »جنبش  مانند  تروریستی  نیروهای  وجود 

مستقیم برای امنیت و ثبات سین کیانگ دانست و اظهار امیدواری کرد تا طالبان علنًا دور همه 

سازمان های تروریستی مانند »جنبش اسالمی ترکستان شرقی« خط بکشد و با آنها قاطعانه 

به مقابله بپردازد.

۶سپتامبر2۰2۱: والیت پنجشیر به تصرف نیروهای طالبان درآمد و نیروهای احمد مسعود 
مجبور به عقب نشینی به مناطق کوهستانی شدند. مسعود به همراه امراله صاحل که سال ها 

مسئول سازمان های اطالعاتی و امنیتی افغانستان بود، در تاجیکستان بسر می برند. 

۷سپتامبر2۰2۱: سخنگوی طالبان ضمن معرفی هیبت اله آخوندزاده به عنوان رهبر، تشکیل 
دولت موقت افغانستان به ریاست محمد حسن آخوند را اعالم کرد. از 33 پست سرپرستی 

وزارختانه ها و سایر مقامات، 13 نفر در دوره اول حکومت طالبان نیز دارای پست های دولتی 

بود ه ا ند. علیرغم وعده طالبان مبنی بر تشکیل دولت »همه شمول«، در این ترکیب تنها یک 

تاجیک و یک ازبک حضور دارند. 

۷سپتامبر2۰2۱: تعدادی از اعضای کابینه موقت افغانستان با منایندگان فدراسیون روسیه، 
چین و پاکستان در کابل دیدار کردند. 

۱2سپتامبر2۰2۱: دولت طالبان اعالم کرد که دانشگاه ها در افغانستان باید بر اساس جنسیت 
حتصیالت  وزیر  حقانی،  عبدالباقی  می شود.  وضع  اسالمی  جدید  پوشش  و  شوند،  تفکیک 

عالی گفت، طالبان اجازه آموزش مختلط را خنواهد داد و مضامین درسی دانشگاه ها نیز مورد 

بازبینی قرار می گیرند.

۱2سپتامبر2۰2۱: اسداللـه کشتمند از اعضای سابق کمیته مرکزی حزب دمکراتیک خلق 
افغانستان در مصاحبه ای میگوید قرارداد صلح بین طالبان و آمریکا دارای ابهاماتی است 

که بسیار اهمیت دارد. در قرارداد صلح از ختلیه 5 پایگاه نظامی یاد شده است، اما از ختلیه 

پایگاه های راداری دوربرد که در بلندترین ارتفاعات صعب العبورافغانستان در منطقه واخان 

مستقر هستند و می توانند دورترین نقاط داخل خاک روسیه و چین را زیر پوشش داشته باشند 

سخنی به میان نیامده است.

)سنتکام(  منطقه  در  آمریکا  نیروهای  فرمانده  مک کنزی،  کنت  ژنرال   :2۰2۱ سپتامبر ۱۷
اعالم کرد که در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه کابل در اواخر ماه اوت، به جای 

اسالم گرایان افراطی داعش خراسان، شهروندان غیرنظامی کشته شده اند. او این حمله را »یک 

اشتباه تراژیک« خواند.
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»پسرانه«  مدارس  امروز   :2۰2۱ سپتامبر ۱۸
کردند.  آغاز  را  حتصیلی  سال  افغانستان  در 

از  فراخوان  با  معارف  وزارت  اطالعیه  در 

دانش آموزان پسر و آموزگاران مرد برای بازگشت 

به مدارس، درباره مدارس دخترانه و معلمین زن 

سکوت شده است. 

آخوند؛  محمدحسن  مال   :2۰2۱ سپتامبر ۱۸
منایندگان  با  طالبان  موقت  دولت  رئیس الوزرای 

کشورهای روسیه، چین و پاکستان برای دیدار و 

گفتگو کرد.

2۴سپتامبر2۰2۱: وزارت معارف طالبان در بیانیه ای اعالم کرد، تا کنون درباره بازگشایی 
این  بازگشایی  خبر  و  نشده  گرفته  تصمیمی  افغانستان  در  دخترانه  باالی  به  ششم  مدارس 

مدارس »شایعه« است.

2۷سپتامبر2۰2۱: گروه طالبان در والیت هلمند با انتشار بیانیه ای به متامی آرایشگاه ها و 
حمام های لشکرگاه اعالم کرد حق تراشیدن یا کوتاه کردن ریش مردان را ندارند چون به ادعای 

آنها این کار خالف شرع و قوانین اسالمی است. حافظ راشد هلمندی، رئیس امر به معروف و نهی 

از منکر هلمند گفت دستور منع تراشیدن ریش نه تنها در هلمند، بلکه برای کل افغانستان است.

۳۰سپتامبر2۰2۱: طالبان با برخورد خشونت آمیز و شلیک های هوایی جلو تظاهرات گروهی از 
زنان در کابل را گرفتند و آنها را متفرق کردند. این گروه از زنان در شرق کابل با حمل شعارهایی 

از جمله »آموزش را سیاسی نسازید« خواستار بازگشت دختران به مدارس و نهادهای آموزشی 

شدند.

۳۰سپتامبر2۰2۱: روسیه از تاجیکستان و افغانستان خواسته که اختالفات میان دو کشور 
روسیه،  خارجه  وزارت  سخنگوی  گفته  به  کنند.  طرف، حل  دو  هر  برای  قبول  قابل  طرز  به  را 

طالبان ده ها هزار نیروی ویژه این گروه را به والیت ختار، در شمال شرقی افغانستان در مجاورت 

تاجیکستان اعزام و مستقر کرده است. 

۳۰سپتامبر2۰2۱: شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر از کشورهای »دوست« 
این کشور خواسته تا افغانستان را پس از تصرف این کشور توسط طالبان »منزوی« نسازند!

2اکتبر2۰2۱: تا امروز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رمسیت نشناخته است.

فهرست
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درست 8۲ سال پیش و یک ماه قبل از سقوط جمهوری اسپانیا و دو سه روزی پیش از 

کودتای خیانتکارانه حزب سوسیالیست اسپانیا علیه جمهوری و جبهه خلق، در ۲۷ فوریه 

1939 نویل چمبرلن خنست وزیر بریتانیا، موافقت دولت خود را با شناسائی حکومت کودتائی 

خونبار فرانسیسکو فرانکو به آگاهی مجلس عوام رسانید.در پاسخ به این رفتار نفرت انگیز، 

کلمنت اتلی، رهبر حزب کارگر در مجلس عوام، گفت: ما این عمل را خیانتی بزرگ به دموکراسی 

تلقی می کنیم. چمبرلن نیز در پاسخ به او استدالل کرد: ژنرال فرانکو تعهد کرده است با مخالفان 

خود با ترحم رفتار کند )تامس، ص 833 – 834(. تاریخ از معنای تعهد فرانکو به خوبی آگاه است.

خجلت زده دیگر این خیانت، لئون بلوم، خنست وزیر فرانسه از جبهه خلق در سال 1936ـ 

193۷ بود که از نقض قرارهای کمیته عدم مداخله در جنگ داخلی اسپانیا وحشت داشت و 

بنا به مصاحل دولت خود و ادامه همکاری با دولت انگلیس، بر خودداری از فروش اسلحه به 

جمهوری اسپانیا اصرار می ورزید و حتی مانع از حتویل اسلحه انبارشده شوروی در فرانسه 

به جمهوری اسپانیا شد و این در حالی بود که فاشیسم اروپائی از زمین و هوا و دریا جبهه 

فاشیسم اسپانیائی را ماالمال از سپاه و سالح می کرد. بلوم نزد رفقای خود در انترناسیونال 

دوم اعتراف کرده بود که از این ماجرا زنده باقی منی مامن. او از بابت سیاستی که در پیش گرفته 

مظلومیت افغانستان،

سند حقانیت درخواست نابودی دولت آمریکا
علی پورصفر )کامران(
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بود، باقی عمرش را غرق در ندامت و پشیمانی گذرانید )تامس، ص 6۵۷ – 6۵8(. یهودای دوران 

ما نیز چندی پیش خود را از بابت رها کردن افغانستان در امواج بالیا، سرزنش کرد. 

بریتانیا در ۲4مرداد ماه سال  آمریکابا همراهی دولت محافظه کار  اینکه دولت  از  پس 

جاری، مردم و کشور افغانستان را به گروه طالبان حتویل داد، کی یر استارمر، رهبر حزب کارگر 

بریتانیا در مجلس عوام، بوریس جانسون خنست وزیر بریتانیا را به خیانت علیه مردم و کشور 

افغانستان متهم کرد. خنست وزیر نیز اعالم داشت که طالبان تعهد کرده است که رفتارهای 

پیشین را تکرار نکنند  )اخبار بی بی سی، ۲8 مرداد 1400(. چه شباهت نفرت انگیزی میان دو خیانت!!

دولت بریتانیا 9۵سال پیش نیز مرتکب چنین خیانتی در افغانستان شده بود و همان گونه 

که در نابودی دولت دموکراتیک خلق افغانستان و سپس حتویل کشور و مردم افغانستان به 

طالبان دوم دخالت داشت، در متام دوران سلطنت امیر امان اللـه خان )1۲9۷ – 130۷ / 1919 

– 19۲9( از هیچ حتریکی علیه او خودداری نکرد چرا که امان اللـه توانسته بود استقالل کامل 

برخالف  و  کند  تأمین  بریتانیا  از  را  افغانستان 

سیاست های بریتانیا مناسبات گسترده و پایداری 

با دولت شوروی برقرار مناید و پایه های استقالل 

کشور را بیشتر از طریق همکاری های اقتصادی 

بریتانیا  بجز  دیگر  کشورهای  و  شوروی  دولت  با 

چنین  از  که  بریتانیا  اما  کند.  تثبیت  و  تقویت 

خطری  را  آن  و  بود  بیزار  افغانستان  در  حتوالتی 

و  قشری  روحانیون  حتریک  با  می دید،  هند  گران قیمت  بسیار  و  ناآرام  مستعمره  گوش  بیخ 

مالکان و طایفه ساالران پشتون به مخالفت با اصالحات پادشاه و حمایت علنی از شورش های 

قبایل شینوار و به ویژه شورش حبیب اللـه بچه سقا علیه امان اللـه خان )هزاره، ص 33 - 34، غبار، 

ص 806 – 8۲۵( فرصتی را از مردم افغانستان سلب کرد که تا آن زمان فقط همان یک بار پیش 

آمده بود و ۵0 سال طول کشید تا دوباره فرصتی متناسب با عصر جدید - و البته باز هم با 

عمری کوتاه - دوباره تکرار شود. 

و روحانیان بزرگ زمیندار و  بر اشراف شهری و مالکان  پیروزی عالوه  این  بریتانیا در 

سران قبایل پشتون، نیروهائی را به خدمت گرفت که هیچ سنخیتی با زمانه و مقتضیات زمانه 

نداشتند و حتی دشمن آن بودند. این در حالی بود که بریتانیا در همان روزگار مطابق رویاهای 

مالیخولیائی رودیارد کیپلینگ به ظاهر مشغول اجنام یک وظیفه بود:سرپرستیختمههای

کارگر	 حزب	 رهبر	 استارمر،	 کی	یر	 	

جانسون	 بوریس	 عوام،	 مجلس	 در	

علیه	 خیانت	 به	 را	 بریتانیا	 نخست	وزیر	

کرد.	 متهم	 افغانستان	 کشور	 و	 مردم	

کرده	 تعهد	 طالبان	 گفت،	 نخست	وزیر	

نکنند!! تکرار	 را	 پیشین	 رفتارهای	
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فرودست )پریستلی، ص ۲1۷( یعنی انتقال مدنیت و فرهنگ به میان مردم وحشی و نامتمدن و 
عقب مانده جهان. چه سرپرست درستکاری!!

سلطنت بچه سقا و سراجنام آن 

اتباع بچه سقا به طور عمده، روستائی و عشایری بوده و به تعبیر »محمد غبار« - از قعر 

توده ها – می آمدند و به اعتبار خلق و خوی شان تنها به اندوخنت پول و مال و ثروت می اندیشیدند 

و برای جبران محرومیت های بی پایان گذشته، هرجا زمینی و باغی و قصری می یافتند آن را 

تصاحب می کردند و چون از عصر و حتی از محیط عقب مانده کابل نیز بسیار عقب افتاده تر 

بودند، با هرگونه کفایت و فضیلت و دانش و عقالنیتی دشمنی داشتند )غبار، ص 8۲6 – 836(. 

رسیدند  مقاصدشان  به  او  سقوط  با  انگلیس  دولت  آنان  رأس  در  و  امان اللـه  مخالفان 

اما از آجنا که خطر بازگشت امان اللـه خان به ویژه با حمایت های دولت شوروی هنوز پا بر جا 

بود، بریتانیا می کوشید به هر ترتیبی این احتمال را کاهش دهد. در این میان برخی همراهان 

بچه سقا که متوجه کاهش حمایت های انگلیس شده بودند، به سفارت شوروی روی آوردند، اما 

استارک سفیر شوروی با تصور اینکه سقوط بچه سقا به اعاده سلطنت امان اللـه منجر خواهد 

شد، از هرگونه همکاری با بچه سقا خودداری کرد. بالطبع نیروهای دیگری که آماده جانشینی 

اینکه  برادرانش برای نابودی سلطنت بچه سقا بدون  بچه سقا بودند به ویژه محمدنادرخان و 

موجب اعاده دوران امان اللـه خان شود – و با نگاهی به دوران سلطنت امیر حبیب اللـه خان- با 

موافقت بریتانیا و حمایت سران پشتون های مستعمره هند که اتباع انگلیس و بعضًا مزدبگیر 

تا 40( و هزاران جنگی پشتون وارد افغانستان شدند و در  )نک: هزاره، ص ۲۲  آن دولت بودند 

زمانی کوتاه سلطنت بچه سقا* را برانداختند و خود او را در سال 1308 با ده ها نفر از یارانش 

اعدام کردند )کلیفورد، ص 1۷۷ – 180، فرخ، ص 483 – ۵۲۵(. 

افغانستان در سلطنت محمدظاهرشاه

محمدنادرشاه به سال 131۲ کشته شد و پسرش محمدظاهر شاه به جای او نشست. دوران 

او با تغییرات محدودی در افغانستان همراه بود. در این دوران ۲۵ فرودگاه در مناطق مختلف 

این کشور توسط شوروی و آمریکا به راه افتاد، خطوط مواصالتی شمال با کمک دولت شوروی 

و خطوط مواصالتی جنوب با کمک آمریکا ساخته شد و اولین دانشگاه افغانستان در کابل 

تأسیس گردید و برخی معادن مهم نظیر نفت و گاز در والیت بلخ و اطراف مزارشریف کشف شد 
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ـ ۲00(. با این همه جامعه افغانستان  )اطلس عمومی افغانستان، ص 4۲-4۷ و 49 و1۵6-1۵۷ و 198 

همچنان متعلق به گذشته بود. امید به زندگی حدود 40 سال؛ مرگ ومیر نوزادان ۲۵درصد؛ 

بهداشت، همچنان بدوی؛ سوء تغذیه، گسترده؛ بی سوادی باالتر از 90درصد؛ خط آهن مفقود؛ 

ایالتی؛  و  روستائی  فقیر  چادرنشینان  و  کشاورزان  از  مردم  اکثریت  اندک؛  زمینی  خطوط 

تعلقات قومی قوی تر از تعلقات ملی. وضع عمومی افغانستان چنان بود که به سختی می شد 

میان امروز افغانستان با قرون گذشته آن تفاوتی قائل شد. چنین وخامتی تا سقوط جمهوری 

داوودخانی برقرار بود.

دامنه و عمق عقب ماندگی های افغانستان، مانع از تأثیرگذاری دوران ساز همکاری ها 

به  کمک  در  شوروی  احتاد  سهم  میان  این  در  شد.  آنها  مؤثر  کاهش  و  جهانی  کمک های  و 

توسعه افغانستان بسی بیشتر از سایر دولت ها بود. به گزارش نشریه وزارت امور خارجه 

در  افغانستان  به  شوروی  دولت  واعتبارات  کمک ها  میزان   ،134۵ شهریورماه  در  ایران 

میلیون   ۵0۷ از   196۲ تا   19۵4 سال  فاصله 

 811 )با  هند  از  بعد  جهت  این  از  و  گذشت  دالر 

میلیون دالر( و مصر )با ۵08 میلیون دالر( قرار 

سال  تا  شوروی  کمک های   .)39 )ص  می گرفت 

این  از  گذشت.  نیز  دالر  3میلیارد  مرز  از   19۷8

صرف  دالر  ۲60میلیون  و  میلیارد  یک  مبلغ، 

اقتصاد و عمران و آبادی شد و یک میلیارد و ۲۵0 میلیون دالر برای بازسازی ارتش کشور 

اختصاص یافت، در حالی که آمریکا در همین مدت فقط ۵33 میلیون دالر کمک در اختیار 

افغانستان گذاشته بود )رشید، ص 44(.

سقوط سلطنت و تشکیل اولین جمهوری افغانستان

در دهه 1960 یک جنبش آزادی خواه ضد استبداد سلطنتی بر محور حزب دموکراتیک 

خلق شکل گرفت و همین حزب در کودتای ژنرال محمدداوود خان، خنست وزیر سابق علیه 

محمدظاهر شاه و انقراض سلطنت بارک زائی در تیرماه 13۵۲ و تشکیل جمهوری افغانستان 

دخالت داشت. حضور محسوس حزب دموکراتیک خلق در کودتا موجب این توهم در کسانی 

نظیر اسداللـه علم شد که گویا داوود خان - مالک متمول مستبد - خواهان بسط نفوذ شوروی 

است )علم، ۲6 تیر ۵۲(. اما به زودی آشکار شد که داوودخان نه تنها چنین قابلیتی ندارد بلکه 

تا	 افغانستان	 به	 شوروی	 کمک	های	

نیز	 دالر	 3میلیارد	 مرز	 از	 	1۹۷8 سال	

همین	 در	 آمریکا	 که	 حالی	 در	 گذشت.	

کمک	 دالر	 میلیون	 	533 فقط	 مدت	

بود. گذاشته	 افغانستان	 اختیار	 در	
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به شدت مخالف آن است و حتی قصد مجازات افسران و کارمندان دولتی مظنون به موافقت 

ایران که دشمن  )علم، 1۵ خرداد ۵3(. شاه  دارد  را  و دولت شوروی  با حزب دموکراتیک خلق 

قسم خورده سوسیالیسم و احزاب کمونیست در همه عالم بود، برای حمایت از برنامه سرکوبی 

با دست و دلبازی فراوان صدها میلیون دالر در اختیار داوود  کمونیست های افغانستان، 

خان گذاشت )علم از یک مورد آن به مبلغ ۷00میلیون تومان برابر 100میلیون دالر یاد کرده 

است )یادداشت ها، 16 اردیبهشت ۵۵( و دو میلیارد دالر وام و اعتبار به شرط کاهش مراودات و 

مناسبات خود با شوروی برای او ختصیص داد )بلوم، ص 681(. داوودخان نیز توقعات شاه را 

پذیرفت و بسیاری از افسران تعلیم دیده در شوروی را از ارتش اخراج کرد و برای شناسائی و 

مجازات حزب دموکراتیک خلق از همکاری های ساواک بهره گرفت. به قول سلیگ هریسون 

نویسنده روزنامه واشنگنت پست، کودتای آوریل 19۷8 هنگامی اتفاق افتاد که شاه ایران 

توازن ظریفی را که از ده ها سال قبل میان غرب و شوروی بر سر افغانستان به وجود آمده بود، 

به هم زد )بلوم، ص 681 – 68۲(. 

یکی  حکومتش،  روزهای  آخرین  در  داوود 

اعدام  را  دموکراتیک  حزب  سرشناس  رهبران  از 

این  با  انداخت.  زندان  به  را  رهبران  بقیه  و  کرد 

همه دولت شوروی براندازی دولت داوود را جایز 

منی دانست و مخالف آن بود )استون و کوزنیک، ص 

۵۷8(، اما رهبران حزب و به ویژه نورمحمد تره کی 

و حفیظ اللـه امین تأخیر در سرنگونی داوود را به سبب خطرات عاجلی که جان صدها نفر را 

جمهوری  تشکیل  و  برانداختند  را  او   13۵۷ اردیبهشت  در  و  ندانستند  جایز  می کرد،  تهدید 

دموکراتیک افغانستان را اعالم کردند. برخی مطبوعات جهان سرمایه داری در همان زمان 

اعالم کردند که این کودتا با تشویق یا به دستور شوروی صورت گرفته است، اما کسی همچون 

سایروسونس، وزیر خارجه دولت جیمی کارتر در خاطرات خود تأکید می کند که: ... ماهیچ
مدرکیدالبرهمدستیشورویدرکودتادردستنداریم )پیلجر، ص ۲00 – ۲01(.

تشکیل جمهوری دموکراتیک افغانستان و آغاز اصالحات عمیق اجتماعی سیاسی

بنا به روایات مطبوعات جهان سرمایه داری، انقالب ثور چنان از حمایت گسترده مردمی 

برخوردار بود که حتی نشریاتی چون وال استریت جورنال و نیویورک تایمز و واشنگنت پست نیز 

قسم	خورده	 دشمن	 که	 ایران	 شاه	

در	 کمونیست	 احزاب	 و	 سوسیالیسم	

برنامه	 از	 حمایت	 برای	 بود،	 عالم	 همه	

با	 افغانستان،	 کمونیست	های	 سرکوبی	

میلیون	 صدها	 فراوان	 دلبازی	 و	 دست	

گذاشت. خان	 داوود	 اختیار	 در	 دالر	
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با استناد به گزارش های خبرنگاران خارجی مقیم کابل بدان اذعان کرده بودند و از راهپیمائی 

1۵0هزار نفر از مردم شهر کابل در استقبال از پرچم جدید کشور به این نتیجه رسیده بودند که 

منی توان در وفاداری مردم افغانستان به دولت جدید تردیدی روا داشت )پیلجر، ص 199(. 

دارد  قصد  که  می نامید  انقالبی  ناسیونالیست  و  مسلمان  دولتی  را  خود  جدید  دولت 

دولت  نظر  مورد  اصالحات   .)68۲ ص  )بلوم،  کند  جبران  را  کشور  طوالنی  عقب ماندگی های 

لغو  مالکان؛  به  کشاورزان  بدهی  لغو  خصوصی؛  مالکیت  حفظ  با  ارضی  اصالحات  شامل 

سیستم متلیک یا پیش فروش محصول در برابر دریافت وام؛ کنترل قیمت ها و سودها؛ تقویت 

بخش عمومی؛ عرضه خدمات رایگان پزشکی در مناطق محروم؛ جدائی دین از دولت؛ محو 

بی سوادی؛ قانونی ساخنت احتادیه ها؛ آزادی کامل دینی و مذهبی؛ لغو متایزات و تبعیضات 

بر ۲00هزار  در عرض یک سال بالغ  از آن و به ویژه آزادی زنان.  قومی و محدودیت های ناشی 

صدها  شدند.  زمین  صاحب  روستائی  خانوار 

و  شد  ساخته  روستاها  در  درمانگاه  و  مدرسه 

و  دانشگاه ها  دانشجویان  از  نیمی  بعد  چندسال 

40درصد پزشکان و ۷0درصد آموزگاران و 30درصد 

کارمندان دولت را زنان تشکیل می دادند. دولت 

جدید کشور افغانستان را به قرن بیستم رسانید 

و همین اقدامات مشوق فرد  هالیدی شد تا در مه 

19۷9 بنویسد: احتمااًل در سال گذشته، تغییرات 

از  بیشتر  افغانستان  روستاهای  در  داده  روی 

دو قرنی بوده که از تأسیس دولت افغانستان می گذرد )پیلجر، ص 199 – ۲00، بلوم، ص 68۲ – 683، 

چامسکی – ولچک، ص 86 – 8۷(.

با این همه، مخالفان داخلی انقالب و دشمنان بین املللی سوسیالیسم و دموکراسی نیز 

بیکار ننشسته بودند. خنستین عملیات برای راه اندازی یک شورش اسالمی توسط سازمان 

پایگاه  به سبب فقدان  اما  ترتیب داده شد  پاکستان )آی.اس.آی(  ارتش  امنیت  و  اطالعات 

مردمی به جائی نرسید )عطوان، ص ۲9۷(. اما به تدریج و با دخالت آمریکا و عربستان از طریق 

پاکستان برخی گروه های بنیادگرای اسالمی که نام مجاهد بر خود نهاده بودند و حمایت مالکان 

و روحانیان بزرگ حنفی را با خود داشتند، خنستین اقدامات علیه دولت جدید افغانستان را 

شروع کردند. عملیات آنان با سرعتی حیرت انگیز باال گرفت و چنان وحشیانه شد که غیرقابل 

دمکراتیک		 دولت	 اول	 سال	 در	

خانوار	 200هزار	 بر	 بالغ	 افغانستان	

صدها	 شدند.	 زمین	 صاحب	 روستائی	

روستاها	ساخته	 در	 درمانگاه	 و	 مدرسه	

شد	و	چندسال	بعد	نیمی	از	دانشجویان	

و	 پزشکان	 40درصد	 و	 دانشگاه	ها	

30درصد	 و	 آموزگاران	 ۷0درصد	

کارمندان	دولت	را	زنان	تشکیل	می	دادند.



ص 117، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

پیرامون حتوالت افغانستان

وصف می منود. شکنجه اسیران و بریدن گوش و بینی و آلت تناسلی و کندن پوست تن اسیران از 

جمله اعمال شان بود. اینان در چند عملیات یک جهانگرد کانادائی و شش آملانی از جمله دو 

کودک را کشتند و یک وابسته نظامی آمریکا در افغانستان را زخمی کردند. ترکی در مارس 

19۷9 به مسکو رفت و از دولت شوروی خواستار حمایت نظامی شد اما کاسیگین، خنست وزیر 

به او هشدار داد که ورود نظامیان شوروی به افغانستان زیانبار است و دشمنان مشترک ما که 

منتظر چنین عملی هستند به همین بهانه، باند های مسلح خود را به افغانستان روانه می کنند 

)بلوم، ص684 - 68۵(. چنین نیز شد اما چند ماهی پیش از ورود ارتش سرخ به افغانستان. 

مداخالت پنهان و آشکار آمریکا و بریتانیا و مزدوران منطقه ای آنان در فجایع افغانستان 

از حساب بیرون است. به همین سبب ارائه تصویری از پانورامای رذالت و ختریب و توحش این 

مجموعه نامیسر است. با این همه همکاران نشریه »دانش و امید« در مقاالت متعددی که راجع 

به افغانستان در همین شماره و شماره قبل مجله 

نوشته اند به سهم خودکوشیده اند که دسترسی به 

رئوس و کلیات حدودی از این مداخالت را آسان تر 

کرده باشند و این مقاله نیز تنها برای تسهیل پیوند 

مورد  دوسه  به  تنها  نوشته ها  از  بخش  دو  میان 

اساسی تر همه آنها بسنده می کند: 

1. توصیه برژینسکی مشاور امنیت ملی دولت آمریکا به جیمی کارتر درسال 19۷9 برای 

حمایت از شورشیان ضد دولتی افغانستان به منظور حتریک شوروی به دخالت نظامی تا 

فرصت الزم برای لطمه زدن به آن کشور فراهم آید. همو در سال 1998 اعتراف کرد که روایت 

رمسی کمک سازمان سیا به مجاهدین افغان پس از ورود ارتش سرخ به افغانستان در سال 

1980، کامال عکس آن واقعیتی است که تا کنون مخفی نگهداشته شده است. 

۲. تصویب برنامه ۵00 میلیون دالری حمایت آمریکا از شورشیان افغان توسط جیمی 

کارتر در سوم ژوئیه 19۷9 بدون اطالع مردم و کنگره آمریکا. طبق این برنامه آمریکا و بریتانیا 

و عربستان سعودی از سال 1980 تا 199۲ بیش از 10 میلیارد دالر اسلحه و جتهیزات در اختیار 

شورشیان قرار داده بودند. 

 3. طبق اسناد طبقه بندی شده وزارت خارجه آمریکا که اخیر آزاد شده اند و به ویژه گزارش 

سفارت آمریکا در کابل به وزارت خارجه آمریکا در ماه اوت سال 19۷9: منافع بزرگ تر ایاالت 

متحده ... در گرو سقوط دولت حزب دموکراتیک مردمی افغانستان است و این صرف نظر از 

سعودی	 عربستان	 و	 بریتانیا	 و	 آمریکا	

	10 از	 بیش	 	1۹۹2 تا	 	1۹80 سال	 از	

در	 تجهیزات	 و	 اسلحه	 دالر	 میلیارد	

بودند.	 داده	 قرار	 شورشیان	 اختیار	



ص 118، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

پیرامون حتوالت افغانستان

هرگونه پس رفتی است که این اتفاق ممکن است برای اصالحات اجتماعی و اقتصادی آینده 

افغانستان در بر داشته باشد.

گلبدین  همچون  رهبرانی  و  شورشیان  از  ریگان  رونالد  و  تاچر  مارگارت  ستایش   .4

حکمتیار به مثابه مبارزان استقالل طلب و دشمن کفر و بی ایمانی. )عالقمندان مطالعه بیشتر نک: 

بلوم، ص 6۷9 – ۷04، پیلجر، ص 199 – ۲03، کرتیس، ص ۷۷ – 104، عطوان، ص ۲9۷ – 300، رشید، ص۷0-۵۲(.

در این میان گلبدین حکمتیار، فرزند دلبند ارجتاع عربی و پاکستانی و منونه وطن خواهی 

آرمانی در قاموس مارگارت تاچر و رونالد ریگان که وحشی ترین سرکرده مجاهدین بود و با 

اسیدپاشی به سر و صورت زنان و دختران و کندن پوست سر و تن اسیران و شکنجه های هولناک 

مخالفان و جتاوزات جنسی به زنان و دختران مظلوم و قاچاق انبوه مواد مخدر و آزار بی پایان 

مردمان قلمرو خود شهرتی خوفناک یافته بود، بیشترین نقش را در ویرانی کابل و قتل بیش از 

10هزار نفر )تا 30هزار نفر هم نوشته اند( غیرنظامی بی پناه و جراحت قریب یک صدهزار نفر و 

فرار نزدیک به ۵00هزار نفر از شهر کابل داشت )بلوم، ص ۷0۲ – ۷04، کرتیس، ص 84 - 9۲(.

افغانستان در دوران حکومت مجاهدین

این سرکردگان در بسیاری شهرها، به ویژه در شهرهای بزرگی نظیر قندهار، برای به دست 

آوردن پول، همه چیز را به بازرگانان پاکستانی فروخته و می فروختند. سیم ها و دکل های تلفن را 

خلت کردند، درختان میوه را بریدند، کارخانه ها و ماشین آالت و حتی غلتک های راه سازی را 

به اوراق چی ها فروختند. خانه ها و مزارع مردم را تصرف کردند و بخشی از آنها را به افراد خود 

دادند. اینان به دخلواه خود از مردم سوءاستفاده می کردند و دختران و پسران جوان را برای امیال 

جنسی خود می دزدیدند. بازرگانان را در بازار غارت می کردند و در خیابان ها می جنگیدند و به 

هر طرزی که می خواستند از مردم بی پناه سوءاستفاده می کردند )رشید، ص ۵8 – ۵9(. 

چنین اوضاعی برای منافع دولت و ارتش و بورژوازی انگلی پاکستان که سودای نفوذ در 

آسیای میانه را داشتند زیانبار بود از تعارض همین سودا با اوضاع نادخلواه است که آرام آرام 

سرو کله گروه جدیدی از اسالم گرایان بسیار خشن تر از مجاهدین سابق در قندهار و اطراف آن 

پیدا شد که چندی بعد به نام طالبان مشهورشدند. مال عمر سرکرده این گروه از سال های 1993 

–1994 مناسبات ویژه ای با مافیای حمل و نقل و کامیونداران پاکستان و همچنین دولت و 

ارتش پاکستان داشت و همین مافیا تا اکتبر 1994 صدهاهزار روپیه پاکستانی پول به او داده 

بود. طالبان در همین ماه دارودسته حکمتیار را از قندهار اخراج کرده و خط ترانزیت پاکستان 
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– قندهار را در اختیارگرفتند و با موافقت ارتش پاکستان، انبارهای بزرگ اسلحه و مهمات را 

در منطقه اسپین بالداک تصاحب کردند و 18هزار مسلسل کالشنیکوف و میلیون ها فشنگ 

و سالح های سنگین به دست شان افتاد و تا ماه نوامبر همه راهزنان را از منطقه فراری دادند 

و گروه نامعلومی از آنان و یکی از مشهورترین رهبران شان به نام منصور اچک زئی را اعدام 

کردند و شهر قندهار و فرودگاه آن را به تصرف درآوردند و چندین هواپیما و هلی کوپتر و تانک و 

خودرو زرهی به دست شان افتاد. بدین ترتیب خنستین کاروان جتاری حامل پنبه از ترکمنستان 

به هرات و به قندهار و سپس به پاکستان رسید. همه دیپلمات های خارجی مقیم اسالم آباد 

تردیدی در این نداشتند که پاکستان به طرزی قاطع از این گروه جنگی نوظهور حمایت می کند. 

خارجی  خبرنگاران  به  صراحت  با  ولی  محرمانه  نیز  پاکستان،  کشور  وزیر  بابر،  نصیراللـه 

گفته بود که طالبان مردان ما هستند. پس از این پیروزی ها و در فاصله اکتبر تا دسامبر بیش 

عامل  پیوستند.  مالعمر  به  و  آمدند  قندهار  به  افغانی  و  پاکستانی  پشتون  طلبه  1۲هزار  از 

اساسی پیشرفت طالبان، حمایت ارتش پاکستان 

همکاری های  و  عربستان  دولت  همراهی های  و 

همان  در  پاکستان  و  آمریکا  بود.  آنان  با  آمریکا 

طالبان  از  که  بودند  گرفته  تصمیم   1994 سال 

در  پشتوانه ای  چنین  با  طالبان  و  کنند  حمایت 

کم تر از دوسال، دولت پوشالی مجاهدین تاجیک 

خنستین  در  و  کردند  ساقط  کابل  در  را  ازبک  و 

ساعات روز ۲6سپتامبر 1996 وارد کابل شدند و خنستین جنایت وحشیانه ضدبشری خود را 

در کابل، علیه زنده یاد دکتر محمدجنیب اللـه و برادرش شاپور و راننده اش اجنام دادند )رشید، 

ص ۵9 -94. همچنین نک: کتاب راز خوابیده نوشته رزاق مامون(.

دولت های آمریکا و پاکستان - همچنین عربستان و مافیای مواد مخدر - پس از این 

نیز اولین حامیان طالبان بودند. احنصار نفتی آمریکائی یونوکال درسال 199۵ مذاکراتی را 

با طالبان برای احداث خط لوله انتقال نفت از ترکمنستان به پاکستان از مسیر افغانستان 

)هرات – قندهار( آغاز کرده بود. رقیب یونوکال در این پروژه شرکت آرژانتینی بریداس بود که 

مغلوب شد و از دور رقابت بیرون رفت.

رسیدن  قدرت  به  از  پیش  کمی  و  سپتامبر 1996  در  بعد  اندکی  تلگراف  دیلی  روزنامه 

طالبان نوشت: رویای احداث خط لوله از مسیر افغانستان برای پاکستان، علت اصلی حمایت 

سال	های	 از	 طالبان	 سرکرده	 عمر	 مال	

با	 ویژه	ای	 مناسبات	 1۹۹3ـ1۹۹4	

کامیونداران،	 و	 نقل	 و	 حمل	 مافیای	

و	 داشت	 پاکستان	 ارتش	 و	 دولت	

1۹۹4	صدهاهزار	 اکتبر	 تا	 مافیا	 همین	

بود. داده	 او	 به	 پول	 پاکستانی	 روپیه	
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بی دریغ پاکستان، متحد نزدیک آمریکا از طالبان و رضایت بی سروصدای آمریکا در برابر 

تصرف افغانستان به دست طالبان است. 

آنچه سیاست آمریکا را در خنستین سال حکومت طالبان بر افغانستان، در قبال این رژیم 

تعیین می کرد، منافع شرکت یونوکال بود. دولت آمریکا به اجنام عملیات مورد نظر این شرکت 

اصرار داشت و حتی پیش از سقوط دولت ربانی، از پاکستان خواسته بود که خصومت خود 

را با دولت ربانی درکابل کنار بگذارد و ائتالف شمال و طالبان را به همکاری باهم و تشکیل 

دولت ائتالفی و حفظ یکپارچگی افغانستان دعوت کند تا فرصت های اقتصادی نظیر برنامه 

لوله کشی شرکت یونوکال عملی شود. رابین رافل معاون وزیر خارجه آمریکا نیز برای همین 

منظور به پاکستان و افغانستان و کشور های آسیای میانه سفر کرد تا موافقت های الزم را کسب 

کند. دولت بیل کلینتون به همین مالحظات آشکارا مدافع طالبان بود. دولت آمریکا انگیزه 

دیگری هم داشت: سیاست ضد ایرانی دولت آمریکا و گروه طالبان با یکدیگر همسو بود و هر دو 

می کوشیدند که ایران را به هر ترتیبی از برنامه انتقال نفت و گاز آسیای میانه به دریای عمان 

بیرون نگهدارند.

سنگین  انفجارات  از  پس  و  آمد  پیش   1998 سال  در  که  حوادثی  اثر  بر  برنامه ها  متام 

سفارختانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا که نشانه های حضور برخی چهره های طالبان در آنها 

دیده می شد، متوقف گردید و یونوکال نیز برنامه انتقال نفت از آسیای میانه به دریای عرب 

را رها کرد. با این وجود، اهمیت افغانستان برای انتقال ارزان تر نفت و گاز نفت از منابع 

بودند  امیدوار  نفتی  شرکت های  و  آمریکا  و  بود  باقی  همچنان  میانه  آسیای  خنورده  دست 

که با استقرار صلح و دولتی با ثبات در افغانستان، احنصارات نفتی آمریکائی و اروپائی 

که تا آن زمان بالغ بر 30میلیارد دالر در حوزه های نفت و گاز آسیای میانه سرمایه گذاری 

کرده بودند، بتوانند با نصف قیمت انتقال نفت از جمهوری آذربایجان به دریاهای سیاه و 

مدیترانه، نفت آسیای میانه را به پاکستان و بندرکراچی و دریای عرب برسانند. از همین رو 

بود که دولت آمریکا علیرغم قطع حمایت های پاکستان از طالبان و آمادگی او برای اجرای 

کودتائی علیه مالعمر و انتقال قدرت به ائتالفی از میانه روهای طالبان و ائتالف شمال، با 

این پروژه موافقت نکرد، زیرا در این حتوالت نقشی هم به روسیه و ایران داده می شد. چنین 

وضعی خوشایند آمریکا نبود زیرا که به رقبای او در افغانستان قدرت تعیین تکلیف می داد 

 98 ص  )کرتیس،  می انداخت  خطر  به  طالبان  سقوط  از  بعد  افغانستان  در  را  آمریکا  برتری  و 

-104، رشید، ص 104 – 10۵ و ۲۵۷(.
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افغانستان بین سقوط طالبان در سال 2۰۰1 تا سقوط جمهوری اسالمی افغانستان در سال 2۰21

در 11 سپتامبر ۲001، گروه القاعده که فرانکشتاین آمریکا شده بود با سرقت سه هواپیما 

و کوبیدن آنها به برج های دوقلوی جتارت جهانی و پنتاگون، بزرگ ترین حادثه داخلی آمریکا 

را در 1۵0 سال گذشته رقم زد. دولت آمریکا، طالبان را متهم به همدستی با اسامه بن الدن 

و گروه القاعده در آن حمالت کرد و خواهان حتویل اسامه به دولت آمریکا شد اما طالبان از 

پذیرش خواست آمریکا خودداری ورزید. دولت آمریکا به این بهانه به افغانستان حمله کرد و 

صدها بار هر جای افغانستان را که توانست مبباران کرد و تلفاتی سنگین از مردم به جا گذاشت 

و طالبان را برانداخت و پس از چندماه جمهوری  )نک: زین، ص 881 – 88۲، کرتیس، ص 80 – 90( 

اسالمی افغانستان را تأسیس کرد که بیست سال دوام داشت. در این بیست سال، گروه طالبان 

با ترتیباتی مشکوک دوباره تقویت شد و رشد کرد و توانست بار دیگر بیش از نیمی از قلمرو 

افغانستان را در تصرف خود بگیرد. این قدرت دوباره تنها منحصر به افغانستان نبود، بلکه 

در پاکستان نیز با موافقت دولت این کشور، مناطقی در شمال بنیر و قلمرو قوم یوسف زئی در 

اختیار طالبان پاکستان قرار گرفت تا منطقه را مطابق تلقیات خود از اسالم اداره کند. حمالت 

هوائی و زمینی آمریکا و پیمان ناتو به مواضع طالبان در مناطق گوناگون افغانستان با تلفات 

انسانی فراوانی همراه بود و پاسخ های خونین طالبان که اغلب به صورت انفجار های انتحاری 

و مبب گذاری های کنار جاده ای و حمالت جوخه های مسلح انتحاری به مراکز دولتی و نظامی و 

انتظامی و درمانی و آموزشی صورت می گرفت، بر میزان تلفات از مردم افغانستان می افزود. 

دولت آمریکا از نیمه دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما برای خالصی از وضع پیچیده ای 

که موقعیت تزلزل یافته تاریخی او تقویتش می کرد و برای کاهش خطراتی که از آفاق اجتماعی 

- اقتصادی دوردست به سوی او در حرکت آمده بود و برای اجرای پروژه های اقتصادی بزرگ تر 
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و با اهمیت تر از پروژه یونوکال و اختصاص افغانستان آینده به خود - البته به طرز و روشی 

دیگر - آرام آرام از طریق دولتک بندگک قطر که حامی همه سلفی ها و تکفیری های خاورمیانه 

و اطراف آن است، مذاکراتی را با طالبان آغاز کرد که توافق ها و پیامدهایش پس از هفت سال 

ظاهر شد.

طبق این توافقات که حتی دولت ترامپ نیز با آنها موافق بود، همه نظامیان خارجی تا 

میانه ماه اوت از افغانستان خارج شده و کشور به گروه طالبان حتویل داده می شود. در این 

توافق دولت به اصطالح مستقل و ملی جمهوری اسالمی افغانستان حتی به اندازه دربان 

اطاق کنفرانس وزارت خارجه خود نیز اهمیت نداشت تا دستکم در های سالن را به روی آیندگان 

و روندگان باز و بسته کند. زملای خلیل زاد مناینده تام االختیار افغانی تبار آمریکا که مجری 

تأسیس جمهوری اسالمی افغانستان و مربی همه رهبران این دولت بود با گروهی به توافق 

رسید که نامش هنوز در فهرست گروه های تروریستی بین املللی قرار داشت. چنین کارکردی 

پیامد طبیعی مطالبات امپریالیستی است.

آمریکا در 43 سال گذشته، کشوری ساخت 

فئودالی  سلطنت  دوران  از  بیشتر  حتی  که 

این  است.  بیگانه  میهن  مفهوم  از  بارک زائی 

بیگانگی از آغاز شورش مجاهدین مواد مخدر و 

سازمان سیا با متام برجستگی های خود مشهود 

بود، اما بی اعتنائی آشکار دولت و ارتش آمریکا 

به عملیات تالفی جویانه مجاهدین ائتالف شمال )اتباع ربانی و مسعود و دوستم( در مناطق 

پشتون نشین جنوب و قتل عام گروه نامعلومی از آدمیان و جتاوزات نفرت انگیز آنان به زنان 

و دختران و غارت بی محابای روستائیان پشتون به جرم حمایت از طالبان، فقط یک معنی 

داشت: تشدیدآگاهانهبیگانگیوخصومتهایقومیمیانمردمافغانستان. آمریکا در چهار 

دهه گذشته، مردمی را پرورش داد که حتی از اتباع حبیب اللـه بچه سقا نیز ناچیزتر شده اند. 

آمریکا از درون بیست سال اول تراژدی یک سویه افغانستان توهین شده که ماالمال از جنایت 

علیه زنان، دختران، آموزگاران، پسران نوجوان، مأموران اصالحات ارضی، کارکنان مراکز 

ارتش  و  افغانستان  ارتش  اسیرشده  افسران  و  سربازان  دولت،  کارمندان  طبی،  و  بهداشتی 

سرخ؛ علیه تاجیک، ازبک، مغول، هزاره، ترکمن و پشتون؛ و علیه شیعه اثنی عشری و شیعه 

امساعیلی بود، دولتی را برقرار کرد که تاریخ این کشور، حقیرتر از آن سراغ ندارد. این حقارت 

کشوری	 گذشته،	 سال	 	43 در	 آمریکا	

ساخت	که	حتی	بیشتر	از	دوران	سلطنت	

فئودالی	بارک	زائی	از	مفهوم	میهن	بیگانه	

شورش	 آغاز	 از	 بیگانگی	 این	 است.	

مجاهدین	مواد	مخدر	و	سازمان	سیا	با	

بود. مشهود	 خود	 برجستگی	های	 تمام	
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رجن بار اجتماعی، دستاورد وصول به همان هدف هائی است که حتقق شان جز با ذلت نوع بشر 

و احنطاط آگاهانه جامعه انسانی و اضمحالل نهادهای مؤثر در راهبرد به آینده روشن میسر 

منی شود. مگر در اسناد طبقه بندی شده آمریکا نیامده بود که: منافع بزرگ تر ایاالت متحده... 

هرگونه  از  صرف نظر  واین  است  افغانستان  مردمی  دموکراتیک  حزب  دولت  سقوط  گرو  در 

پس رفتی احتمالی برای اصالحات اجتماعی و اقتصادی آینده افغانستان است. یک مقایسه 

با دولت های مجاهدین و طالبان و  از سال 1988 تنها شد،  ساده میان دولت جنیب اللـه که 

جمهوری آمریکائی افغانستان، بنیادهای به کلی متفاوت و مجزای آنها را آشکار می سازد. 

دولت دکتر جنیب علیرغم همه فشارهای کمرشکن و طاقت فرسا و با وجود صدمات ناشی از 

کودتای کثیف شهنواز تنی، مقاومت در برابر مزدوران امپریالیسم و ارجتاع را دوچندان کرد و 

قریب 4 سال مانع از تفوق زادگان شیخ جندی بر افغانستان شد. دولتدکترجنیبدرحالی

مقاومتمیکردکههیچمنبعیجزبخشیازتودههایمردمراباخودنداشت، اما از آن سو، 
همان نیروهائی که نهایت آمال شان ذلت نوع بشر 

پا  زیر  ژنو  گفتگوهای  در  را  خود  تعهدات  بود، 

نهادند و همچون گذشته ارسال اسلحه و آدمکشان 

موسوم به عرب افغانی را به افغانستان مظلوم 

ادامه دادند.

سقوط دولت حزب دموکراتیک، اجتناب پذیر 

این ماجرا به  اگر چنانچه همراهان دو طرف  بود، 

تعهدات خود عمل می کردند. همان گونه که جمهوری اسپانیا نه به دست فرانکو و مورهای 

آملان  هوائی  نیروی  و  موسولینی  ایتالیای  دریائی  و  زمینی  نیروهای  توسط  بلکه  مراکشی 

هیتلری و همدستی نفرت انگیز دموکراسی های بورژوائی اروپا و آمریکا )به استثنای دولت 

ترقی خواه مکزیک به رهبری ژنرال الزارو کاردناس که تا پایان از جمهوری اسپانیا حمایت 

کرد( و ممانعت اساسی آنان از جتهیز و تسلیح جمهوری سقوط کرد. پیروزی مجاهدین بر دولت 

دکتر جنیب، همان گونه که فرد هالیدی گفته است، از خیانت رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت 

آمریکا و نقض تعهدات خود در گفتگوهای ژنو و ارسال غیرقانونی اسلحه و پول برای گروه های 

مجاهدین به دست آمد و به این عامل اضافه کنیم نقش دولت پاکستان را که فقدان بنیه ملی در 

کلیت جامعه از صدر تا ذیل آن و غلبه یکی از بدکارترین انواع بورژوازی انگلی جهان بر حیات 

سیاسی و اجتماعی کشور، از آن یک دولت بدنام و تبهکار و جانی و بی مرام ساخته است.

پیروزی	مجاهدین	بر	دولت	دکتر	

نجیب،	به	گفته	فرد		هالیدی،	از	خیانت	

رونالد	ریگان	و	نقض	تعهدات	خود	

در	گفتگوهای	ژنو	و	ارسال	غیرقانونی	

اسلحه	و	پول	برای	گروه	های	

مجاهدین	به	دست	آمد.
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دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان با وجود همه مصائب و تلخ کامی های دشمن 

شادکن و تنزلی که از پیشروی ها و پیروزی های ضدانقالب در اخالقیات عمومی جامعه پیش 

آمد، توانست اولین بنیاد های ملی افغانستان جدید را بر پا دارد و عناصر ارزنده و مؤثر تشکیل 

آینده را در اعماق وجود جامعه بپروراند. پس مقاومت انفرادی چهارساله دولت دموکراتیک 

افغانستان بنیادی ملی داشت اما از دولت دست ساز و دست پرورده آمریکا، چه برجای مانده 

است؟ آمریکا در بیست سال گذشته با هر وسیله ای مانع از تغییر موازنه قدرت دولتی در 

افغانستان شد تا بر اثر آن نیروهای ناشناخته ای آزاد نشوند که شاید بتوانند درآینده مصاحل و 

متهیدات آمریکا را تهدید کنند. به گمان آمریکا حتی خودفروختگانی چون عبداللـه عبداللـه 

و یونس قانونی و امراللـه صاحل نیز می توانستند در آینده همچون وزنه ای اضافه، تراز موازنه 

قوا را به زیان خود و به زیان متحد بی اختیارش پاکستان تغییر دهند و ثبات مورد نظرشان را 

تهدید کنند. مخالفت با انتقال ریاست جمهوری از پشتون ها به تاجیک ها که سه بار در بیست 

سیاست ها  همین  ادامه  شد،  تکرار  گذشته  سال 

ریاست  دوره  سه  درانتخابات  آمریکا  )نقش  بود 

جمهوری افغانستان همین را می گوید(.

قریب 1۵0هزار نفر از تربیت شدگان آمریکا و 

همدستانش که قرار بود آینده افغانستان آمریکائی 

اوصافی  با  اول  روز  چند  همان  در  بسازند،  را 

از افغانستان گریختند و هم وطنانی را که در تعقیب رویای آمریکائی –  که دیدیم و شنیدیم 

رویائی که در خود آمریکا منهدم شده - پیرو آنان بودند، به دست یکی از وحشی ترین گروه های 

مسلح جهان سپردند. افغانستان آمریکائی، جامعه ای سترون و نازا شده است و تا عوارض 

دستکاری های آمریکا و پاکستان و عربستان برطرف نشود، زایندگی جامعه افغانستان نیز 

احیا خنواهد شد. به ویژه اینکه دولتی جانشین آمریکا شده که مطابق همه شواهد، همچنان و 

هنوز نایب آمریکاست.

اگر طالبان 1994 - 1996 با موافقت آمریکا و برای تسریع در اجرای پروژه بزرگ احنصار 

نفتی یونوکال به امارت رسید، طالبان ۲0۲1 نیز با مقاصدی مشابه اما بزرگ تر و برای پیشبرد 

سیاست های کالن تر امپریالیسم آمریکا علیه دشمن عاجل جهان سرمایه داری یعنی جمهوری 

خلق چین و متحدان او یعنی روسیه و ایران، با دست آمریکا به امارت رسید. این طالبان، همه 

گندیدگی های ارجتاع محض و امپریالیسم را با خود دارد. بسیاری از اعضای رده های پائین 

افغانستان	آمریکائی،	جامعه	ای	

سترون	و	نازا	شده	است	و	تا	عوارض	

دستکاری	های	آمریکا	و	پاکستان	و	

عربستان	برطرف	نشود،	زایندگی	

جامعه	افغانستان	نیز	احیا	نخواهد	شد.
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آن، از تبار اتباع بچه سقا هستند و آرزوها و انگیزه های همانان را با خود دارند و همه سران شان 

فرزندان خیانت و توحش و بی فرهنگی اند.

بر اساس آنچه که در این 43 سال گذشت، اغلب نیروها و کسانی که علیه دولت دموکراتیک 

و  انگلستان  و  آمریکا  به  که  آنانی  داشتند؛ همه  دست  آن  سقوط  در  و  جنگیدند  افغانستان 

پاکستان و عربستان و قطر و امارات و مافیای بین املللی قاچاق مواد مخدر یاری رساندند 

و مردم بی پناه افغانستان را خاکریز انسانی صف مقدم ستیزه امپریالیسم علیه بشریت قرار 

دادند؛ متامی آنانی که از اجساد توده های مردم رجن کشیده مردم افغانستان جان پناهی برای 

شکارچیان انسان در جشن شاهزادگان آدمکش عرب ساختند؛ همه کسانی که خاک خونین 

تبعه  انسان های  فقط  که  ساختند  صیادانی  جهادی  تورهای  برای  گردشگاهی  را  افغانستان 

دولت افغانستان دموکرات را شکار می کردند و پا بر اجساد آن مظلومان، عکس های یادگاری 

به  به ویژه  و  مردم  به  و  تاریخ  به  نسبت  خیانت  و  جنایت  احتاد  زادگان  همه  و  می گرفتند؛ همه 

زحمتکشان هستند. از چنین زهدانی، مولودی چون طالبان بیرون می آید. به قول جامی: 

ذاتنایافتهازهستیبخش/چونتواندکهبودهستیبخش. 
سوی دیگر ماجرا اما خالی از لطف نیست. بی شک خروج آمریکا از افغانستان، پیامد 

شکست در یک نبرد طوالنی است و نه شکست در یک جنگ اساسی. این شکست را منی توان 

به فرار آمریکا از سایگون تشبیه کرد، زیرا آمریکا چند سالی پس از آن، با قدرتی مهیب تر به جان 

بشریت افتاد و ده ها فاجعه خونبار آفرید. امروز اما در آن قدرت جهنمی کاستی و گسست پیش 

آمده و از انرژی کافی برای تکرار آن فجایع برخوردار نیست. مخارج نظامی آمریکا با احتساب 

هزینه های جنگ عراق و افغانستان از آنچه که ضروری روابط متقابل دولت آمریکا با مردم و با 

احنصارات صنعتیـ  نظامی است، فراتر رفته و در حالی که بهره وری اقتصادی امپریالیسم رو 

به نشیب دارد، اگر این مخارج ادامه یابد، ناگزیر از هزینه های رقابت و مقابله با دولت هائی نظیر 

چین و روسیه کاسته خواهد شد و مقاصد آمریکا و متحدانش در این عرصه ها دچار نقصان های 

جدی شده و با سرعت به ضعف و سستی در ارکان هژمونی امپریالیسم می رسد.

از این رو، دولت آمریکا بدون مالحظه توقعات متحدان و هم پیمانانش در ناتو و احتادیه 

اروپا، و تنها برای خود و مصاحل خود، افغانستان را به طالبان واگذار کرد. او از این حتول 

پلید اما معکوس امید دارد که طالبان با هدایت پاکستان و عربستان به همان ترتیبی که اتباع 

بچه سقا هدایت شدند از یک سو منافع و مصاحل آمریکا را رعایت کند و حتی املقدور مانع از 

دست اندازی مؤثر رقیبان به استعداد های اقتصادی مورد نظر آمریکا در افغانستان شود و از 
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سوی دیگر، عمق و عقبه استراتژیک نظامی و اقتصادی ارتش و بورژوازی انگلی پاکستان را 

برای آن فراهم مناید. این هر دو توقع، علیه مردم افغانستان و علیه ملت های همسایه و علیه 

آزادی روابط متقابل ملت های جهان است. چنین منظومه ای با طبیعت مناسبات بین املللی 

تعارض دارد و به جائی خنواهد رسید. 

این  قدرت گیری  الزمه  که  را  آنچه  هر  طالبان،  امارت  پایداری  و  تقویت  برای  آمریکا 

گروه بوده، برایش فراهم منوده است. گروه بزرگی از قدرمتندان پشتون و تاجیک و ازبک را 

با پول های بی دریغ و رشوه های کالن خریداری کرد )خبری درباره چنین معامالتی با هزاره ها 

هنوز در دست نیست( و میلیاردها دالر اسلحه و جتهیزات مدرن و بسیار گران قیمت برای او 

بجا گذاشته است. بر بنیاد انواع و اقسام نظریات 

و عملیات سیاسی نظامی جتربه شده در جهان از 

گذشته های دور تا امروز، هر تصور دیگری به جز 

تعمد آمریکا در این باره، خودفریبی است. اگر قرار 

است که طالبان، نایب و مباشر آمریکا باشد، باید 

نیز  مسئولیت  این  با  متناسب  نظامی  قدرت  به 

مجهز شود.

داده  اجنام  طالبان  برای  آمریکا  که  آنچه 

درست شبیه همانی است که ارتش بریتانیا پس از 

کودتای سوم اسفند 1۲99 برای قزاقخانه و قشون 

جدید ایران اجنام داده بود. به گزارش ناظران و شاهدانی همچون عین السلطنه سالور، ارتش 

بریتانیا پیش از خروج از ایران هر چه را که در بازسازی یک ارتش متوسط الزم بود، اعم از 

تسلیحات و جتهیزات و لوازم و ابزار و ادوات و البسه و خوراک و سوخت و غیره را که در 

انبار های خود داشت )به جز اسلحه سازمانی پرسنل خود( به قزاقخانه رضاخانی حتویل داد و 

تقریبا هیچ پولی دریافت نکرد )عین السلطنه سالور، ص ۵903 و ۵908 – ۵909 و ۵918 و ۵941 و ۵9۷3( 

و این درحالی است که همین دولت، راه آهن ۷0 کیلومتری میان بوشهر و برازجان را که خود در 

دوران جنگ ساخته بود، به سبب ناتوانی دولت ایران در خرید آن به قیمت دخلواه بریتانیا، در 

میانه سال 1300، جمع آوری کرد و همه را به هندوستان فرستاد )فراهانی، ص ۵1 و ۵۲(. می دانید 

چرا؟ برای اینکه اقتدار نظامی کودتاچیان رضاخانی برای انگلیس، اهمیت بسیار بیشتری 

نسبت به توسعه زیرساخت های اجتماعی اقتصادی ایران داشته است. 

آمریکا	برای	تقویت	و	پایداری	

امارت	طالبان،	هر	آنچه	را	که	الزمه	

قدرت	گیری	این	گروه	بوده،	برایش	

فراهم	نموده	است:	از	خریدن	

قدرتمندان	پشتون	و	تاجیک	و	ازبک	

تا	باقی	گذاشتن	بیش	از	80	میلیارد	

دالر	تسلیحات	نظامی.	شبیه	کاری	

که	ارتش	بریتانیا	با	رضا	قزاق	پس	از	

کودتای	سوم	اسفند	انجام	داد!
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خطر دیگری که مدنیت و فرهنگ و تاریخ مردم افغانستان را تهدید می کند، گزارش های 

جسته و گریخته از متایل برخی گروه های متنفذ طالبان به تغییر زبان رمسی از فارسی دری به 

پشتون است. هرچند این خطر هنوز جدی و عاجل نیست، اما گرایش فطری ارجتاع طالبانی 

به تغییر محور ملت و ملیت در افغانستان از تنوع قومی به انفراد قومی و موافقت آموزه های 

امپریالیسم بین املللی با چنین تبدیل و تبدل هائی که در طبیعت آن مفطور است، به طرزی 

محسوس از نیروی الزم – و نه نیروی کافی – برای تقویت چنین آرزوهائی برخوردار است. زبان 

پشتون نیز از جمله زبان های ایرانی و به حلاظ تعداد گویشوران، دومین زبان ایرانی بعد از زبان 

فارسی دری محسوب می شود، اما این زبان فاقد بنیادهای صیقل خورده مناسب و استطاعت 

محدودیت های  همین  انکار  برای  محمدظاهرشاه  دربار  پشتون پرستان  است.  الزم  آموزشی 

تاریخی بود که ناگزیراز جعل تاریخ ادبیات پشتون شدند و کتاب جعلی پتنه خزانه را به دست 

عبداحلی حبیبی اکتشاف کردند. اکتشافی که جز بدنامی حاصلی نداشت. در هر حال صرف نظر 

صورت  اعمال  متامی  و  طالبانی  نظام  کل  نشود،  یا  بشود  اختاذ  سیاستی  چنین  که  این  از 

گرفته و متامی افکار ابراز شده آن، حاکی از اراده طالبان برای دوری از مقوله ملت و تشدید 

خصومت های قومی و تأکید بیشتر بر ستیزه با مذهب شیعه و ابراز خصومت نسبت به مردمان 

ایران و تاجیکستان است. شاید برخی ناظران تردید داشته باشند، اما گواهی های معتبر نشان 

می دهند که طالبان امروزی همچون اسالف شان در تاریخ یک قرن گذشته افغانستان، آینده ای 

ندارند و امید بسنت به آن و ظرفیت های خردلی درون آن برای جبران گذشته ها و تدارک آینده 

افغانستان ، به همان اندازه رویائی است که تصور کنیم می توانیم با یک سطل ماست از متام 

آب دریای خزر، دوغ بسازیم.
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آنها،  پیشروی  برابر  در  مردمی  مقاومت  نبود  و  طالبان  مجدد  ظهور  چرایی  توضیح  در 

قابل  بسیار  دالیل  طالبان، باید  و  افغانستان  دولت  با  ناتو  و  آمریکا  بندهای  و  زد  از  گذشته 

اعتنای دیگری را در وضع زندگی رو به سقوط دایمی مردم این کشور جستجو کرد. وضعیتی 

که بخش بزرگی از مردم خود را در شرایط فالکت بارتری نسبت به زمان حکومت قبلی طالبان 

می بینند. گسترش افسار گسیخته فقر، آوارگی، نبود بهداشت و فساد و رشوه خواری، زورگیری 

با  و  زحمتی؛  بی هیچ  مرفه  طبقه ای  یک شبه  ظهور  حتقیر،  و  توهین  ناامنی،  باج گیری،  و 

کم رنگ شدن همه معیارهای اخالقی و انسانی، تبدیل پول به تنها معیار ارزش و قدرت در 

جامعه و تفنگ و تیربار وسیله حفظ آن!

گزارش پیش رو، تنها نگاه اشاره گونه ای است به برخی از برجسته ترین جنبه های مختلف 

زندگی مردم در بیست سال اشغال نظامی افغانستان که هریک می توانند موضوع یک پروژه 

سال های  شامل  اولی  میدانی،  گزارش  دو  نوشته  این  پایه  باشند.  جداگانه  و  مهم  حتقیقی 

زندگی	در	غارها

افغانستان در 2۰سال اشغال آمریکا و ناتو

با همکاری دولت های دست نشانده

طلیعه حسنی
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1380تا 1386 ) ۲001 تا ۲00۷(، توسط خامن ژیال بنی یعقوب، روزنامه نگار جسور ایرانی در 

کتاب »افسوس برای نرگس های افغانستان«؛ و دیگری شامل سال های1390تا 1396 )۲011 

تا ۲01۷( توسط »کارسنت ینسن« و »آندرس هامر«، دو روزنامه نگار دامنارکی در کتاب »جنگ 

بی پایان« با ترجمه خوب رشید طاهری می باشد.

الف: خانه های ویران شده و آوارگی مردم

افغان ها بسیار زود فهمیدند که وعده صلح و دمکراسی غربی ها دروغ و سرابی بیش 

نیست؛ چرا که آنها خود به راحتی ویران می کردند، جتاوز و غارت می کردند و جان انسان ها 

و زندگی های  و گمنام  نام  با  تعداد بی شماری قربانی  با یک حمله هوایی،  و  را می گرفتند؛ 

نابود شده از خود به جای می گذاشتند! یک سال بعد از یورش بربرمنشانه امپریالیستی به این 

کشور، مردم در همان خانه هایی که در نتیجه مبباران ارتش آمریکا، ناتو و نیروهای ائتالف 

در  و  غریب  خاک  و  عجیب  باد  این  میان  می کردند. »می پرسم: در  بودند، زندگی  شده  ویران 

که  سرما  روزگار می گذرانند؟ و در این  چطور این مردم  بدون در و پنجره  این خانه های ویران 

البد یکی دو ماه دیگر بیشتر هم می شود؟ می گوید: »وقتی چاره ای نباشد و مجبور باشی...« 

حلقش  توی  را  زیادی  خاک  یک هو  باد  انگار  بود.  افتاده  سرفه  به   ... نشنیدم،  را  بقیه اش 

ریخت.« )بنی یعقوب، ص۵4(

در واقع بیش از 40 سال صدور »دمکراسی « و »دولت سازی« با موشک، مبب خوشه ای، 

مینی ناک، پهباد و مادر مبب ها بر سر خانه و کاشانه مردم افغانستان، گذشته از به جا گذاشنت 

کودک  هزار  هزاران  افلیج،  و  گوش  و  چشم  و  پا  و  بی دست  هزار  هزاران  کشته،  هزار  هزاران 

سرپناه  نیز  یگانه  نفر  میلیون ها  بی پناه،  و  یتیم 

سال  بیست  در  دادند.  دست  از  را  خود  فقیرانه 

»دموکراسی«  حامل  »فرشتگان«  وجود  با  اخیر، 

در این کشور، هر ساله بیش از صدهزار افغان به 

کشورهای مختلف در همسایگی و اروپا تقاضای 

پناهندگی دادند. )ینسن و هامر، ص۲43( طرفه اینکه 

»خوشبختی«  افغان های  می توان  را  گروه   این 

اجرای  برای  مالی  امکان  حداقل،  که  کرد  فرض 

چنین تصمیمی را داشتند. اما فاجعه تکان دهنده 
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از  مملو  که  جایی  دید؛  می توان  کشور  این  مرزی  مناطق  بیابان های  و  شهر ها  حاشیه  در  را 

در  تابستان  سوزان  گرمای  زمستان، و  و  پاییز  استخوان سوز  سرمای  در  که  است  بی پناهانی 

چادرها، حلبی آبادها و حفره های گورمانند، در معرض بادهای 1۲0 روزه بنیان کن، میان شن 

و خاک و ِگل با سهمیه نان خشکی در جاده مرِگ تدریجی روز را به شب می رسانند. به گفته 

لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان و منتقد سیاست های آمریکا، ویرانی ها بعد از 

پنج شش سال در پایتخت همچنان باقی بود. »از کابل به شهرهای دیگر بروید، هیچ نشانه ای 

از بازسازی خنواهید دید..... این چند ساختمان که ]در کابل می بینید[ یا از پول مواد مخدر 

یا از پول های بادآورده سال های جنگ که در اختیار آدم های قدرمتند بوده، ساخته شده؛ آن 

هم توسط کارگران پاکستانی که نیروی کار خیلی ارزانی هستند؛  بنابراین حتی برای کارگران 

ما اشتغال ایجاد نکرده است. در شهر کابل حتی یک پروژه خانه سازی و شهرسازی منی بینید 

که مربوط به دولت باشد و با اقساط مناسب در اختیار خانواده های فقیر قرار بگیرد. ما االن 

در کابل صدهاهزار مهاجر داریم که در حلبی آبادها یا زیر چادرهای پالستیکی زندگی می کنند. 

یک مورد را منی توانید نشان بدهید که بعد از پنج سال با این کمک های 1۵ میلیارد دالری 

برای مردم شهرک سازی شده باشد.« )بنی یعقوب، ص۲89(

ب: گرانی و گسترش نابرابری

حدود یک سال بعد از سقوط طالبان و استقرار نیروهای ائتالف بین املللی در افغانستان 

تأسیس  کابل  در  تنها  غربی  کشورهای  توسط  غیردولتی  تشکل   800 از  بیش   ،)۲00۲ )پاییز 

شد و توزیع کمک های بین املللی به آنها واگذار گردید. عملکرد این مؤسسات خارجی یک 

طبقه جدید اجتماعی در افغانستان به وجود آورد و نابرابری اقتصادی و فساد در جامعه را 

به شدت افزایش داد. »در حالی که کارمندان دولت و حتی وزیران ما در افغانستان ماهانه 

پنجاه دالر حقوق می گیرند، این مؤسسه های خارجی به کارمندان محلی خود هشتصد تا هزار 

دالر در ماه حقوق می دهند. خودشان هم که حقوق های جنومی چندهزار دالری می گیرند، با 

اجاره کردن خانه های گران قیمت و خریدن اتومبیل های آخرین مدل، نه فقط به نابرابری در 

پوِل  می دهند....  هدر  نیز  را  بین املللی  کمک های  از  بخشی  که  می زنند  دامن  افغانستان 

همه این ها از محل همان کمک های بین املللی تأمین می شود؛ همان کمک ها که قرار بود با 

استفاده از آن وضع مردم افغانستان بهتر شود.« کمترین اجاره بهای آپارمتان های در اختیار 

خارجیان، ۲0برابر حقوق یک کارمند دولت است و این تفاوت در مواردی به بیش از ۲00برابر 



ص 132، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

پیرامون حتوالت افغانستان

با  را  الکلی  مشروبات  انواع  و  سبزی  و  میوه  غذایی،  مواد  بهترین  »آمریکایی ها  می رسد! 

هواپیما از آمریکا برای نیروهایشان به اینجا می آوردند، آن هم از محل همان کمک ها.« در 

واقع خارجی ها برای افغان ها کاری جز باال بردن قیمت ها اجنام ندادند. رزاق مأمون، نویسنده 

کتاب »راز خوابیده«، معتقد است »تفاوت فاحش حقوق و دستمزدها در افغانستان، تضاد 

طبقاتی را افزایش داده است؛ تفاوتی که مردم را دیوانه می کند.« )بنی یعقوب، صص4۵ و۲6۷(

پ: بی آبی و بی برقی مشکلی سراسری بعد از 2۰ سال

که  بودند  افغانستان، حتی در شهر کابل کاالهای لوکسی  و آب در  برق  این سال ها  در 

صاحبان قدرت، گاه به عنوان هدیه به یکدیگر می دادند. خانه های کابل، حتی سازمان ها و 

وزارختانه های دولتی اغلب تنها یک ساعت در روز آب لوله کشی داشتند. از آب بهداشتی 

خبری نبود و برای نوشیدن یک قطره آب باید ساعت ها در صف بود. حتی آپارمتان های با 

بیشتر  در  داشتند.  دسترسی  آب  به  محدودی  بسیار  ساعات  دالری  هزار  چند  اجاره های 

شبانه روز در کابل برق هم نبود و سفارختانه های خارجی و کسبه پولدار برق را با استفاده از 

توری  قدیمی  چراغ های  مغازه ها  از  بسیاری  در  مقابل  و  می کردند  تأمین  خصوصی  ژنراتور 

روشن بود. هر نوع سوخت، کاالیی کمیاب و گران محسوب می شد که تهیه اش برای هر کسی 

امکان پذیر نبود. گزارش ها از سال های ۲013-۲016 نیز تأیید می کنند که مشکل آب و برق 

همچنان حل نشده باقی مانده و برخی والیات به شکل جیره بندی از برق استفاده می کردند. 

»حامد کرزی که هنوز به طور رمسی رئیس جمهور نشده بود به قندهار آمد و به مردم وعده داد 

که ظرف شش ماه برق رسانی شهر، ۲4 ساعت در شبانه روز خواهد بود. یازده سال از آن رویداد 

گذشته« و این وعده کرزی مانند هزاران وعده دیگر فریبکاران مزدور هرگز به عمل تبدیل نشد. 

)بنی یعقوب، صص3۵ و 3۷؛ ینسن و هامر، ص8۵(

ت: خصوصی سازی آموزش و پرورش و بهداشت

با اظهار این نکته که وضع امنیتی کشور هر سال بدتر  لطیف پدرام، در پاییز 1386، 

از سال پیش شده و آمار جنایات شامل آدم ربایی، کودک ربایی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق 

زمینه  در  پسرفت ها  که  می کند  تأکید  داشته اند،  صعودی  سیر  روز  هر   ... و  جتاوز  کودکان، 

آموزش و پرورش و دانشگاه ها نیز وجود دارند. به گفته او، »هم در زمان برهان الدین ربانی، 

افغانستان،  افغانستان و هم در زمان دولت دموکراتیک خلق  رئیس جمهور دولت اسالمی 
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و  نام در مدرسه  برای ثبت  افغانستان ملی بود. کسی  و آموزش عالی در  و پرورش  آموزش 

دانشگاه یا برای خوابگاه دانشجویی پول منی داد... االن ما آموزش رایگان نداریم. در حقیقت 

نظام آموزشی ما آرام آرام به بخش خصوصی واگذار می شود.« پدرام بر نکته مهم دیگری 

هم انگشت می گذارد: »بسیاری از دانشگاه ها نیز در اختیار نیروهای خارجی قرار گرفته اند و 

برنامه های آموزشی  شان متناسب با نیاز جامعه ما نیست.« )بنی یعقوب، صص۲84 و ۲8۵(

طبقاتی،  فاصله  افزایش  فزاینده،  گرانی  پرورش،  و  آموزش  خصوصی سازی  نتیجه  در 

به  دانش آموزان  تعداد  انتحاری،  انفجارهای  و  مدارس  مبباران  و  ناامنی  روزه  هر  گسترش 

شدت کاهش یافته و به رقمی حدود یک چهارم واجدین سنی رسیده است. ازاین رو، وقتی از 

هر زن افغان درباره نیازهای او پرسیده شود، »خنستین چیزی که می گوید، نان، آب، بهداشت 

و غذاست. زنان در افغانستان در مرحله تالش برای حفظ بقا و زندگی هستند. حتی کیفیت 

زندگی برای شان مهم نیست... و زندگی برای آنها یعنی آب، نان و یک سرپناه... مهم ترین 

نیاز فعلی مردم افغانستان همین سه عامل است و زن و مرد هم منی شناسد. نیازهای اولیه 

زندگی در این کشور بدون پاسخ مانده است... به ندرت در افغانستان زنی را پیدا می کنید که 

به نبود آموزش برای خودش یا به نبود مدرسه برای دخترانش به عنوان معضل اشاره کند. در 

واقع آموزش برای آنها هنوز یک کاالی لوکس محسوب می شود«!! دانشجویان بسیاری هم به 

خاطر مشکالت اقتصادی و ناتوانی در تأمین هزینه های ثبت و نام و رفت و آمد مجبور به ترک 

حتصیل می شوند. )بنی یعقوب، صص۷6 و ۷9(

نکته قابل توجه اینکه هم زمان با کاهش مستمر دسترسی اکثریت مطلق مردم به امکانات 

بیمارستان	قندوز	زیر	بمباران	نیروهای	آمریکایی،	۲۰۱۵.	
مدتی	بعد،	باراک	اوباما،	رئیس	جمهور	آمریکا،	در	اقدامی	نادر	از	این	اقدام	عذرخواهی	کرد!

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
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آموزشی، مساجد جدید بزرگ و مجهز با هزینه عربستان سعودی، پاکستان و ایران در شهرهای 

مدارس  درس خوانده های  مساجد  این  مالهای  بیشتر  و  می شوند  ساخته  افغانستان  مختلف 

قرآن پاکستان هستند. امکان مانور مالها در بین قشر بیسواد زیاد است و درس ریاضی این 

مالها به شاگردان، به جمع و تفریق تعداد تفنگ و شمشیر و اجساد خالصه می شود. بیش از 

نیمی از مردان افغان توانایی خواندن و نوشنت ندارند. هشتاد درصد زنان نیز بی سوادند. در 

این میان اما نکته قابل توجه سهم کشورهای اروپایی در تأمین بودجه این مدارس قرآن است. 

از جمله همین چند سال پیش دولت نروژ متعهد به پرداخت مبلغ شش میلیون کرون در یک 

برنامه پنج ساله به این مدارس شد. )ینسن و هامر، صص ۵4 و113(

تهاجم های  معرض  در  پرورش،  و  آموزش  هم پای  سال ها  این  در  نیز  بهداشت  وضعیت 

گوناگون، از جمله حمله موشکی ناتو، مهاجمین مسلح، اختالس از بودجه های ختصیص داده 

بوده  خصوصی سازی  یعنی  نئولیبرالی  سیاست های  ویرانگر  آفت  نیز  و  بهداشت...  به  شده 

نیروهای  کنترل  حتت  مناطق  )از  گرشک  بیمارستان  وضعیت  دامنارکی  پزشک  یک  است. 

نظامی دامنارک( را با طنز گزنده ای، که ویژه مناطق جنگی است، چنین بیان می کند: »تنها 

عمل جراحی مورد عالقه در بیمارستان گرشک بریدن دست و پاست و تنها پیشرفتی که در این 

زمینه صورت گرفته این است که دیگر عضو قطع شده را در کف اتاق عمل رها منی کنند، بلکه 

از پنجره بیرون می اندازند تا خوراک الشخورها شود.«

تنها بیمارستان قندوز در سال ۲01۵ در طول 4۵ دقیقه مبباران نیروهای نظامی آمریکا 

ویران شد و در نتیجه آن بیش از 4۲ بیمار و پزشک و کادر درمان کشته شدند. این در حالی بود 

که پزشکان بدون مرز شاغل در این بیمارستان، هم پیش از حمله و هم در طول مبباران بارها با 

مرکز فرماندهی آمریکا متاس گرفتند، اما مبباران متوقف نشد. اوباما بعدها بابت این مبباران 

پوزش خواست!

بودجه  کرون  میلیارد  پنج  از  ارسالی،  کمک های  میل  و  حیف  در  منونه  برای  همچنین 

کمک مالی دامنارک به افغانستان، تنها مبلغ ناچیزی به بهبود وضعیت بیمارستان گرشک 

اختصاص داشت، در حالی که پیشرفت های درمانی و بهداشتی افغانستان سهم زیادی در 

سخنرانی های سیاستمداران دامنارک داشت! در افغانستان بهداشت به شرکت های خصوصی 

واگذار شده است. این شرکت ها خود را نهادهای غیرانتفاعی می نامند اما در واقع بر اساس 

اصل سود عمل می کنند. همگام با کنترل فزاینده طالبان بر کشور، مشکل مراکز درمانی بزرگ 

و بزرگ تر می شود. )ینسن و هامر، صص ۲1۵ و ۲16 و ۲۲3و ۲۲۵(
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ث: اشاعه فساد و فحشا، و دالیل نفرت افغان ها از خارجیان

به گفته لطیف پدرام، مسئله دیگری که باعث نارضایتی مردم شده، وجود زندان های 

خصوصی نیروهای خارجی است. در این زندان ها مثل زندان »ابوغریِب« عراق به زنان افغان 

جتاوز شده است. آمریکایی ها در این زندان ها به مردان هم جتاوز کرده اند، برای مثال به یک 

درجه دار وزارت کشور که عاقبت خودکشی کرد. نیروهای خارجی مردم را بدون دلیل زندانی 

می کردند؛ آن هم در زندان های خصوصی. زن ها را به زندان می آوردند بی آنکه محارم شان 

منی افتاد.  اتفاق  مسایلی  چنین  روس ها  زمان  در  قطعًا  می کند،  تأکید  پدرام  باشند.  آنها  با 

پیوسته  خارجی  نیروهای  شده اند.  عشرختانه  و  میکده  به  تبدیل  آمریکایی ها  پایگاه های 

ارزش ها و باورهای اعتقادی و دینی مردم را مورد تهاجم قرار می دهند.

در  استخدام  شرط  اکنون  می کند.  بیداد  نیز  کار  از  اخراج  بیکاری،  و  فقر  این  کنار  در 

انگلیسی  زبان  دنیا  کجای  است.  انگلیسی  زبان  به  تسلط  دولتی  ادارات  و  وزارختانه ها 

شرط استخدام در وزارختانه های یک کشور است؟ حاال چنین شرطی را برای وزارت خارجه 

جمع آوری  را  شهری  فاضالب  که  شهری  خدمات  کارگر  اما  است،  پذیرش  قابل  بگذارند، 

و همین طور تشکل های  اداره های دولتی  همه  باشد؟  بلد  انگلیسی  زبان  باید  چرا  می کند، 

تصفیه  خوانده اند  درس  روسیه  و  ایران  در  که  را  آدم هایی  همه  شرط،  این  با  غیردولتی 

می کنند..... در جامعه ای که زن حق ندارد، بدون دلیل با مردان سالم و احوال پرسی کند، 

انتظار  آمریکایی ها  می کند.  ایجاد  مردم  در  شدیدی  عکس العمل  خانه،  فاحشه  کردن  دایر 

فقطدرشهرکمکرویانکابل۳۰۰فاحشه دارند این ملت چنین چیزهایی را حتمل کنند. 

خانه وجود دارد. )بنی یعقوب، ص ۲98(

آزار	جنسی	به	بهانه	تفتیش	بدنی
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ینسن و هامر نیز درباره دالیل نفرت افغان ها از خارجیان می نویسند: »درک این مسئله 

دشوار نیست که ناامنی، خشونت به بار می آورد و نوک پیکان خشونت به سوی خارجیان 

گرفته می شود. خشم متوجه کسانی است که به عقیده افغان ها سزاوار نفرت اند. خشم شان 

بازرسی  طوری  را  آنها  می نگرند،  حتقیر  چشم  به  افغان ها  به  که  است  بیگانگانی  متوجه 

جسد  بر  که  خشمگین اند  کسانی  از  انتحاری اند.  مبب گذار  مادرزاد  انگار  که  می کنند  بدنی 

افغان ها پیشاب می ریزند، قرآن سوزی به راه می اندازند و فیلم رفتارهای غیرانسانی شان را 

در یوتیوب به اشتراک می گذارند. خشم افغان ها متوجه طالبان نیست، در حالی که طالبان 

را  چیزهایی  آن  همه  اونیفرم پوش  غربی  مردان  می رساند...  قتل  به  را  غیرنظامیان  بیشتر، 

دارند که افغان ها هرگز به دست شان منی رسد.« )ص11۲( افزایش نفرت مردم از نیروهای غربی، 

موجب شده طالبان هر روز بتوانند سربازان بیشتری را از میان مردم برای همکاری به سوی 

خود جلب کنند. )بنی یعقوب، ص۲66(

ج: مسایل زنان

تغییر  افغانستان  اجتماعی  زندگی  ظاهر  در  اشغال گر  نیروهای  حضور  زمان  در  آنچه 

ادعای  با  کشور  این  سنتی  به شدت  جامعه  به  زور  با  غربی  منادهای  حتمیل  نتیجه  کرد، 

مدرن کردن آن بود. این تالش مثاًل برای رهایی زنان از قید و بندهای سالیان با تشویق شان 

از لباس ها و آرایش های غربی آغاز شد. اما تا آجنا که مربوط به حقوق زنان،  به استفاده 

بی سوادی  و  گسترده  فقر  شرایط  در  می شود،  اقتصادی  و  قانونی  و  اجتماعی  حمایت های 

معجزه ای  هیچ  افغان  زنان  از  انگشت شماری  تعداد  فردی  تالش  بجز  زنان،  80درصدی 

صورت نگرفت. همچنین به دلیل ادامه جنگ و گسترش ناامنی و فساد، حضور زنان در 

جامعه، حتی در شهرهای بزرگ همراه با خطرات بسیار و تقریبًا غیرممکن بود. در نتیجه 

حمله به زنان و اسیدپاشی، بسیاری از خانواده ها مانع رفنت دختران خود به بیرون از خانه 

و مدرسه می شدند و با توجه به اعتقادات به شدت خرافی همراه با تعصب، حتی مادران 

به دختران خود می گفتند: »ترجیح می دهم بی سواد باشی ولی بدن متالشی ات را در کوچه 

و بازار نبینم.« تنها ترس از دست دادن فرزند نبود که مادر را به بیرون کشیدن دخترش از 

مدرسه وامی داشت، اگر بدن متالشی و دست و پای بریده دختری جلوی چشم نامحرم قرار 

بگیرد آبروی خانواده  به خطر می افتد! )ینسن و هامر، ص84(

حتمیلی  شیوه  با  اما  زنان اند،  با  طالبان  حتمیلی  رفتار  مخالف  افغان ها  از  بسیاری   
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نیست،  ویرانی  جز  چیزی  کردنی  مدرن  چنین  آنها  نظر  از  ندارند.  آشتی  سر  هم  آمریکایی ها 

روشی که به تعمیق شکاف و افزایش تضادها می اجنامد. درباره زندگی زنان در این دوره باید 

در مجالی دیگر به تفصیل نوشت، اما به یقین می توان گفت که تنوع مشکالت، پیچیدگی و 

افغان هرگز منی توانست زیر سایه نیروهای اشغال گر و دولت های  بغرجنی های مسایل زنان 

دست نشانده آنها راهی هرچند باریک به بهبود نسبی بیابند. با این وجود جتربه بیست ساله 

اخیر زنان شهرهای بزرگ افغانستان و آشنایی با برخی مظاهر زندگی غربی، و مهم تر از آن 

جتربه حضور قدرمتند آنها در حکومت دمکراتیک افغانستان در جامعه، حاوی آموزه های 

عمیقی است که نتیجه آن در این روزها، اعتراض و مقاومت جسورانه زنان در برابر طالبان 

به دلیل عدم گشایش مدارس دخترانه و آهسته آهسته بسنت راه حتصیالت عالی دختران و 

فعالیت اقتصادی اجتماعی آنها است.

چ: آزادی بیان و مطبوعات

و  منایشی  کارهای  برخی  اجنام  از  گذشته  سال ها  این  در  نیز  بیان  آزادی  و  مطبوعات 

هدفمند تبلیغاتی، با دشواری های جدی مواجه بود تا حدی که انتقاد از صاحبان قدرت در 

رسانه های سراسری یا محلی ممنوع بود و طرح انتقاد تا حد خرد کردن گوینده، اخراج و وادار 

کردن او به مهاجرت به والیت دیگر پیش می رفته است.

زاویه  از  را  تصویری  و  نوشتاری  رسانه  صدها  ناگهانی  ظهور  مسأله  پدرام،  لطیف 

قابل توجهی ارزیابی می کند. او معتقد است، صرفًا انتشار ۲00 یا 300 نشریه آن هم با این 

سبز  بی سوادند،  مردمش  90درصد  که  کشوری  در  اصاًل  نیست.  آزادی  نشانه  نازل،  کیفیت 

شدن یک شبه 300 نشریه مثل قارچ چه معنی دارد؟ اغلب آنها توسط تشکل های خارجی 

برنامه های  تبلیغ  به  موظف  و  وابسته اند  آنها  به  و  می شوند  مالی  تأمین  سفارختانه ها  یا 

این نیست که چند نشریه داشته باشد. دوسوم منایندگان  آنها هستند. جامعه دموکراتیک 

ما در پارملان آدم های عوامی هستند که حتی سواد خواندن و نوشنت ندارند. پارملان یک 

شبکه فساد و رشوه گیری است. کدام یک از نشریات ما می پرسد که 1۵ میلیارد دالر کمک 

کشورهای خارجی کجا مصرف شده است؟ آنچه در زمینه رسانه ها اجنام گرفته هیچ ربطی 

یا  جامعه  شدن  قانومنند  و  احزاب  شدن  نهادینه  و  جنگ زده  کشور  یک  ملی  ساختار  به 

برای نیروهای اشغالگر  پادگان نظامی  امروز یک  افغانستان  آن ندارد.  دموکراتیک شدن 

است. )ینسن و هامر، ص۲69؛ بنی یعقوب، ص ۲89(
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ح: ارتش، پلیس و نیروهای انتظامی

در روزهای انتقال قدرت به طالبان در اواخر تابستان گذشته، اخباری از تسلیم ارتش 

طی  این،  بر  عالوه  شد.  منتشر  باال  از  مقامات  دستور  طبق  طالبان  نیروهای  به  افغانستان 

سال های گذشته، گزارش های بسیاری از ناکارایی و ضعف ارتش در صحنه های نبرد با جنگ 

ساالران مختلف از جمله طالبان شنیده می شد و ناامنی افسارگسیخته و دهشتناکی در جای 

سال ها،  این  در  افغانستان  در  ناامنی  مهم  دالیل  از  بی شک  بود.  دوانده  ریشه  کشور  جای 

باید اول از حضور نیروهای اشغال گر آمریکا و ناتو نام برد که نه تنها هرگز مایه ثبات و امنیت 

نشد، بلکه حفظ بی ثباتی و اشاعه آن، هم یکی از اهداف آنها برای تأثیرگذاری در کشورهای 

همسایه افغانستان بود، و هم وسیله ای برای ایجاد رعب و وحشت به قیمت جان و مال مردم 

این سرزمین با هدف شکسنت مقاومت های مردمی و وادارکردن آنها به اطاعت از خود. فساد 

گسترده در صفوف نیروهای نظامی مختلِف مسئول برقراری نظم و امنیت در کشور، عامل 

دیگر ناامنی و بی ثباتی بود. ادعای آمریکا این است در این سال ها با صرف بیش از 80میلیارد 

دالر ارتش 3۵0هزار نفری افغانستان را تربیت و جتهیز کرده است. اما واقعیات مؤید چیزهای 

دیگری هستند.

اسف بار  کشور  نظامی  وضعیت   ۲01۵ سال  در  جهانی  سازمان های  گزارش های   بر  بنا 

و حکومت افغانستان در حال فروپاشی بود. به گزارش واحد پژوهش و ارزیابی افغانستان، 

و  است  دچار  اعتیاد  سندرم  به بیماری به اصطالح  از بحران اخالقی رجن می برد  »ارتش که 
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منی تواند بدون کمک گسترده نیروهای خارجی به وظیفه اش عمل کند. این گزارش که بر اساس 

مصاحبه با نظامیان تهیه شده است، سربازان را فاقد انگیزه معرفی می کند. آنها به هنگام 

درگیری یا از صحنه می گریزند و یا برای همیشه از خدمت در ارتش دست می کشند. اما طالب ها 

تا حلظه مرگ می جنگند. دولت هیچگونه استراتژی نظامی ندارد. همان طور که هماهنگی بین 

به  سیاه  بازار  در  ارتش  سوخت  و  ندارد. اسلحه، مهمات  وجود  نیز  نظامی  مختلف  نیروهای 

فروش می رسد.« )ینسن و هامر، ص۲9۷(

باراک اوباما در ژانویه ۲01۷ در پایان دور دوم ریاست جمهوری خود اعالم کرد، برای 

حل مشکل ارتش، 8400 نفر نظامی آمریکایی جهت مشاوره و آموزش ارتش در افغانستان 

باقی خواهند ماند. اما باید پرسید: »از این 8400 نفر چه برمی آید که از یک ارتش 1۵0 هزار نفره 

)باالترین رقم نیروهای اشغال گر پیش از آغاز خروج از افغانستان در سال ۲014(  برمنی آمد؟ 

مشاوره نظامی ارتشی که از تبعیض قومی، جتهیزات ناکافی و فرار دسته جمعی سربازان رجن 

می برد؟ آموزش و مشاوره نظامی ارتشی که وفاداری سربازانش به دستمزد ناچیز ماهیانه اش 

بسته است؟ که تازه آن هم تا رسیدن به دست صاحب اصلی اش نصف می شود، چون افسران 

عالیرتبه و مقام های دولتی سهم خود را از آن تلکه می کنند.«

به گفته یک سرهنگ ارتش افغانستان، در ارتش فساد هست و شایستگی ها به حساب 

منی آیند. آنچه اهمیت دارد خویشاوندی و رابطه است. حکومت درست کار منی کند. پلیس 

را تیغ می زند. والیان، فرمانداران، شهرداران و متام کارکنان دستگاه آموزشی فقط  مردم 

به فکر پر کردن جیب های خودشان اند. برای بهبود وضع مردم کار منی کنند... مردم وعده های 

دولت را باور ندارند، دلیلی هم ندارد که باور کنند، دولت رمسًا دروغ می گوید. هدِفپلیس

برابرمردم ازپلیسدر برابرجنایتکاراننیست.هدف،حفاظت ازمردمدر فاسدحفاظت
برای مرکز فرماندهی  پول دامنارک ساخته شده  با  که  این روی زندان مستحکمی  از  است. 

پلیس مناسب است.

بین  درگیری  نیز  و  متعدد،  والیت های  در  طالبان  مستمر  اما  تدریجی  گرفنت  قدرت  با 

توصیه  به  بنا  افغانستان  دولت  مختلف،  مناطق  در  گروگان گیر  و  باج گیر  مختلف  گروه های 

اشغال گران، اقدام به تشکیل پلیس های محلی از میان مردم عادی کرد. به گزارش ینسن و 

هامر، »پلیس های محلی... اونیفرم ندارند، همان شلوار گشاد ُپر چین را می پوشند و هیچ گونه 

آموزش نظامی ندیده اند. مجوز استخدام شان همان تفنگی است که در دست دارند. آنها اغلب 

به دلیل شناختی که از منطقه دارند تشویق می شوند. بیشتر ... در جنگ با طالبان، گوشت 
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دم توپ به حساب می آیند. فقط یک وظیفه دارند: بکشند یا کشته شوند و البته بیشتر کشته 

می شوند. تنها در همین پاسگاه مرزی در عرض شش ماه گذشته 1۲ نفر جان باخته اند. مأموران 

که اسلحه  آنها  به  اغلب  گله مندند. طالبان  از جتهیزات شان  ارتش  پلیس هم مانند سربازان 

سنگین و مدرن برای دفاع ندارند، حمله می کنند.«

بسیاری از کسانی که امروز چه در پایتخت مقام های دولتی را احراز کرده اند، و چه به 

عنوان رئیس پلیس، شهردار، فرماندار، ....صاحب عناوین رمسی شده اند، از جنگ ساالرانی 

و  افغانستان  دموکراتیک  دولت  علیه  جنگ  سال ها  طی  را  خود  »شایستگی«  که  بوده اند 

نیروهای ارتش سرخ با کشنت هرچه بیشتر و ِاعمال شقاوت هرچه متام تر به اثبات رسانده اند. 

این جنگ ساالران در مناطق مختلف با پشتوانه قانونِی مقاِم جدید خود و امکانات به واسطه 

آن، ملوک الطوایفی های خشونت باری را با نیروهای محافظ شخصی و قوانین من درآوردی 

برپا کرده اند. »امروز گروگان گیر سابق رئیس پلیس محلی است و چهارصد نفر زیر دست دارد.« 

داود یکی از جنگ ساالرانی که حاال پست ریاست شورای شهر را دارد، رئیس قدرمتندی با صد 

شبه نظامی. »وقتی دامنارکی ها هنوز در پایگاه عملیاتی پرایس در پنج کیلومتری گرشک )در 

والیت هلمند( به سر می بردند، شبه نظامیان داود هشت ایستگاه بازرسی در اطراف پایگاه را 

اداره می کردند. گفته می شود که شبه نظامیان افیونی و شندرپندری داود با تفنگ های عهد 

دقیانوس از پایگاه مستحکِم پرایس حفاظت می کنند اما واقعیت درست برعکس بود. داود 

ماهانه بیست هزار دالر می گرفت تا به سوی دامنارکی ها و بریتانیایی ها آتش نگشاید«! 

برقراری امنیت و دیگر مقامات دولتی به جز فساد،  به  مشکل دیگر نیروهای موظف 

غیرمحلی بودن آنهاست. آنها از والیت های بیگانه می آیند و دولتی را منایندگی می کنند که 

همواره در جامعه افغانستان به عنوان عنصری بیگانه عمل کرده و حرفی برای گفنت نداشته 

است. »در عوض طالبان چارچوب هایی ایجاد می کند که زندگی در آنها قابل حتمل می شود. هر 

چند که این زندگی برای یک انسان غربی از نظر رفاهی، امنیتی یا آموزشی قابل قبول نیست. 

اما در اینجا عنصری اساسی تر مورد نظر است – دولِت  در سایه طالبان در بیان امرونهی هایش 

بسیار روشن عمل می کند و این به کسانی که زیر سلطه اش زندگی می کنند به شکل متناقضی 

احساس امنیت می دهد.« ) ینسن و هامر، ص 189، 190، ۲01، ۲04، ۲13، ۲9۵ و ۲98(

خ: ارتش خصوصی

برای  بزرگ تری  مشکل  نظامی،  خدمات  خصوصی  شرکت های  سروکله  شدن  پیدا  با 
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کشورهای مورد تهاجم های امپریالیستی پیدا شد که افغانستان نیز از گزند آن در امان مناند. 

افراد این شرکت ها با لباس های نظامی مخصوص به خود، موظف به ارائه خدماتی هستند که 

پیش تر توسط خود سربازان و افسران ارتش اجنام می گرفت. بنا بر گزارش ها، خدمت رسانی 

به 1۷۵هزار نیروی نظامی آموزش دیده آمریکا در سال ۲010 در مناطق جنگی برعهده ۲0۷هزار 

مزدوران این شرکت های خصوصی بوده است. خصوصی سازِی یک بخش از ارتش آمریکا از 

آنان به  چند جهت سودمند است: مقررات جنگی شامل سربازان مزدور منی شود و کشاندن 

دادگاه به اتهام جنایتی که مرتکب شده اند، بسیار دشوار است؛ بخش بزرگی از سربازان شاغل 

در شرکت های خصوصی تابعیت کشورهای عضو ناتو را ندارند و رقم کشته شدگان آنها در 

آمارهای رمسی منی آید!

افغانستان  در  آمریکا  ارتش  تعداد سربازان  نوشته می شد،  گزارش  این  که  در حلظه ای 

9800 نفر بود. براساس گزارش فارن پالیسی تعداد ۲86۲6 سرباز مزدور شرکت های خصوصی 

به عنوان واحدهای پشتیبانی ارتش آمریکا در افغانستان مستقرند. بنابراین در سال ۲01۷ 

که آمریکا وارد هفدمین سال اشغال افغانستان می شود تعداد نظامیانش در این کشور اشغال 

شده نه 8400 نفر، بلکه بیش از 3۵ هزار نفر خواهد بود! )ینسن و هامر، ص30۲(

راستی حال که ادعا می شود، سربازان آمریکایی و متحدین ناتویی خاک افغانستان را 

ترک کرده اند، آیا این شامل نیروهای شرکت های خصوصی هم می شود؟ نیروهایی که به دلیل 

آزاد بودن از هر قانون و مقررات و نگرانی از حتت پیگرد قرار گرفنت، در کشنت، غارت و جتاوز 

و هر عمل غیرانسانی و غیراخالقی خدا را بنده نیستند!

کشت خشخاش و جتارت مواد مخدر

را  درباره کشت خشخاش و مواد مخدر به سختی بشود در چند خط، حرف های ناگفته 

گفت. اما می توان این نکته را یادآور شد که طالبانی که در دوران امارت اولش کشت خشخاش 

را بسیار محدود کرده بود، در سال های خیزش مجدد، از کشت خشخاش، تهیه و قاچاق مواد 

مخدر به عنوان یکی از منابع مهم مالی سازمانی بهره گرفت و به همین دلیل با باج ستانی از 

کشاورزانی که زندگی شان تنها به کشت خشخاش وابسته است، موفق به جلب هواداری آنها 

نیز شد. اما در روند افزایش کشت خشخاش و استقرار آزمایشگاه های تبدیل تریاک به هروئین 

و دیگر انواع مواد مخدر، و صدور آن به جهان، نیروهای نظامی اشغال گر نقشی تعیین کننده 

این گونه اعمال  اول  افغانستان در مقام  آن قرار گرفنت  انکار داشتند که نتیجه  و غیرقابل 
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شیطانی مهلک در جهان است. از دیگر پیامدهای این فعالیت، گذشته از بستر مهمی برای 

تعمیق فساد، گسترش اعتیاد در داخل افغانستان به میزان بیش از سه میلیون معتاد است.

سخنی پایانی: ترس حاکم بر زندگی افغان ها

 در پایاِن اشاره های فوق به شرایط رقت بار زندگی مردم افغانستان در۲0 سال گذشته، 

توجه به جمع بست برخی از شاهدان عینی خالی از لطف نیست. آنها باور دارند، پولی که برای 

پروژه های عمرانی به این کشور سرازیر شده بود، برای بازسازی یک قاره جنگ زده کافی بود 

و کابل را می شد هر دو سال یک بار فرو ریخت و از نو ساخت، اما همدستی آمریکایی ها با 

جنگ ساالران مجاهد که اندیشه ای جز افزایش قدرت خود نداشتند، این کشور را به غرقاب 

فساد همه گیر و مزمنی کشاند. در این سال ها موسیقی جنگ همواره در حال نواخنت بود و زمان 

پخش معینی نداشت. روز و شب، همیشه. سهم طالبان در این ارکستر به سان ضربه دهلی بود 

که ریتم ضربان قلب مردم قندهار را معین می کرد. قلب ها از وحشت می طپیدند، روز و شب، 

همیشه. زندگی در آجنا دشوار بود. گورستان ها هرسال بزرگ و بزرگ تر شدند. بچه ها هنگام 

شنیدن صدای بالگردها، از ترس می گریستند. زنان جرأت رفنت به مزارع را نداشتند. افغان ها 

می ترسیدند. روز و شب، همیشه.

ینسن می نویسد: »شالوده زندگی افغان ها بر ترس استوار است. کودکان در راه مدرسه 

می ترسند. زنان می ترسند، چه آنها که در خانه منتظرند و چه آنها که مجبورند به تنهایی از 

خانه بیرون بزنند. ترس همراه مردان و پسران جوانی است که مانند فراری ها در میدان جنگ 

به حال خود رها شده اند. ... افغان ها جتسم وحشت زندانیان محکوم به زندان ابدند. من در 

این کشور مهمامن اما مثل همه شهروندان می ترسم، ترسم از این است که از اینجا زنده بیرون 

نیایم.« )ینسن و هامر، ص۷0 و 100 و 160(

این منای فشرده و تکان دهنده ای است از آنچه مبباران »دمکراسی« و »مبارزه با تروریسم« 

امپریالیسم آمریکا و متحدین ناتویی  آن برای بیش از 30 میلیون مردم رجندیده افغانستان بر 

جای گذاشته اند.

منابع: 
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یادآوری

برخالف ادعای رسانه ها و شبکه های اجتماعی امپریالیستی و دیگر رسانه های متأثر 

از آنها، اهمیت استراتژیک افغانستان برای آمریکا از سال های شروع جنگ سرد و به زمانی 

برمی گردد که امپریالیسم جهانی در صدد بسنت یک کمربند سبز به دور احتاد شوروی بود. بعد 

از سقوط سلطنت ظاهرشاه )13۵۲ش / 19۷3م( و به قدرت رسیدن داود خان به عنوان اولین 

رئیس جمهور افغانستان )19۷3-19۷8(، به دلیل مودت دیرینه رهبران این کشور با احتاد 

شوروی، و نیز حضور قدرمتند نیروهای دموکراتیک در جامعه آن زمان افغانستان به ویژه در 

ارتش که در نهایت به انقالب ثور منجر شد، آمریکا سال ها موفق به کشاندن افغانستان به 

حلقه فوق نشد. با پیروزی انقالب بهمن 13۵۷ در ایران و برچیده شدن بزرگ ترین پایگاه های 

و در نتیجه گسسته شدن کمربند سبز علیه احتاد شوروی در  آمریکا  و استراق مسع  نظامی 

ایران، افغانستان از نظر استراتژیک برای ایاالت متحده اهمیتی دو چندان پیدا کرد و تشکیل 

دولتی مطیع و وابسته به خود در افغانستان، که بتواند نقش جایگزین هر چند ضعیفی برای 

ایران را ایفا مناید، در دستور کار رهبران آمریکا قرار گرفت. از این رو آمریکا با کمک تعدادی 

طالبان امروز )2۰21-2۰۰5(
طلیعه حسنی - فرشید واحدیان

تعدادی	از	اعضای	هیئت	دولت	موقت	طالبان

این	مقاله	بخش	دوم	مقاله	ای	است	که	در	شمارۀ	گذشتۀ	»دانش	و	امید«	با	عنوان	»طالبان	
دیروز«	منتشر	شد.	این	نوشته	ابتدا	نگاهی	کوتاه	به	گذشته	خواهد	داشت	و	سپس	کوشش	

می	شود	تا	تصویری	از	طالبان	امروز	به	دست	دهد.
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از دولت های ارجتاعی منطقه از جمله پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی 

دست به کار شد تا با آموزش، جتهیز و مسلح کردن گروه های افراطی مذهبی افغانی به نام 

مجاهدین، آنها را برای مبارزه ای به شدت خونبار و ویرانگر به افغانستان گسیل مناید. هدف 

روشن بود: افزایش حمالت مرگبار جهت سرنگونی دولت دموکراتیک افغانستان و وادار کردن 

احتاد شوروی برای اعزام نیرو به این کشور. بنا به اعترافات اخیرًا منتشر شده برژینسکی، 

مشاور امنیت ملی وقت آمریکا، سازمان »سیا« حداقل شش ماه پیش از ورود ارتش سرخ به 

افغانستان در این کشور مشغول فعالیت های گوناگون اطالعاتی، سازماندهی و تدارکاتی بود.

نیروهای  کمک  با  فداکارانه  و  قهرمانانه  مقاومت  سال  چند  از  بعد  افغانستان  ارتش 

و  نظامی  مالی،  جانبه  همه  پشتیبانی  از  که  ضدانقالب  مجاهدین  برابر  در  شوروی  نظامی 

تدارکاتی اردوگاه امپریالیستی برخوردار بودند، نیروهای ارتش سرخ در نتیجه تغییر رهبری در 

احتاد شوروی با مست و سوی راست گرایانه ویرانگر و ضد سوسیالیستی، از افغانستان خارج 

شدند. با این وجود ارتش افغانستان حتت رهبری 

دولت دکتر جنیب موفق به دفاع قهرمانانه بیش 

کمک های  قطع  شد.  سرزمین  این  از  سال  سه  از 

اقتصادی شوروی به افغانستان بعد از روی کار 

آمدن بوریس یلتسین در روسیه، و تشدید حمالت 

مجاهدین با حمایت همه جانبه آمریکا و متحدین پیدا و پنهان آنها، نهایتًا به سرنگونی دولت 

دکتر جنیب و تصاحب قدرت توسط گروه های مختلف مجاهدین در افغانستان اجنامید.

متفاوت  قومی  وابستگی های  با  اسالمی  مجاهدین  گروه های  بین  خونین  قدرت  جنگ 

در سال های 199۲-1996 )13۷1-13۷۵(، مانع از اجرای پروژه های اقتصادی و ژئوپلیتیک 

مورد نظر ایاالت متحده و پاکستان بود. بنابراین گروه خشن، متحجر و بنیادگرای طالبان، بنا به 

تأیید بی نظیر بوتو، با فکر و ابتکار آمریکا، هزینه و ایدئولوژی سلفی های سعودی و امارات؛ و 

اقدامات عملی سازمان امنیت پاکستان »آی اس آی«، از دل همان مجاهدین زایانده شد. عواملی 

که تا امروز نیز در جتدید حیات این گروه نقش تعیین کننده داشته اند. وحید مژده، نویسنده و 

حتلیل گر سیاسی، که خود نیز زمانی روابط نزدیکی با طالبان داشت و بعدها ترور شد، برآن است 

که، هیچحرکتنظامیبدونپشتوانهوحمایتخارجیودخالتدستیادستهاییازبیرون

مجالخودمناییوعملدرافغانستاننداشتهاست؛ازحزباسالمیبهرهبریحکمتیار،
]جنگساالرمشهوربهقصابکابل[ودریافتکنندهبیشترینکمکهایخارجی،تادیگر

و	 پشتوانه	 بدون	 نظامی	 حرکت	 هیچ	

یا	 دست	 دخالت	 و	 خارجی	 حمایت	

دست	هایی	از	بیرون	مجال	خودنمایی	و	

عمل	در	افغانستان	نداشته	است.
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سازمانهایمجاهدینکهامروزباپایانگرفنتحمایتخارجی،ازآنانجزنامچیزیباقیمنانده
است.ظهورطالباننیزدرصحنهبحرانافغانستان،ازاینقاعدهمستثنینیست.1

ایاالت متحده آمریکا از همان ابتدا با ماهیت شدیدًا ارجتاعی دولت طالبان مشکلی 

نداشت و بالفاصله آمادگی خود برای برقراری مناسبات سیاسی و جتاری با این دولت را اعالم 

کرد. از جملۀ پروژه های مورد نظر آمریکا، احداث خط لولۀ یونوکال برای رساندن گاز ترکمنستان 

از مسیر افغانستان به دریای آزاد بود. از سوی دیگر، به دنبال نابودی احتاد شوروی، استراتژی 

جدیدی حتت نام پروژۀ قرن جدید آمریکایی از طرف نئوکان های آمریکا جهت تسلط کامل بر 

جهان و ایجاد دنیای تک قطبی ارائه شد. اجرای این استراتژی به شهادِت طراحان آن، نیاز 

به واقعه ای شبیه »پرل هاربر« داشت. وقایع یازده سپتامبر بهانه مورد نظر سردمداران ایاالت 

متحده را فراهم کرد و جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا در سخنانی که به نوعی اعالم 

جنگ به همه جهان بود، به جهانیان هشدار داد: »شما یا با ما هستید یا علیه ما!«

مضافًا اینکه، به دلیل شوک ناشی از حمالت 

تروریستی اخیر، پروپاگاندا و جوسازی های وسیع 

رسانه ای برای حتریک احساسات انسان دوستانه 

از  بخشی  همدردی  جلب  به  موفق  آمریکا  مردم، 

افکار عمومی مردم جهان حتی از میان نیرو های 

نسبتًا مترقی مانند حزب سبز آملان گردید. بدین 

بهانۀ  به  ناتو  مشارکت  با  آمریکا  ارتش  ترتیب، 

نابودی القاعده و رهبر آن اسامه بن الدن در افغانستان به این کشور حمله برد و حکومت طالبان 

در نتیجه بیش از یک ماه مبباران بالانقطاع سرنگون شد. رهبری و بخشی از اعضای طالبان 

بعد از حتمل تلفات سنگین، آوارۀ پاکستان و کوه و کمرهای صعب العبور افغانستان شدند. با 

این وجود اما، در حالی که فضای هوایی افغانستان در آن ایام حتت کنترل کامل ارتش آمریکا 

و ناتو بود، بخشی از رهبری طالبان و القاعده با هواپیماهای نظامی دولت »سرنگون شده« 

طالبان به مناطق امن در پاکستان انتقال داده شدند!

در  موقت  دولت  رئیس  عنوان  به  کرزی  حامد  چون  افرادی  گماشنت  کنار  در  فوق  خبر 

و  ادعاها  بودن  دروغین  ابتدا  همان  از  افغانستان،  رئیس جمهور  بعدها  و  بن  کنفرانس 

بازی های  و  افغانستان  به  حمله  توجیه  در  آن  ناتویی  متحدین  و  متحده  ایاالت  وعده های 

با طالبان  این انتصاب در عمل نشان داد که جنگ  با طالبان را برمال ساخت.  دوگانه اش 

افغانستان	 هوایی	 فضای	 که	 حالی	 در	

و	 آمریکا	 ارتش	 کامل	 کنترل	 تحت	

القاعده	 و	 طالبان	 رهبری	 بود،	 ناتو	

دولت	 نظامی	 هواپیماهای	 با	

امن	 مناطق	 به	 طالبان	 »سرنگون	شده«	

در	پاکستان	انتقال	داده	شدند!
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برای آمریکا بهانه ای بیش برای رسیدن به سایر اهداف ژئوپلیتیک نیست. لطیف پدرام، 

رهبر حزب کنگره ملی افغانستان، در پاییز 1386 درباره حامد کرزای می گوید: »کرزی در 

زندگی نامه هایی که به عنوان تبلیغات انتخاباتی منتشر کرده، به صراحت نوشته که چهار 

قدرت  در  امروز  که  کسانی  از  بسیاری  این  بر  عالوه  است.  بوده  طالبان  فعال  عضو  سال 

هستند نیز از اعضای فعال طالبان بوده اند... بارها گفته ام که در رأس جنایتکاران جنگی 

باید حامد کرزی به دادگاه برود و پاسخ بدهد که چرا با طالبان همکاری و از آنها دفاع می کرده 

است؟ و چرا همچنان با طالبان ارتباط دارد و رهبران آنها را آزاد می کند؟ او همین االن رابطه 

آنها  با  طالبان(  اول  خارجه دولت  )وزیر  متوکل  آقای  طریق  از  و  دارد  طالبان  با  تنگاتنگی 

در حال گفت و گوست. آقای کرزی قصد دارد طالبان را در قدرت مشارکت دهد و حتی این 

موضوع را انکار هم منی کند.«۲ چیزی که امروز، بعد از ۲0 سال، در عالی ترین سطح به دست 

آمریکا اجنام گرفت؛ تفویض کامل قدرت به طالبان!

دیگر  و  غنی،  اشرف  عبداللـه،  عبداللـه  کرزی،  چون  گماشتگانی  از  آمریکا  خواست 

مجاهدین جنایتکاری چون عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، امراله صاحل، امساعیل خان 

و ... چیزی نبود مگر حتت فرمان درآوردن اقوام مختلف ساکن در افغانستان با استفاده از هر 

وسیله ای از جمله تطمیع، ارعاب و تنبیه در راستای اهداف استراتژیک امپریالیسم جهانی. 

هدفی که به دلیل فساد حاکم )که خود از اشغال کشور و عملکرد ارتش آمریکا و ناتو در آجنا 

نشأت می گیرد( و رقابت های خونین قومی و گروهی هرگز محقق نشد، و هرج و مرج و خونریزی 

بالوقفه در نقاط مختلف کشور به عنوان توجیهی برای ادامه حضور فاجعه بار و فساد برانگیز 

نیروهای نظامی آمریکا و ناتو استفاده  شدند. درگیر شدن با طالباِن در حاِل برآمدِن مجدد، 

عامل دیگری برای عدم موفقیت فوق بود.

کشور  در  افغانستان،  »بازسازی«  برای  غربی  دالر های  از  استفاده  با  اختالس  و  رشوه 

که  برآورد  سر  افغانستان  در  ثروت مند  فوق العاده  افراد  از  کوچکی  طفیلی  قشر  و  شد  حاکم 

نفع خود را در ادامۀ اشغال گری و درگیری با طالبان می دید. پیمانکاران ارتش و شرکت های 

خصوصی آمریکایی دست اندر کار پروژه های نظامی و بازسازی، بخش بزرگی از هزینه های 

جنگ را به جیب می زدند و این قشر طفیلی را به عنوان شریک بومی خود در اختیار داشتند. 

صورت حساب 43 میلیون دالری برای ساخت یک ایستگاه پمپ بنزین توسط ارتش آمریکا 

در سال 1394 )۲01۵( که قیمت واقعی آن در بازار ۵00 هزار دالر بود، تنها یک منونه از دزدی 

فرماندهان آمریکایی و ناتویی با شراکت افغان ها بود!



ص 147، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

پیرامون حتوالت افغانستان

مذاکره با طالبان

یکی از اهداف حضور ایاالت متحده در افغانستان، ایجاد بی ثباتی و ناامنی در کشورهای 

همسایه این کشور بود. جتربۀ چچن نیز نشان داده بود که ایجاد تشنج و انتقال جنگ به آسیای 

مرکزی، تنها از عهدۀ یک دولت یک دست، اما متعصب، متحجر و حرف شنو برمی آید. از این 

رو پس از ورود طالبان به کابل و اعالم امارت اسالمی متکی به شریعت توسط آنها در سال 

1996/13۷۵، مقامات آمریکا اینجا و آجنا از به رمسیت شناخنت دولت طالبان سخن  گفتند. 

گلین دیویس سخنگوی وقت وزارت امور خارجه، برای توجیه روابط آمریکا با آنها توضیح داد، 

ایاالت متحده در رابطه با قوانین اسالمی که طالبان بر مناطق حتت کنترل خود حتمیل می کنند، 

هیچ چیز قابل مالحظه ای برای مخالفت منی بیند. طالبان کهنه پرست هستند، اما ضدآمریکایی 

نیستند. برخی از مقامات وزارت خارجه آمریکا نیز علی رغم دیدگاه های حتقیرآمیز طالبان 
نسبت به حقوق زنان از مبارزه طالبان برای برقراری نظم و قانون ]!؟[ متجید کردند.3

طریق  از  پیش،  سال ها  از  آمریکا  واقع  در 

جنبش  به  زیادی  کمک های  پاکستان  ارتش 

بدین  آنها  از  منونه هایی  که  بود  منوده  طالبان 

آمریکایی  کماندوی   60 اعزام   )1 قرارند: 

مرز  نزدیکی  در  سوبه  کوهستانی  منطقه  به 

از  قبل  سال  یک  حدود  پاکستان،  و  افغانستان 

جنگ های  آموزش  جهت  طالبان  آمدن  وجود  به 

آمریکا   )۲ پاکستانی؛  افسران  آموزش  و  افغانستان  شرایط  در  جنگ  فرماندهی  و  شهری 

از سه میلیارد دالر در اختیار طالبان گذاشت؛ 3( و جالب ترین مورد  در همان سال ها بیش 

از طالبان و گمراه کردن افکار عمومی آمریکا، در  اینکه آمریکا برای توجیه حمایت خویش 

مقابل ایجاد »دفتر سیاسی« برای طالبان، یک »البی« هم از افغان های ساکن آمریکا با نام 

»شورای همیاری برای همکاری ملی افغان ها« به وجود آورد. این البی نقش زبان رسانه ای 
 و گروه فشار برای پیشبرد برنامه های واشنگنت با طالبان و آینده افغانستان را ایفا می کرد.4

بنابراین روشن است که آمریکایی ها خود زمینه های قدرمتند شدن و برآمدن دوباره طالبان را 

فراهم کردند. مناینده سازمان ملل با توجه به حضور گسترده طالبان در افغانستان در سال 

138۵، یعنی تنها ۵ سال بعد از حمله آمریکا و به ظاهر تار و مار کردن این گروه، گفته بود، 

»اگر امروز طالبان دوباره در افغانستان حضور گسترده و قدرمتند پیدا کرده، توسط نیروهای 

اسالمی	 قوانین	 با	 رابطه	 در	 آمریکا	

کنترل	 تحت	 مناطق	 بر	 طالبان	 که	

تحمیل	 	1۹۹۶ سال	 در	 خود	

ندارد.	 مخالفتی	 هیچ	 می	کنند،	

کهنه	پرست	 طالبان	 آنها	 زغم	 به	

نیستند! ضدآمریکایی	 اما	 هستند،	
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خارجی است و ربطی به افغانستان ندارد.«۵

در کنار پیامدهای بحران اقتصادی سال های 138۷-1388 )۲008-۲009(، و سنگینی 

از  آمریکایی  نیرو های  خروج  زمزمۀ  آمریکا،  افتادۀ  نفس  از  اقتصاد  دوش  بر  جنگ  هزینۀ 

سیاست  و  شد  آغاز  جمهوری خواه  هم  و  دمکرات  هم  جمهور  روسای  توسط  افغانستان 

سرمایه گذاری میان بخشی از طالبان با هدف تفویض کامل قدرت به آنها در آینده در پیش گرفته 

شد. فراهم کردن امکان گشایش مجدد دفتر منایندگی طالبان در دوحه در سال ۲01۲/1391، 

با وجود مخالفت دولت افغانستان، در راستای همین سیاست بود. آمریکا با برداشنت چنین 

قدمی نشان داد که درعرصه تصمیم گیری اربابان جایی برای گماشتگان وجود ندارد.

پنج رهبر زندانی طالبان شامل  نوراللـه نوری، عبداحلق وثیق، محمدنبی عمری، خیراللـه 

خیرخواه و محمد فاضل آخوند 11 خرداد 1393، 

از زندان گوانتانامو آزاد شدند و بالفاصله به دفتر 

محمد  مانند  افراد  این  از  تعدادی  پیوستند.  قطر 

بودند.6  گوانتانامو  زندان  در  سال   14 فاضل 

در  قدمی  را  آنها  آزادی  از  هدف  اوباما  باراک 

راستای روند »صلح« خواند. در پی اعالم »صلح« 

)یا دقیق تر سازش با طالبان( به عنوان بخشی از 

برنامه انتخاباتی دونالد ترامپ، بعد از هجده ماه 

مذاکره، موافقت نامه ای در تاریخ دهم بهمن 1399 

منایندٔه  خلیل زاد،  زملی  میان   )۲0۲0 فوریه   ۲9(

ویژۀ آمریکا و مال برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر امضا شد.

بنا بر منت انگلیسی این موافقت نامه ،از نکات مهم بخش علنی آن می توان به این موارد 

اشاره کرد: عدم حمله به نیرو های آمریکایی و ناتو؛ خروج تدریجی قوای آمریکایی وائتالف؛ 

تبادل زندانیان میان دو طرِف طالبان و دولت؛ عدم استفاده از خاک افغانستان علیه منافع 

ایاالت متحده؛ و اجنام مذاکرات بین االفغانی جهت تعیین نظام آیندٔه کشور.

یکی دیگر از موارد قرارداد دوحه، که حائز اهمیت ویژه ای است، تعهد دولت طالبان به 
ندادن ویزا به شهروندان کشورهای مخالف آمریکاست.۷

این دومین موافقت نامٔه مهمی بود که میان افغان ها و ایاالت متحدٔه آمریکا به امضا 

رسید. در زمان دولت حامد کرزی، ایاالت متحدٔه آمریکا کوشید تا یک قرارداد امنیتی به این 

طالبان،	 از	 حمایت	 توجیه	 برای	 آمریکا	

برای	 سیاسی«	 »دفتر	 ایجاد	 مقابل	 در	

افغان	های	 از	 هم	 »البی«	 یک	 طالبان،	

همیاری	 »شورای	 نام	 با	 آمریکا	 ساکن	

به	 افغان	ها«	 ملی	 همکاری	 برای	

زبان	 نقش	 البی	 این	 آورد.	 وجود	

پیشبرد	 برای	 فشار	 گروه	 و	 رسانه	ای	

و	 طالبان	 با	 واشنگتن	 برنامه	های	

می	کرد! ایفا	 را	 افغانستان	 آینده	
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کشور حتمیل مناید. بنابراین، با در پیش گرفنت تاکتیک شالق و شیرینی، گاه دولت افغانستان 

را به خارج کردن کامل قوای خود تهدید کرد و گاه به رئیس جمهور  وقت وعده ماندن در قدرت 

داد. امضای قرارداد امنیتی مورد نظر آمریکا با دولت افغانستان تا فردای روز حتلیف اشرف 

غنی به عنوان برنده انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در 1393 / ۲014 به تعویق افتاد. 

این قرارداد ضمن اعطای حق کاپیتوالسیون به آمریکایی ها، اجازه داشنت پایگاه و نیروهای 

نظامی در افغانستان را نیز به آمریکا می داد. اما اینکه چرا با وجود چنین قراردادی آمریکا در 

تالش برای امضای موافقت نامٔه دیگری با گروه مخالف دولت بود، و نیز این که طالبان تا چه 

حد به قرارداد امنیتی نام برده وفادار خواهند ماند، روشن نیست.

عبداحلق وثیق، از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر بعد از امضای منت توافق فوق، در 

پاسخ به خبرنگاران که آیا طالبان با حکومت افغانستان نیز به توافق خواهند رسید، گفته بود: 

»در این زمینه تا حاال هیچ توافقی نشده است، زیرا یک نیروی خارجی در افغانستان حضور 

در  خارجی،  نیروهای  حضور  پایان  از  بعد  دارد. 

صحبت  بین االفغانی  مذاکرات  در  زمینه  این 

می شود.« اما آنچه وی گفت در واقع نقض آشکار 

یکی از بندهای مهم همان منت امضا شده بود که 

ایاالت متحده هم بر آن چشم بست!

هفت ماه بعد از امضای قرارداد دوحه، میان 

طالبان و نیروهای آمریکایی آتش بس کامل برقرار بود. خلیل زاد و وزیر امور خارجۀ آمریکا 

با افتخار گفتند: »در این مدت حتی یک آمریکایی در افغانستان کشته نشده است«. مال 

آخوندزاده، رهبر طالبان نیز کشنت آمریکایی ها را مخالف شریعت خوانده بود.8 این نشان دهنده 

تعهد جدی طالبان تنها به آمریکایی ها برای گرفنت امتیازهای معینی بود، و وخامت اوضاع 

بعد از عقد این قرارداد و تشدید انفجار ها و کشتار های هدفمند مردم برای هیچیک از طرفین، 

محلی از اعراب نداشت.

اختالفات درون گروهی طالبان

اکثریت طالبان حاضر در مذاکرات دوحه زندانیان سابق گوانتانامو، بگرام و زندان های 

خصوصی در افغانستان و پاکستان بودند. آنها در این زندان ها حتت شکنجه های سنگین، 

مغزشویی و روش های تطمیع قرار گرفتند و پس از آزادی نیز حتت نظر »کارشناسان« آمریکایی 

کشتن	 طالبان	 رهبر	 آخوندزاده،	 مال	

شریعت	 مخالف	 را	 آمریکایی	ها	

تعهد	 نشان	دهنده	 این	 کرد.	 اعالم	

آمریکایی	ها	 به	 تنها	 طالبان	 جدی	

بود. معینی	 امتیازهای	 گرفتن	 برای	
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و اروپایی دوره های آموزش دیپلماسی را طی کردند تا با ارائه چهره ای ظاهرًا متفاوت نسبت 

آمریکا  سوی  از  نیابتی  حاکمیت  گرفنت  دست  در  برای  را  جهان  عمومی  افکار  گذشته،  به 

آماده منایند. در نتیجه تیم رهبری طالبان برآمده از دوحه، نه تنها مانند مالعمر رهبر اولیه 

توانایی  دیپلماسی  زبان به ویژه  و  انگلیسی  زبان  به  تسلط  با  بلکه  نیست،  بی سواد  خود، 

و هوشیاری تازه ای از خود به منایش گذاشته که هیچ ارتباطی با تغییر بنیادی در نظرات و 

شیوه های حکومت داری قرون وسطایی آنها ندارد! منونۀ مشخص این آرایش چهره را می شود 

در مالعبدالغنی برادر، سرپرست هیئت مذاکره کننده دید.

برادر، که اکنون معاون خنست وزیر امارت اسالمی است، معاون مالمحمد عمر در جنگ 

حکومت  در  برادر  سال های1360بود.  در  شوروی  ارتش  و  افغانستان  دمکراتیک  دولت  با 

اول طالبان )13۷۵ تا 1380ش( مست های مهمی از فرمانداری هرات و نیمروز تا فرماندهی 

از  او را پس  یک سپاه طالبان در غرب افغانستان را داشت و نیز جانشینی وزیر دفاع که، 

یکی  عنوان  به  آمریکا  رهبری  به  ائتالف  حمله 

نیروهای  تعقیب  مورد  طالبان  مهم  کارگزاران  از 

ائتالف قرار داد. وی با فرار به پاکستان، بار دیگر 

در  را  طالبان  اولیه  هسته  کویته،  شورای  اداره 

دست گرفت و علیه نیروهای ائتالف و دولت جدید 

افغانستان عملیات تروریستی از خاک پاکستان 
را برنامه ریزی و هدایت کرد.9

امابرادردرهمینسالهابااحمدولیکرزی،برادرحامدکرزیورئیسشورایوالیتی
از  او و شماری دیگر  ارتباطبود. در زمستان سال ۲010،  اوایلدولتکرزی،در قندهاردر
رهبران طالبان توسط نیروهای امنیتی پاکستان در کراچی دستگیر و به زندان افتادند. در سال 

1398 خورشیدی که زمزمه مذاکرات طالبان با آمریکا قوت گرفت،ویبهعنوان فردیمورد

اعتماد بهدستورآمریکااززندانآزادشد تا مذاکرات »صلح« دوحه را از طرف طالبان رهبری 
کند. برادر پس از فرار اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سقوط کابل وارد قندهار شد و با 

ویلیام برنز، رئیس »سیا« که حامل پیام شخصی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا بود، مالقات 
کرد.10

داخل  در  طالبان  امیراملومنین  و  رهبر  آخوندزاده،  هیبت اللـه  با  مختصری  آشنایی  با 

افغانستان، می توان متوجه برخی اختالف های درون گروهی میان رهبران به قدرت رسیده در 

عبدالغنی	برادر	پس	از	فرار	اشرف	

غنی	رئیس	جمهور	افغانستان	و	سقوط	

کابل	وارد	قندهار	شد	و	با	ویلیام	

برنز،	رئیس	»سیا«	که	حامل	پیام	

شخصی	جو	بایدن،	رئیس	جمهور	

آمریکا	بود،	مالقات	کرد.
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راهروهای هتل های قطر و طالباِن در صحنه نبرد در کشور شد.

هیبت اللـه آخوندزاده فعالیت سیاسی خود را از سال 13۷۵، در امارت طالبان شروع کرد. 

آخوندزاده معروف به شیخ احلدیث به دلیل تسلط بر احادیث، در دور اول حکومت طالبان در 

مقام قاضی القضات، صادرکنندۀ فتوا های سخت و خشونت باری بود. وی در سال 139۵، پس 

از کشته شدن مرموز مالعمر و جانشین او مال اختر منصور در حمالت پهبادی آمریکا، رهبر و 

امیراملومنین طالبان نام گرفت و از همان زمان ناپدید شد! در سال 1396 شاخۀ القاعده در 

شبه قارۀ هند با انتشار سندی مبنی بر الزام بیعت ایمن الظواهری، رهبر القاعده با آخوندزاده 

و  مسلمین«  »علمای  از  بیانیه ای  طی   ،1399 سال  اوایل  در  دیگر  بار  القاعده  کرد.  تأکید 

مردم افغانستان خواست تا از طالبان برای ایجاد یک دولت اسالمی حمایت منایند و از همه 

تروریست ها در جهان خواست طالبان را الگوی خود قرار دهند! گویا آخوندزاده در بهمن سال 

1399، با صدور دستوری از اعضای طالبان خواست تا از مجازات افراد بدون حکم قضایی 

خودداری  مجازات ها  این  ویدئویی  ضبط  نیز  و 

منایند.11 با این حال در طول ۲/۵ سال مذاکره با 

طرف  از  نظری  اظهار  یا  اعالمیه  هرگز  آمریکا، 
آخوندزاده در مورد مذاکرات جاری منتشر نشد.1۲

هنوز هم با وجود اعالم رمسی آخوندزاده به 

عنوان رهبر امارت اسالمی و انتشار بیانیه ای هم 

به نام وی، از حضور فیزیکی او در جایی خبری نیست و سخنگویان رمسی طالبان دایمًا از دادن 

پاسخ صریح درباره محل او طفره می روند. این نکته نه به عنوان یک موضوع پلیسی، بلکه 

از زاویه اختالفات درونی طالبان و نزدیکی القاعده با این بخش، که برخی پیش بینی می کنند 

به زد و خوردهای داخلی بیاجنامد، قابل توجه است و نشان دهنده ترس رهبران دوحه نشین از 

ناتوانی در پاسخ گویی به خواست های طالبان پابرهنه ای است که در این سال ها در میدان جنگ 

کشتند و کشته شدند. طالباِن در صحنه جنگ اغلب بیسواد، شدیدًا متعصب و از روستا های 

عقب افتاده هستند، و جز جنگ چریکی از هیچ جتربۀ حکومت داری در شهر  برخوردار نیستند. 

بنابراین تفویض مسئولیت های اداری و منطقه ای به آنها با توجه به آشنایی جماعت شهری 

افغانستان با بخشی از مظاهر زندگی غربی در بیست سال گذشته، موجد مشکالت عظیم 

فرهنگی و اجتماعی خواهد بود، به ویژه زمانی که فرماندهان منسوب شده توسط طالبان برای 

مناطق مختلف قادر به تکلم به زبان مردم منطقه نباشد.

هیبت	اللـه	آخوندزاده														عبدالغنی	برادر
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تشدید  منتظر  می توان  خود،  حاکمیت  حتکیم  و  استقرار  برای  طالبان  کوشش  ادامۀ  در 

اختالفاتی از این دست چه با مردم و اقوام دیگر و چه با خودشان بود.

تغییر طالبان!

ماهیت اصلی طالبان را نباید در سخنان مبلغین آنها در رسانه های بین املللی، بلکه در 

حنوۀ رفتار با مردم، به خصوص زنان و اقلیت های دینی و قومی غیر پشتون باید جستجو کرد. 

به شهادت اخباری که در دو ماه گذشته از زمان استقرار طالبان در افغانستان انتشار یافته، 

پست های  مهم ترین  سپردن  از  نباشد.  طالبان  تغییر  ادعای  نادرستی  اثبات  به  نیازی  شاید 

دولتی به شاخه حقانی طالبان، نیرومندترین شاخۀ طالبان مورد پشتیبانی کامل پاکستان و 

هسته اصلی هیئت مذاکره کننده با آمریکا، و ترکیب قومی اعضای دولت موقت که همگی 

و  بیانیه ها  صدور  تا  هستند،  پشتون  تن  دو  جز 

آیین نامه ها در مخالفت با حتصیل، کار و حضور 

زنان؛  و  دختران  مستقل  و  آزادانه  اجتماعی 

در  بر  مبنی  کابل  دانشگاه  جدید  رئیس  دستور 

خانه ماندن دختران دانشجو، استادان و کارکنان 

بازگشایی  عدم  ثانوی؛  اطالع  تا  دانشگاه  زن 

مدارس دخترانه و ممانعت مسلحانه از تظاهرات 

محدودیت ها  گونه  این  ِاعمال  به  زنان  اعتراضی 

و محرومیت های اجتماعی تا انتشار نامه تکذیب شده منسوب به خنست وزیر که »مراسم و 

محافل مذهبی در افغانستان نباید مخالف با دستورات مذهب حنفی باشد و متام کارمندان 

درجه اول حکومت باید پیرو مذهب حنفی باشند«؛ و نیز از ترورهای هدفمند در هفته های اخیر 

تا دستور به سلمانی ها برای نتراشیدن مو و ریش مردان؛ تنها بخشی از چهره منایی طالباِن 

دوباره به قدرت رسانده شده است.

طرف  از  تازه  اساسی  قانون  تدوین  تا  شاه  ظاهر  زمان  اساسی  قانون  بودن  نافذ  اعالم 

وزارت عدلیه طالبان، دم خروس دیگری است که گویا از سوی امارت اسالمی بارها هم در 

گفت وگوهای دوحه مطرح شده بود.13 به یاد بیاوریم که یکی از اهداف مهم طالبان در خیزش 

اول  نیز بازگرداندن ظاهرشاه به قدرت بود. بنا بر گزارش ها، قانون اساسی جدید در واقع قانون 

اساسی زمان ظاهرشاه با اندک تغییراتی خواهد بود؛ مانند جایگزینی کلمه اعلیحضرت با 

واقع	 در	 جدید	 اساسی	 قانون	

با	 ظاهرشاه	 زمان	 اساسی	 قانون	

مانند	 بود؛	 خواهد	 تغییراتی	 اندک	

با	 امیرالمؤمنین	 کلمه	 جایگزینی	

صالحیت	های	 همه	 با	 اعلیحضرت	

باالترین	 عنوان	 به	 وی	 به	 شده	 اعطا	

کشور. سیاسی	 تصمیم	گیری	 مقام	
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تصمیم گیری  مقام  باالترین  عنوان  به  وی  به  شده  اعطا  صالحیت های  همه  با  امیراملؤمنین 

سیاسی کشور. در قانون اساسی زمان ظاهرشاه از به رمسیت شناخنت سایر مذاهب اسالمی 

نیز خبری نیست.

امکان بازسازی گروه تروریستی القاعده زیر چتر طالبان در عرض یک تا سه سال آینده به 

گزارش ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش روز1۲ مهرماه به اعضای سنای آمریکا 

از دیگر اخبار به شدت نگران کننده ای است که با ادعای تغییر طالبان در مغایرت آشکار قرار 

دارد.14 رابطه القاعده و طالبان رابطه ای دیرسال است و با وجود »وعده« طالبان مبنی بر این که 

افغانستان مرکز نیروهای تروریستی خنواهد بود، در آینده نه چندان دور، هم پابندی طالبان به 

اصل این وعده، و هم شمولیت القاعده در گروه های تروریستی روشن خواهد شد.

سقوط ارتش و دولت دست نشانده

بعد از سقوط دولت فاقد صالحیت و فاسد 

دفاع  برای  ارتش  مقاومت  عدم  و  غنی،  اشرف 

آمریکایی  مقامات  طالبان،  برابر  در  کشور  از 

شانه  برای  تالش  ضمن  آنها  ناتویی  متحدین  و 

برای  که  فاجعه ای  مسئولیت  بار  از  کردن  خالی 

اعتراف  واقعیتی  به  زدند،  رقم  افغانستان 

کردند که بسیار قابل توجه است. این واقعیت به 

زعم آنها این بود که برای جتهیز و آموزش ارتش 

افغانستان از چیزی کم نگذاشتند، امانتوانستند

برابر در مبارزه و مقاومت به متایل و انگیزه
به چرایی  پاسخ  اما  بیاموزند.  آنها به را طالبان
عدم متایل به مقاومت در ارتش را باید در مجموعه ای از عوامل گوناگون دید: نادرستی رقم 

و فرماندهان درباره تعداد  به دلیل گزارش های دروغ مقامات دولتی  ارتش  نفری  3۵0هزار 

نفرات حتت فرماندهی شان حتی شامل نام مردگان برای دریافت پول و بودجۀ بیشتر؛ تضعیف 

انضباط و روحیه رزمی در نتیجه فساد افسران؛ فروش اسلحه و جتهیزات نظامی ارتش به 

شبه نظامیان از جمله طالبان توسط فرماندهان ارتش در رده های مختلف؛ تشکیل بدنه ارتش 

از جوانان فقیری که انگیزه ای برای کشنت و کشته شدن در جنگ نداشتند و بسیاری از آنها با 

آمریکایی	های	ادعا	می	کنند	برای	تجهیز	

و	آموزش	ارتش	افغانستان	از	چیزی	کم	

نگذاشتند،	اما	نتوانستند	انگیزه	و	تمایل	

به	مقاومت	و	مبارزه	در	برابر	طالبان	را	

به	آنها	بیاموزند.	اما	یکی	از	دالیل	عدم	

مقاومت	سربازان	افغان	در	برابر	طالبان	

و	 فرماندهان	 فساد	 و	 خیانت	 مشاهده	

سران	دولتی	بود.	از	این	رو	آنها	دلیلی	

آتش	 گشودن	 یا	 خود	 کردن	 فدا	 برای	

نمی	دیدند.	 هم	وطنان	شان	 روی	 به	
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جابجایی قدرت از دولت به طالبان و برعکس، تنها لباس خود را عوض می کردند؛ بی سوادی 
و کم سوادی حدود 90درصد سربازان و افسران و اعتیاد بیش از ۲۵درصد پرسنل نظامی.1۵

اما دلیل قابل توجه دیگر برای عدم مقاومت ارتش، رفتار فرماندهان و مقامات محلی 

افغانستان مانند امساعیل خان و ژنرال دوستم بود که با دریافت رشوه های کالن، قول عدم 

فساد  و  خیانت  مشاهده  با  افغان  سربازان  نتیجه،  در  بودند.  داده  طالبان  برابر  در  مقاومت 

هم وطنان شان  روی  به  آتش  گشودن  یا  خود  کردن  فدا  برای  دلیلی  دولتی  سران  و  فرماندهان 

منی دیدند. و نکته آخر و مهم تر اینکه انتظار دفاع فداکارانه از میهن از ارتشی که توسط افسران 

و مشاوران نیروهای اشغالگر آموزش دیده باشند، از اساس انتظاری غیرواقع بینانه است.

واقعیت خروج کامل نیرو های آمریکایی

ظاهرًا آخرین سرباز آمریکایی روز 30 آگوست 

بدین  این  آیا  اما  کرد.  ترک  را  افغانستان  خاک 

معناست که آمریکا به هیچ شکل و نام دیگری در 

این کشور نیروی نظامی ندارد؟ بنا بر بخش های 

علنی توافق دوحه، دولت آمریکا دارای 9 پایگاه 

آنها  تای  پنج  باید  که  بود  افغانستان  در  نظامی 

نظامی  پایگاه  چهار  هنوز  پس  می شد.  برچیده 

این،  بر  عالوه  برقرارند.  افغانستان  در  نظامی  جتهیزات  و  نیرو  ناروشن  تعداد  با  آمریکا 

شایعاتی درباره منطقۀ واخان واقع در رشته کوه های پامیر در شمال شرقی افغانستان، که از 

مرتفع ترین نقاط دنیا به شمار می رود، وجود دارد که در صورت وجود پایگاه نظامی در آجنا، 

آمریکا می تواند به دورترین مناطق چین و روسیه دسترسی داشته باشد.

امنیتی  و  مخفی  مأمور  هزاران  آمریکایی،  اونیفرم پوش  نظامیان  از  غیر  به  همچنین، 

از  آنها  همۀ  خروج  باور  که  بوده اند،  فعالیت  مشغول  افغانستان  در  سال ها  برای  آمریکایی 

افغانستان، ساده انگاری است، و نیز تعداد نامعلومی از افغان هایی که در این سال ها توسط 

»سیا« برای اجنام انواع برنامه های جاسوسی و خرابکاری تربیت شدند.

باقی گذاشنت مقدار قابل توجهی سالح و جتهیزات ارتش آمریکا به ارزش بیش از 80 

در  عین العرب  در  پایگاه  دو  ختلیه  مشابه  مورد  با  مقایسه  در  افغانستان،  در  دالر  میلیارد 

سوریه، نکته قابل توجه دیگری است که می تواند به زد و بندهای پنهانی طالبان و آمریکا 

اونیفرم	پوش	 نظامیان	 از	 غیر	 به	

مخفی	 مأمور	 هزاران	 آمریکایی،	

سال	ها	 برای	 آمریکایی	 امنیتی	 و	

فعالیت	 مشغول	 افغانستان	 در	

آنها	 همۀ	 خروج	 باور	 که	 بوده	اند،	

است ساده	انگاری	 افغانستان،	 از	
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در  بایدن  کرد.16  نابود  کامل  طور  به  را  باقیمانده  جتهیزات  سوریه  در  آمریکا  باشد.  مرتبط 

سخنرانی خود در سازمان ملل متحد گفت: »ما به ۲0 سال درگیری در افغانستان پایان داده ایم 

و در حال ایجاد دور جدیدی از دیپلماسی هستیم«!1۷ باقی گذاشنت این همه سالح و جتهیزات 

گران قمیت نظامی، در راستای دور جدید دیپلماسی آمریکا نیست؟

***
در پایان به اختصار و با اطمینان می توان گفت که برنامه درازمدت امپریالیسم آمریکا 

از به قدرت رساندن مجدد طالبان، استقرار دولتی مقتدر به اتکای یک ایدئولوژی مذهبی 

ارجتاعی در افغانستان است تا به نیابت آمریکا مأمنی برای گروه هایی چون القاعده، داعش 

و تروریست های ترکمنستان شرقی فراهم کند و منشاء بی ثباتی در منطقه علیه چین، روسیه 

و ایران و ایجاد موانع در نزدیکی و احتاد های منطقه ای بین کشورهای همسایه افغانستان 

باشد. حال اینکه تا چه حد اختالفات درونی طالبان، مقاومت مردم افغانستان و فشار بیرونی 

قدرت های منطقه ای چون چین و روسیه خواهند توانست مانع اجرای این نقشه شوند، چیزی 

است که سیر آتی وقایع روشن خواهد ساخت.

جهت	اطالع:	در	آخرین	لحظات	بستن	صفحات	مجله،	سی	ان	ان	به	نقل	ازیکی	از	مقامات	طالبان،	خبر	
کشته	شدن	هیبت	اللـه	آخوندزاده	را	در	یک	عملیات	انتحاری	در	سال	گذشته	منتشر	کرد!	
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محوری  مسئلۀ  یک  به  آن،  تأثیرگذار  و  گسترده  ابعاد  به  توجه  با  افغانستان  مسئلۀ 

بین املللی،  ابعاد  به  توجه  مستلزم  آن  از  درست  درک  و  شده  تبدیل  بین امللل  سیاست  در 

ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و نیز پویش های درونی جامعۀ افغانستان از منظرهای مختلف از 

جمله تعارض های قومی و مذهبی و پویش های دموکراتیک به ویژه از منظر گذار به مدرنیته و 

حقوق زنان است. چهار دهه جنگ در افغانستان از زوایای مختلف حقوقی )حقوق بین امللل 

و  اقتصادی  جغرافیای  سیاسی،  جغرافیای  نظامی،  و  امنیتی  سیاسی،  اساسی(،  حقوق  و 

این  هدف  می گذارند.  تأثیر  هم  بر  بی شک  جنبه ها  این  است.  بررسی  قابل  سیاسی  اقتصاد 

نوشته، بیشتر مترکز بر برخی زمینه ها و زوایای اقتصادی جنگ افغانستان است. مطلبی که 

در پی می آید بر همین اساس برگزیده و با تصرف و تلخیص ترجمه شده و مورد بررسی و حتلیل 

قرار گرفته اند. مترکز بر برخی جنبه های اقتصادی به منظور جلب توجه و روشنگری پیرامون 

زوایایی در این ارتباط است که شاید کمتر در بررسی های رایج مورد توجه قرار گرفته باشند. 

این مترکز به هیچ وجه نافی اهمیت توجه به واقعیات مهم سیاسی از جمله مداخلۀ امپریالیستی 

ایاالت متحده و ناتو و متحدان منطقه ای آن در افغانستان و نقض حق حاکمیت ملی و ارتکاب 

جنایات فراوان از سوی آنها در این کشور از یک سو و نقض حقوق اساسی مردم از سوی ارجتاع 

بنیادگرای اسالمی طالبان و از همه مهم تر تفاهم اجنام شده در مذاکرات دوحه بین آمریکا و 

طالبان برای انتقال قدرت به این گروه مرجتع نیست. 

یا  قانونی  اقتصادی  فعالیت های  کلیه  شامل  معمواًل  جنگی«  »اقتصاد  اصطالح 

غیرقانونی است که در زمان جنگ استفاده می شود. در اینجا ما به منظور آنکه آن را از سایر 

مفهوم  در  اصطالح  این  از  متمایز کنیم،  می شوند  ظاهر  جنگ  شرایط  در  که  اقتصادی  انواع 

و  سایه  اقتصاد  جنگی،  اقتصاد  نوع:  سه  می توان  به طورکلی  می کنیم.  استفاده  دقیق تری 

اقتصاد تدافعی )بقا( را در افغانستان شناسایی کرد که به گروه های مختلف انگیرۀ جنگیدن، 

سودجویی، و کنارآمدن و بقا و یا زنده ماندن در شرایط جنگ را می دهد.  هر کدام از آنها پویایی 

اقتصاد جنگی و انگیزه های اقتصادی
بازیگران و ذی نفعان در جنگ افغانستان

مسعود امیدی
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و الگوهای تغییر خاص خود را نیز دارند. ویژگی های اصلی این سه اقتصاد عبارتند از:

اقتصادجنگی: 
اقتصاد جنگی شامل تولید، بسیج و ختصیص منابع اقتصادی برای حفظ منازعه و راهبردهای 

اقتصادی جنگ با هدف از بین بردن عمدی گروه های خاص می شود. این اقتصاد درحالی که 

متمرکز بر تولید و تأمین منابع برای جنگ است، هم زمان شامل ختریب منابع برای تضعیف 

توانایی گروه های مخالف در جنگ نیز می شود.

اقتصادسایه:
این عبارت به فعالیت های اقتصادی ای اشاره دارد که خارج از چارچوب های حتت نظارت 

دولت اجنام می شود و توسط نهادهای دولتی مورد رسیدگی قرار منی گیرد. در بیشتر جنگ ها، 

بازیگرانی هستند که از تعارض سود می برند1. با این حال، برخالف اقتصاد جنگی، فعاالن 

اقتصادی ای که به عنوان بخشی از یک اقتصاد سایه عمل می کنند، اگر صلح بتواند حفظ یا 

افزایش سود آنها را ممکن کند، می توانند به صلح عالقمند باشند.

این بخش از اقتصاد در قالب فعالیت های »سیاه« یا »غیرقانونی« مشكل ساز بوده و 

به ویژه در زمینه هایی كه یک خأل قانونی وجود دارد، در شرایط جنگ به منبع ارزش تبدیل 

می شود. هدفدراینجامتایزبینکسانیاستکههدفآنهاجنگاستوکسانیکههدف

آنهاسودآوریاست. با اینکه در عمل ممکن است این دسته ها با هم تداخل داشته باشند، اما 
مسئله در اینجا این نیست. 

اقتصادبقایامقابلهای:
اصطالح اقتصاد مقابله ای به رویکرد اقتصادی گروه های جمعیتی اطالق می شود که در شرایط 

مقابله )از دارایی های خود به صورت غیرفرسایشی( یا برای بقا )از دارایی های خود به صورت 

فرسایشی(۲ استفاده می کنند. این دسته بندی ها ثابت نیستند و با توجه به تأثیر تغییر رژیم های 

سیاسی و شوک های مختلف خارجی در طول زمان تغییر می کنند. درحالی که تولید مستقیم 

کشاورزی به عنوان بخش مهمی از این اقتصاد باقی می ماند، خانوارها متایل دارند تا برای 

مقابله یا بقا در طیف وسیعی از فعالیت های درون مزرعه و خارج از مزرعه تنوع ایجاد کنند.

جدول زیر گونه شناسی و سیمای این سه اقتصاد را در مورد افغانستان نشان می دهد. 

با اینکه در عمل تفاوت بین آنها آن طور که جدول نشان می دهد دقیق و واضح نیست، این 

گونه شناسی به عنوان یک چارچوب حتلیلی برای درک ویژگی های خاص اقتصادهای جنگ و 
صلح در آن کشور مفید است.3
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اقتصاد، بازیگران، انگیزه ها و رویکردهای ذی نفعان در افغانستان

اقتصاد	بقا	)مقابله( اقتصاد	سایه اقتصاد	جنگی پرسش	ها

*خانواده ها و جوامع فقیر - 
اکثریت افغان

*افراد سودجو
*بخش حمل و نقل 

*جتار
*قاچاقچیان مواد مخدر 

*بازیگران ›جریان پایین‹ 
)رانندگان کامیون، 

کشاورزان خشخاش(

* فرماندهان 
* »جتار جنگ«
* جنگجویان

* تأمین کنندگان سالح، 
مهمات و جتهیزات

بازیگران	کلیدی	
چه	کسانی	
هستند؟

*مقابله و حفظ پایگاه دارایی 
خود از طریق فعالیت های 
کم خطر، یا زنده ماندن از 
طریق فرسایش و حتلیل 

رفنت دارایی
*صلح می تواند خانواده ها 
را قادر سازد تا از معیشت 

فراتر روند.

*برای حصول سود در 
حاشیه کشمکش

*جتار از فقدان دولت قوی و 
اقتصاد افسارگسیخته سود 

می برند.
*اگر سرمایه گذاری طوالنی 

مدت و فعالیت های 
کارآفرینانه قانونی مورد 
تشویق قرارگیرد، صلح 

می تواند به نفع آنها باشد.

یا  جنگ  هزینه های  *تأمین 
نظامی اهداف  به  دستیابی 
*صلح ممکن است به نفع آنها 
نباشد زیرا ممکن است منجر 
به کاهش قدرت، موقعیت و 

ثروت آنها شود.
* اگر منابع معیشتی 

جایگزین وجود داشته باشد، 
ممکن است جنگجویان به 

صلح عالقه مند شوند.

چه	انگیزه	هایی	
برای	جنگ	یا	
صلح	دارند؟

صلح، مستلزم جایگزینی برای اقتصاد سایه است وگرنه اقتصاد 
جنگی مجرمانه به اقتصاد صلح مجرمانه تبدیل می شود.

*به کارگرفنت استراتژی های 
متنوع معیشتی برای کاهش 

ریسک 
*کشاورزی معیشتی

*جتارت خرد و مشاغل 
کوچک

*کار مزدی در مزرعه و 
خارج از مزرعه

*مهاجرت کارگری و ارسال 
پول از طریق شبکه های 

خانوادگی
*استفاده از کمک های 

بشردوستانه و توانبخشی

*اقتصاد تریاک
*قاچاق برون مرزی حتت 

ATTA۴ توافقنامه
*استخراج گستردۀ منابع 

طبیعی )چوب، سنگ مرمر(
*قاچاق کاالهای با ارزش 

)زمرد، الجورد، آثار 
باستانی، جانوران کمیاب(

* حواله )سفارش ارز و 
سیستم مبادله(

*دستبرد به کمک ها

*اخذ مالیات از فعالیت های 
اقتصادی مجاز و نیز 

غیرقانونی )تریاک، کاالهای 
مصرفی قاچاق، الجورد و 

زمرد، گندم، مالیات بر 
زمین(

*چاپ پول 
*محاصرۀ اقتصادی مناطق 

مخالف
*اضمحالل امکانات حمایت 

اقتصادی
*سلب اموال و غارت
*دستبرد به کمک ها

فعالیتهاو
اقداماتکلیدی
آنهاکدامند؟

*اما بقا ممکن است منجر به 
استراتژی های مقابلۀ منفی 

یا واپسگرا شود.
*عدم سرمایه گذاری 

بلندمدت
*اثرات بلندمدت بر سرمایۀ 

انسانی و اجتماعی-
به معنای کاهش سطح 

سالمت، حتصیالت، فشار بر 
شبکه های اجتماعی و غیره.

*روابط سنتی بین ولی نعمت 
و پیروان۵ را تضعیف می کند 

و آسیب پذیری را افزایش 
می دهد.

*از طریق قاچاق، محصوالت 
پاکستانی را از عوارض 

گمرکی و مالیات بر فروش 
رد می کند و بر وصول درآمد 

تأثیر می گذارد و بهای 
محصوالت تولیدکنندگان 
محلی را با کاهش همراه 

می کند. 
*افزایش مصرف مواد مخدر

*توزیع مجدد خشونت آمیز 
منابع و برخورداری ها

*فقیرسازی گروه های 
آسیب پذیر سیاسی

*مهاجرت به خارج 
حتصیل کردگان

*بی ثباتی سیاسی در 
کشورهای همسایه به عنوان 

مثال رواج سالح های 
کوچک، رشد گروه های 

نظامی

بازیگران	
اقتصادی	با	
چه	تأثیراتی	

می	توانند	همراه	
باشد؟
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اقتصاد سیاسی جنگ و صلح در افغانستان

چند دهه جنگ در افغانستان، یک اقتصاد جنگی ایجاد کرده است که بر افغانستان و 

مناطق اطراف آن تأثیر می گذارد. افغانستان نه تنها به بزرگ ترین تولیدکنندۀ تریاک در جهان 

و مرکز جتارت اسلحه تبدیل شده است، بلکه از جتارت چند میلیارد دالری کاالهای قاچاق از 

دبی به پاکستان نیز پشتیبانی می کند. این اقتصاد بزهکارانه هم طالبان و هم مخالفان آنها را 

تأمین مالی، روابط اجتماعی را دگرگون، و دولت ها و اقتصادهای قانونی را در سراسر منطقه 

توافق سیاسی،  و یک  به جنگ  پایان دادن  نیازمند  نه تنها  پایدار  است. صلح  تضعیف کرده 

بلکه نیازمند یک حتول اقتصادی منطقه ای است که اشکال جایگزین معیشت را فراهم کرده 
و پاسخگویی را افزایش دهد.6

جنگ کالسیک بین کشورها، همانطور که فون کالوزویتز۷ نوشت، ممکن است چیزی 

جز ادامۀ سیاست با استفاده از وسایل دیگر نباشد، اما پیگیری سیاست چه از طریق راه های 

مساملت آمیز و چه خشونت آمیز، مستلزم منابع مالی است. رهبران سیاسی در مورد آرمان ها 

اما  می کنند،  صحبت  مالءعام  در  خود  اهداف  و 

بیشتر فعالیت آنها صرف جمع آوری منابع برای 

یا  خود  حامیان   به  پاداش  دادن  و  قدرت  اعمال 

نتیجۀ  فضایی  چنین  در  می شود.  خودشان  برای 

اقدامات رهبران سیاسی را، چگونگی افزایش و 

توزیع این منابع توسط آنها تعیین می کند، حتی اگر بیش از اهداف و مقاصد اعالم شدۀ آنها 

نباشد. و این ضرورت، آنها را به جستجوی منابع مالی و اقتصادی سوق می دهد. 

شکل غالب جنگ در افغانستان نه جنگ کالوزویتزی بین کشورها بود و نه جنگ داخلی 

کالسیک )دولت در مقابل شورش(، بلکه جنگ فراملی شامل انواع بازیگران رمسی و غیر رمسی، 

اغلب از چندین کشور بوده است. چنین جنگ هایی شرایطی را برای فعالیت های اقتصادی، هرچند 

غالبًا با ماهیتی غارتگرانه ایجاد می کنند، و چنین رویکرد اقتصادی به استفاده از خشونت، هم 

ممکن است چنین جنگ هایی را برانگیزد و هم منافعی را برای تداوم آنها شکل دهد. تعدادی از 

بازیگران سود می برند، درحالی که اکثر آنها هیچ نقشی در توسعۀ جامعۀ خود ندارند. ایجاد صلح 

نه تنها مستلزم مذاکرات سیاسی است بلکه تبدیل اقتصاد جنگی به اقتصاد صلح آمیز و ایجاد 

نهادهایی برای پاسخگویی در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی است.

اقتصاد جنگی افغانستان منونه ای از این پدیده است. امروز افغانستان ویران  عالوه بر آنکه 

چند	دهه	جنگ	در	افغانستان،	یک	

اقتصاد	جنگی	ایجاد	کرده	است	که	بر	

افغانستان	و	مناطق	اطراف	آن	تأثیر	

می	گذارد.
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تولیدکنندۀ اصلی تریاک در جهان )8۲ درصد از تولید جهانی در سال ۲0۲0( است، به گذرگاهی 

نیز برای حمل و نقل و بازاریابی تبدیل شده که در آن گروه های مسلح از یک مرکز داللی در سراسر 

سیاست  از  ناشی  مختلف  سیاست های  طریق  از  سودها  که  جایی  می کنند،  محافظت  منطقه 

اختالف قیمت به دست می آید. منطقۀ مورد نظر، ُدِبی، بزرگ ترین مرکز خرید بدون عوارض در 

جهان را نیز در بر می گیرد. پاکستان، کشوری است که در آن، سرویس آی اس آی- ادارۀ اطالعات 

خدمات جاسوسی پنهانی- و صنعتی سازی جایگزینی واردات، جامعه ای بسیار مسلح و فاسد 

الزامات  با  از تعرفه های باال  ایجاد کرده  است که در آن منفعت اقتصادی در دور زدن و فرار 

اقدامات پنهانی در جهت تضعیف اجرای قوانین مالیاتی و نظم عمومی ترکیب شده  است. 

مرزهای ایران نیز، جایی که بنزین یارانه ای را به قیمت لیتری سه سنت )امروز حدود 11سنت( 

می فروشد،8 برای قاچاق سوخت از جذابیت برخوردار است. بدین ترتیب افغانستان، سرزمینی 

است که آشکارا از این زوایا حتت کنترل است و برخوردار از بقایای یک شبکۀ جاده ای است که 

متصل  هم  به  را  پاکستان  و  میانه  آسیای  ایران، 

می کند. از سویی کشورهای آسیای میانه نیز فاقد 

نهادها و سازوکارهای نظارت و کنترل مؤثر و الزم 

زمینۀ  وضعیت  این  هستند.  بازارها  ادارۀ  برای 

جنگ هایی را در کشورهای منطقه فراهم می کند.

مردم  و  منابع،  تصاحب  برای  جنگ ساالران  خواسته های  به  پاسخ  در  اقتصاد  این 

افغانستان برای بقا در کشوری که طی چند دهه جنگ ویران شده بود، توسعه یافت. تأثیر 

هزینه های انسانی بسیار باالی جنگ در کشور کاماًل مشهود است. نسبت معلولین در جمعیت 

ممکن است بیشترین نسبت در جهان باشد. افغانستان در انتهای همۀ شاخص های رفاهی 

انسان قرار دارد9و فعالیت های غیرقانونی به عناصر کلیدی استراتژی های بقای مردم تبدیل 

شده است. اگرچه بیشتر عناصر این اقتصاد جنگی قبل از ظهور جنبش اسالمی طالبان توسعه 

یافته بود،10 اما جتمیع آن در گروه »امارت اسالمی افغانستان« در بیشتر نقاط کشور، این گروه 

را قادر می سازد که آنچه را کولیر 11و هوفلر1۲ )1999 ، ص 3( »صرفه جویی های در مقیاس« نامیده 
بودند، بفهمند که غارتی است که در اقتصاد جنگ رشد کرده است.13

هزینه های انسانی و مالی جنگ افغانستان 

نزدیک به ۲0 سال جنگ آمریکا در افغانستان طوالنی ترین جنگ ایاالت متحدۀ آمریکا 

آن،	 در	 که	 است	 کشوری	 پاکستان،	

اطالعات	 ادارۀ	 آی	اس	ای	 	- سرویس	

جامعه	ای	 پنهانی-	 جاسوسی	 خدمات	

بسیار	مسلح	و	فاسد	ایجاد	کرده	است.



ص 161، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

پیرامون حتوالت افغانستان

بود. آمریکایی های معمولی به نوعی این موضوع را فراموش  کرده بودند، و این جنگ از سوی 

کنگره حتت نظارت کمتری نسبت به جنگ ویتنام قرار داشت. اما حقیقت آن است که شمار 

کشته های آن ده ها هزار نفر است و پرداخت هزینۀ آن به نسل های آیندۀ آمریکا حتمیل می شود.

در اینجا نگاهی به آمار و ارقام جنگ آمریکا در افغانستان می اندازیم: 

و از پروژۀ  بسیاری از داده های زیر از لیندا بیلمز14 از مدرسه کندی دانشگاه هاروارد1۵

هزینه های جنگ دانشگاه براون16 است. از آجنا که ایاالت متحده بین سال های ۲011-۲003 در 

جنگ های افغانستان و عراق به طور هم زمان جنگید و بسیاری از نیروهای آمریکایی در هر دو 

جنگ از مأموریت استفاده کردند، برخی از ارقام هر دو جنگ ایاالت متحده پس از 11 سپتامبر 

را پوشش می دهند.

ارقام	هزینه	های	انسانی
آمار	کشته	های:

نیروهای آمریکایی در افغانستان تا آوریل۲0۲1    ۲،444 نفر

پیمانکاران آمریکایی      3،846 نفر 

ارتش و پلیس ملی افغانستان     66،000 نفر

سایر نیروهای متفقین از جمله دیگر کشورهای عضو ناتو   1،144 نفر

غیرنظامیان افغان      4۷،۲4۵ نفر

طالبان و دیگر جنگجویان مخالف     ۵1،191 نفر 

امدادگران       444 نفر 

روزنامه نگاران      ۷۲ نفر 

تأمین اعتباری منابع مورد نیاز جنگ

که  حالی  در  است.  شده  اجنام  نقدی  صورت  به  نه  و  اعتبار،  با  جنگ  برای  پرداخت 

رئیس جمهور هری ترومن به طور موقت نرخ مالیات را برای پرداخت هزینۀ جنگ کره 9۲ درصد 

و رئیس جمهور لیندون جانسون به طور موقت نرخ مالیات را برای پرداخت جنگ ویتنام ۷۷ 

درصد افزایش دادند، رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در آغاز جنگ افغانستان و عراق، نرخ 

مالیات برای ثرومتندترین افراد را به جای افزایش آنها، حداقل 8 درصد کاهش داد.

میزان برآورد هزینه های مستقیم جنگ افغانستان و عراق که ایاالت متحده تا سال ۲0۲0 

از طریق بدهی تأمین کرده, ۲ تریلیون دالر است.
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برآورد سود پرداختی این ۲ تریلیون دالر )بر اساس برآورد سطح باالی نرخ بهره(: 9۲۵ میلیارد دالر؛

برآوردهزینه ها تا سال ۲030: ۲ تریلیون دالر؛ برآوردهزینه ها تا سال ۲0۵0: 6.۵ تریلیون دالر.

هزینه های جنگ، با پایان جنگ ها به پایان منی رسند. بیلمز1۷ برآورد می کند که ایاالت 

متحده متعهد شده است هزینه های مراقبت های بهداشتی، معلولیت، دفن و سایر هزینه ها را 

برای تقریبًا 4 میلیون جانباز افغانستان و عراق پرداخت کند: 1.6 تا 1.8 تریلیون دالر
دوره ای که این هزینه ها به اوج خود می رسد: پس از سال ۲048. 18

درآمد شرکت ها و پیمانکاران نظامی از جنگ افغانستان 

اگر 10هزار دالر از سهام را به طور مساوی بین پنج پیمانکار دفاعی برتر آمریکا در 18 

سپتامبر ۲001 تقسیم می کردید -روزی که رئیس جمهور جورج دبلیو بوش فرمان استفاده از 

نیروی نظامی در پاسخ به حمالت تروریستی 11 سپتامبر را امضا کرد- و وفادارانه متام سود 

اکنون می توانست 9۷،۲9۵ دالر  این سرمایه گذاری  کرد،  نیز سرمایه گذاری  را  سهام  خودش 

ارزش داشته باشد.

این بازگشت به مراتب بیشتر از نرخ بازگشتی است که در کل بورس در همان دوره رخ داده 

 است. 10،000 دالر سرمایه گذاری شده در صندوق 

سپتامبر   18 در   S&P 500 بورس  بازار  شاخص 

معنای  دارد.  ارزش  دالر   61،613 اکنون   ،  ۲001

این سخن این است که سهام نظامی در طول جنگ 

بازار  از  بیش  درصد   ۵8 به طورکلی  افغانستان 

سهام سود داشته است.

عالوه بر این، با توجه به اینکه پنج پیمانکار بزرگ نظامی -بوئینگ، ریتیان، الکهید 

مارتین، نورثروپ گرومن و جنرال داینامیکس- البته عضوS&P 500 ۱۹هستند، بقیه شرکت ها 

بازده کمتری نسبت به بازده کلی S&Pداشتند.

این اعداد نشان می دهد که این نتیجه گیری که تسلط فوری طالبان بر افغانستان پس از 

خروج ایاالت متحده به معنای شکست جنگ در افغانستان است، نادرست است. برعکس، 

از دیدگاه برخی از قدرمتندترین افراد ایاالت متحده، ممکن است موفقیت فوق العاده ای بوده 

باشد. شایان ذکر است که هیئت مدیرۀ هر پنج پیمانکار نظامی شامل افسران بازنشستۀ نظامی 

سطح باال می باشد.

اگر	10	هزار	دالر	از	سهام	پنج	

پیمانکار	دفاعی	برتر	آمریکا	در	18	

سپتامبر	2001	خریده	بودید،	این	

سرمایه	گذاری	اکنون	می	توانست	

۹۷،2۹5	دالر	ارزش	داشته	باشد.
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چندین مفسر در مستند »چرا ما می جنگیم« در سال ۲00۵ در مورد هشدار رئیس جمهور 

دوایت آیزنهاوردر بارۀ مجتمع نظامی ـ صنعتی صحبت می کنند. چاملرز جانسون، پیمانکار 

و آکادمیسین سابق سیا، می گوید: »من به شما اطمینان می دهم، وقتی جنگ به این میزان 

از سودآوری برسد، شما شاهد جنگ بیشتری خواهید بود.« یک سرهنگ بازنشسته نیروی 

هوایی می گوید: »افراد آمریکایی که تنها یک پسر یا یک دختر دارند که اعزام می شوند ... 

به هزینه ـ فایدۀ جنگ توجه می کنند و می گویند: »من فکر منی کنم این خوب باشد.« اما وقتی 

سیاستمدارانی که قراردادهای آینده را درک می کنند، به جنگ نگاه می کنند، جتزیه  و حتلیل 

هزینهـ  فایدۀ متفاوتی دارند.«

به جز  همه  است.   ۲001 سال  سپتامبر  از  مربوطه  پیمانکاران  برای  ویژه ای  نتایج  این ها 

بوئینگ اکثریت قریب به اتفاق درآمد خود را از دولت ایاالت متحده دریافت می کنند.

S&P 500

بازده ساالنه: 9.۵6 درصد؛ مجموع بازده: ۵16.6۷ درصد؛ 

ارزش امروز 10،000 دالر خرید سهام ۲001: 61،613.06 دالر

سبدپنجسهامپیمانکاریبرتر
مجموع بازده: 8۷۲.94 درصد

ارزش امروز خرید 10،000 دالر سهام ۲001 )۲000 دالر از هر سهام(: 9۷،۲94.80 دالر

بوئینگ
بازده ساالنه: 1۲.6۷ درصد مجموع بازده: 9۷4.9۷ درصد؛ 

ارزش امروز خرید 10،000 دالر سهام ۲001: 10۷،۵88.4۷ دالر.

هیئت مدیره شامل: ادموند پی. گیامباستیانی جونیور)معاون سابق، ستاد مشترک فرماندهان 

ارتش(، استیس دی. هریس)بازرس کل سابق، نیروی هوایی(، جان ام. ریچاردسون)فرماندۀ 

سابق عملیات نیروی دریایی(.

ریتیان
بازده ساالنه: ۷.6۲ درصد مجموع بازده: 331.49 درصد؛ 

ارزش امروز خرید 10،000 دالر سهام در سال ۲001 : 43،166.9۲ دالر.

هیئت مدیره شامل: ِاِلن پاولیکوفسکی )ژنرال بازنشسته نیروی هوایی( ، جیمز وینفلد جونیور 

)دریاساالر بازنشستۀ نیروی دریایی( ، رابرت ورک )معاون سابق وزیر دفاع(.

جنرالداینامیکس
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بازده ساالنه: 10.46 درصد مجموع بازده: 6۲۵.3۷ درصد؛ 

ارزش امروز خرید 10،000دالر سهام در سال ۲001 : ۷۲،۵1۵.۵8 دالر

)دریاساالر  هانی  سیسیل  دفاع(،  وزیر  سابق  )معاون  دلیون  رودی  شامل:  مدیره  هیأت 

تفنگداران  سپاه  سابق  ژنرال  و  سابق  دفاع  )وزیر  متیس  جیمز  دریایی(،  نیروی  بازنشسته 

دریایی(، پیتر وال )ژنرال بازنشسته انگلیسی(.

نورثروپگرومن
بازده ساالنه: 13.۷3 درصد مجموع بازده: 1،196.14 درصد؛ 

ارزش امروز خرید 10،000 دالر سهام در سال ۲001: 1۲9،644.84 دالر.

سوم  ولش  مارک  دریایی(،  نیروی  بازنشسته  )دریاساالر  روگهد  گری  شامل:  مدیره  هیأت 

)ژنرال بازنشستۀ نیروی هوایی(.

متام محاسبات بازدۀ سهام با سیستم محاسباتی برنامۀ سرمایه گذاری مجدد سهامبرای 

دورۀ 18 سپتامبر ۲001 تا 1۵ آگوست ۲0۲1 اجنام شد. آنها بازده ناخالص بدون کسر مالیات و 

سایر پرداخت ها را منعکس می کنند و برای تورم هم تعدیل نشده اند.

متام این محاسبات توسط رسانۀ مستقل اینترسپت۲0 اجنام شده است. هیچ رسانۀ رمسی 
و »شرکتی« این اطالعات را به مردم منی دهد.۲1

اقتصاد استتار شده:

را  انسانی  هزینه های  نظامی  پیمانکاری  چگونه 

پنهان می کند و نابرابری را افزایش می دهد؟

آمریکا  مردم  به  نظامی  عملیات  هزینۀ  کاهش  برای  راهی  به عنوان  نظامی  پیمانکاری 

پیمانکاری  که  است  داده  نشان  اخیر  حتقیقات  بود.  برعکس  کاماًل  نتیجه  اما  شد،  فروخته 

Camo«۲۲ نامیده می شود، زیرا هزینه های  نظامی به جای کاهش هزینه ها -یا آنچه »اقتصاد 

انسانی و مالی را استتار می کند- هزینه های بیشتری را برای مالیات دهندگان به دنبال داشته 

نابرابری  افزایش  به  و  کرده  خارج  طبیعی  شکل  از  را  کار  بازارهای  همچنین  امر  این  است. 

اجنامیده  است، زیرا پیمانکاران نظامی سود بیش  از حد دریافت  می کنند که به آنها امکان 

می دهد حقوق کارکنان و به ویژه مدیران ارشد خود را بسیار بیشتر از همکاران خود در بخش 

دولتی و سایر مشاغل بخش خصوصی پرداخت کنند.

در سال ۲019 برابر 3۷0 میلیارد دالر -بیش از نیمی از کل هزینه های وزارت دفاع -به 

اکثر	اعضای	هیئت	مدیرۀ	انحصارات	

عظیم	تسلیحاتی،	بازنشستگان	رده	

باالی	ارتش	هستند.
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نامیده اند،  »خصوصی سازی«  را  پیمانکاری  گاهی  اینکه  با  یافت.  اختصاص  پیمانکاران 

این یک توصیف نادرست است، زیرا پیمانکاری نظامی یک هدف عمومی دارد و از بودجۀ 

عمومی استفاده می کند، درصورتی که این پیمانکاران به هزینۀ مالیات دهندگان سود می برند 

و اغلب حتت فشارهای رقابتی بازارهای خصوصی قرار ندارند.

بسیاری از پیمانکاران بیشتر به عنوان احنصار فعالیت می کنند تا به عنوان شرکت های 

رقابتی«  »غیر  عنوان  با  دفاع  وزارت  قراردادهای  از  4۵درصد  گذشته،  سال  رقابتی. 

طبقه بندی شدند و حتی در میان قراردادهای رقابتی، بسیاری از این قراردادها از قراردادهای 

»نوع هزینه ای« هستند، به این معنی که متام هزینه های معقول به شرکت بازپرداخت می شود و 

بنابراین انگیزه ای برای کاهش هزینه ها مانند شرکت های رقابتی و غیراحنصاری ندارد. عالوه 

بر این، شرکت هایی مانند الکهید مارتین با فروش سیستم های تسلیحاتی )مانند هواپیمای 

خدمات  »موافقت نامه های  دارای  که  دفاع  وزارت  به  جتهیزات  سایر  و   )F�35 جنگنده 

مادام العمر« هستند، برای خود احنصار ایجاد کرده اند که در آن فقط الکهید می تواند خدمات 

این جتهیزات را ارائه کند.

از  استفاده  با  نظامی  پیمانکاران  بنابراین 

قدرت احنصاری خود می توانند سود بیش از حد 

کسب کنند. در سال ۲018، شرکت الکهید مارتین 

8 میلیارد دالر سود کسب کرد. حدود 8۵ درصد از مشاغل آنها به واسطۀ قراردادهای دولتی 

ایجاد شده است. 

این سود زیاد، به پیمانکاران نظامی اجازه می دهد دستمزد باالیی بپردازند که این امر به 

افزایش نابرابری کمک می کند. درحالی که میانگین دستمزد در متام مشاغل در ایاالت متحده 

در سال گذشته حدود ۵3،000 دالر بود، در الکهید مارتین میانگین دستمزد به بیش از دو برابر 

این رقم و در حدود 11۵،000 دالر رسید. شرکتKBR۲۳، پیمانکاری که خدمات مختلفی را 

در خاورمیانه ارائه می دهد، به طور متوسط 104،000 دالر دستمزد پرداخت که تقریبًا دو برابر 

متوسط کشوری است.

مدیرعامل الکهید نزدیک به ۲میلیون دالر دستمزد پایه دریافت کرد که بسیار باالتر از 

میانگین ملی 193،000 دالر برای مدیران عامل بود. اگر گزینه های سهام و سایر پرداخت ها را 

در نظر بگیریم، درآمد مدیرعامل الکهید به بیش از ۲4 میلیون دالر می رسد.

Camo با استتار هزینه های مختلف، جنگ را از نظر سیاسی خوشایندتر کرده  اقتصاد 

هزینۀ	 به	 نظامی،	 پیمانکاران	

یک	 در	 و	 می	کنند	 کار	 مالیات	دهندگان	

فضای	غیررقابتی،	سودهای	کالن	می	برند.
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است. تعداد نیروهای پیمانکاری در منطقۀ فرماندهی مرکزی )CENTCOM( شامل عراق و 

افغانستان از ۵3،000 تا 3۵،000 نفر بیشتر است. تعداد کشته شده های پیمانکاران آمریکایی 

از سپتامبر ۲001 تقریبًا 8،000 نفر است، در حالی که ۷،000 سرباز جان خود را از دست داده اند.

نه  هستند،  مواجه  آن  با  پیمانکاران  که  فزاینده ای  خطرات  علی رغم  وجود،  این  با 

به رمسیت شناخته شده اند و نه افتخار خدمت در خارج از کشور را دریافت می کنند. اقتصاد 

Camo از نظر سیاسی مفید است، زیرا کاخ سفید می تواند ادعا کند که نیروهای خود را کاهش 

داده و در عین حال با تکیه بیشتر بر پیمانکاران، حضور ایاالت متحده در خارج را افزایش  دهد.

اول ها  شماره  از  برخی  درحالی که  است.  مبهم  نیز  نظامی  قراردادهای  مالی  هزینه های 

پرداخت  از  پس  مالیاتی  دالرهای  اینکه  مورد  در  کمی  بسیار  جزئیات  اما  شناخته شده اند، 

به پیمانکاران به کجا می رود، در دست است. ما می دانیم که پیمانکاری گران تر است، زیرا 

پیمانکاری  قراردادهای  در  و  دارند  هزینه ها  کاهش  برای  محدودی  انگیزه های  پیمانکاران 

خود سود ایجاد می کنند. از آجنا که پیمانکاران، از پیمانکاران فرعی استفاده می کنند، که 

آنها نیز سودهایی به دست می آورند، می توان چندین الیه سود تضمین شده را در قرارداد بین 

پیمانکاران فرعی اجنام دهندۀ کار و پرداخت وزارت دفاع به پیمانکار اصلی ایجاد کرد.

به  حد،  بیش  از  سود  بر  عالوه  را  سوء استفاده  و  تقلب  ضایعات،  می توان  میان  دراین 

بود.  خنواهد  آسان   Camo اقتصاد  اصالح  اضافه کرد.  دولت  سریع  رشد یابندۀ  هزینه های 

شرکت هایی مانند الکهید مارتین، نورثروپ گرومن و ریتیان، هر کدام حدود 13 میلیون دالر در 

سال گذشته برای البی هزینه کردند. ارتباطات سیاسی نیز در کنار سود باال و حقوق و دستمزد 

عمل می کند تا اقتصاد Camo را محکم و روبه رشد نگه دارد.

پیامدهای اقتصادی جنگ بر اقتصاد آمریکا 

اقتصادی  شرایط  در  افغانستان  و  عراق  جنگ   ،۲003 تا   ۲001 اقتصادی  رکود  از  پس 
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ضعیف آغاز شد. اوج هزینه های نظامی در طول جنگ عراق در سال ۲008 برابر با 4.3 درصد 

تولید ناخالص داخلی بود. این در حالی  است که درگیری در جنگ افغانستان به آرامی افزایش 

یافت و اوج درگیری در سال ۲010 رخ داد که هزینۀ جنگ افغانستان ۲9۷ میلیارد دالر آمریکا 

یا تقریبًا ۲درصد از تولید ناخالص داخلی بود. قابل ذکر است که این رقم، مانند متام هزینه های 

ذکر شده در این مقاله، شامل هزینه های قابل توجه مربوط به مزایای جانبازان، سود بدهی های 

مربوط به جنگ، کمک به متحدان و بازسازی کشور منی شود. اگر همۀ این هزینه های مرتبط 

محاسبه شوند، ارقام مطرح شده بسیار بیشتر خواهد بود؛ همانطور که استیگلیتز و بیلمز در 

کتاب خود، »جنگ سه تریلیون دالری: هزینۀ واقعی جنگ عراق« توصیف کرده اند. آنان با 

محافظه کارانه ترین برآورد و با احتساب هزینه های بودجه، منابع هزینه شده تا به امروز، منابع 

مورد انتظار در آینده، هزینه های بودجه برای دولت و همچنین هزینه های بقیۀ اقتصاد، هزینۀ 

جنگ را یک تریلیون دالر اعالم می کنند، در حالی که به روزرسانی های بیشتر، اکنون هزینۀ آن 

را پنج تریلیون دالر اعالم کرده است.

برخالف دوران جنگ سرد، که هزینه های نظامی تا حدودی با افزایش نرخ مالیات جبران 

هزینه های  می شد.  تأمین  بدهی  طریق  از  کامل  به طور  افغانستان  و  عراق  جنگ های  شد، 

نظامی درحالی افزایش یافت که جرج بوش درآمد مالیاتی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. 

این اولین بار در تاریخ آمریکا بود که دولت با شروع جنگ، مالیات را کاهش داد. این واقعیت 

در شکل زیر نشان داده شده است. همان طورکه مشاهده می شود، منحنی های دریافت های 

مالیات فدرال و هزینه های نظامی به هم نزدیک شده اند: 

و  حتمیل کرد  اقتصاد  بر  را  جدی ای  محدودیت های  شرایط،  این  از  ناشی  بودجۀ  کسری 

برای	نخستین	بار	در	تاریخ	آمریکا،
افزایش	هزینه	های	نظامی،	با	کاهش	مالیات	همراه	شد.

مالیات	فدرال	دریافت	شده،	به	عنوان	
درصدی	از	تولید	ناخالص	داخلی

هزینه	های	نظامی،	به	عنوان
درصدی	از	تولید	ناخالص	داخلی
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دامنۀ گزینه هایی را که در اختیار سیاست گذاران قرارداشت، محدودکرد. این امر منجر به آثار 

منفی جدی برای بقیۀ دهه شده  است.

تأمین  مختلف  روش های  از  جنگ  هزینه های  مالی  تأمین  برای  آمریکا  ایاالت متحدۀ 

این  و  هستند  دولت ها  مخارج  افزایش  مستلزم  ناگزیر  جنگ ها  است.  کرده  استفاده  مالی 

می تواند حداقل به چهار روش مختلف اجنام شود که عبارتند از:

1. افزایش مالیات؛ ۲. کاهش هزینه های غیرنظامی برای پرداخت هزینه های نظامی؛3. 

استقراض دولت از مردم از طریق اوراق قرضۀ جنگ یا انتشار اوراق بهادار خزانه داری ایاالت 

متحده )بدهی(؛ 4. چاپ پول.

تأمین  برای  روش ها  این  از  ترکیبی  از  متحده  ایاالت  که  می دهند  نشان  بررسی ها 

مالی فعالیت های خود در زمان جنگ استفاده کرده است. واضح است که این روش ها در 

کوتاه مدت و میان مدت از منظر ساختاری و کارکرد سازوکارهای اقتصادی، بر اقتصاد تأثیر 

منفی برجای می گذارند. 

با این حال، جتزیه و حتلیل اجزای کالن تولید 

و  دوم  جهانی  جنگ  طول  در  داخلی  ناخالص 

جنگ های بعدی آمریکا نشان می دهد که افزایش 

حوزۀ  در  متعددی  منفی  آثار  نظامی  هزینه های 

پیامد  به عنوان  که  است  داشته  اقتصادی  کالن 

مستقیم بودجۀ افزایش هزینه های نظامی به وقوع پیوست. ایاالت متحده هزینه جنگ های 

خود را از طریق بدهی )جنگ جهانی دوم، جنگ سرد، افغانستان/عراق(، مالیات )جنگ 

کره( یا تورم )ویتنام( تأمین و پرداخت کرده است. در همۀ این موارد، مالیات دهندگان حتت 

فشار قرار گرفته اند و در نتیجه مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی محدود شده است. 

به فشار  باال منجر  و روند رشد  آثار منفی شامل کسری بودجۀ بیشتر، مالیات بیشتر  سایر 

تورمی می شود. این اثرات می تواند همزمان با تضاد بیشتر یا اثرات واماندگی در آینده همراه 

شود. صرف نظر از حنوۀ تأمین مالی جنگ، تأثیر کلی این وضعیت اقتصاد کالن بر اقتصاد 

منفی است.

برای هر یک از دوره های پس از جنگ جهانی دوم، باید پرسید که اگر این جنگ ها رخ 

منی دادند، از نظر اقتصادی چه اتفاقی می افتاد؟ بر اساس شواهد مشخص ارائه شده، می توان 

به طور منطقی گفت که به احتمال زیاد مالیات ها کمتر، تورم کمتر، مصرف و سرمایه گذاری 

برای	اولین	بار	در	تاریخ	آمریکا،	در	

زمان	جنگ،	به	جای	افزایش	مالیات	ها،	

آنها	را	کاهش	دادند	و	در	عوض،	بدهی	

ملی	را	باال	بردند.
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بیشتر و قطعًا کسری بودجه هم کمتر بود. ... با شروع جنگ ها، پیش بینی نتیجه، مدت زمان و 

پیامدهای اقتصادی آنها دشوار است.

از این رو منی توان به صورت دائم در چنین فضایی به مدیریت اقتصادی کشور ادامه داد. 

بنابراین بازنگری در ارتباط با سیاست های نظامی و جنگ ها از جمله جنگ افغانستان برای 

آمریکا اجتناب ناپذیر گردید. به ویژه اگر امید واقعی به پیگیری اهداف منطقه ای در ارتباط با 

چین، روسیه، ایران و آسیای میانه بر اساس توافق دوحه با طالبان میسر بوده و اولویت هایی 

چون آمادگی مورد نیاز برای تداوم و توسعۀ چالش با چین در شرق دور هم به عنوان ضرورت 
مطرح باشد.۲4

جمع بندی

رویکردهای  و  اهداف  و  منافع  بر  مترکز 

داخل  در  هم  ذی نفعان،  و  بازیگران  اقتصادی 

سطح  در  هم  و  منطقه  سطح  در  هم  افغانستان، 

جهانی، نشان از آن دارند که منافع و تعارض های 

دارند  وجود  افغانستان  با  ارتباط  در  متعددی 

که منی توان چالش های سیاسی و نظامی مرتبط 

مداخلۀ  و  سودجویی  سو  یک  از  کرد.  درک  درستی  به  آنها  به  توجه  بدون  را  افغانستان  با 

امپریالیستی و ناتو و متحدان اروپایی آن را داریم، از سوی دیگر منافع ذی نفعان اقتصاد 

ذی نفعان  دغدغه های  و  اهداف  جانبی  از  را؛  افغانستان  داخل  در  سایه  اقتصاد  و  جنگ 

منطقه ای چون پاکستان، هند، چین، ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه را داریم؛ و از 

جانبی دیگر مداخلۀ کشورهای عربی و دنباله رو آمریکا، ترکیه و .... را.

همه  این  دلیل  و  است  گذشته  افغانستان  بر  آنچه  چرایی  و  چگونگی  درست  شناخت 

ویرانی و هزینه های انسانی و مادی و آوارگی و ...، بدون شناخت اهداف، برنامه ها و عملکرد 

پیمانکاران نظامی در نظام حاکمیتی شرکت-دولتی در آمریکا غیرممکن است. شبیه سازی 

خروج دستپاچه و همراه با سوء مدیریت آمریکا در روزهای پایانی از کابل با خروج از سایگون، 

مداخالت  محتوم  شکست  از  منادین  تصویری  بازتولید  منظر  از  است  ممکن  اینکه  ضمن 

امپریالیستی در کشورهای کم توسعه مفید باشد، اما به دالیل مختلف به ویژه عدم توجه الزم به 

مذاکرات انتقال قدرت و مفاد توافقنامه دوحه، ماهیت ارجتاعی طالبان و چشم انداز تیره و تار 

شناخت	درست	چگونگی	و	چرایی	آنچه	بر	

افغانستان	گذشته	است،	بدون	شناخت	

پیمانکاران	 عملکرد	 و	 برنامه	ها	 اهداف،	

شرکت- حاکمیتی	 نظام	 در	 نظامی	

است. غیرممکن	 آمریکا	 در	 دولتی	
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از یک سو و نگرانی های  بر افغانستان  این نیرو  با تسلط  ایجادشده برای مردم افغانستان 

امنیتی برای کشورهای منطقه از سوی دیگر، قیاس مناسبی به نظر  منی رسد. جتربۀ طالبان 

دموکراتیک،  صلح طلبانه،  ملی،  مطالبات  از  یک  هیچ  تأمین  به  قادر  که  است  داده  نشان 

مترقی، مدرن و آزادی خواهانۀ جامعۀ افغانستان نیست. از این منظر، شکست آمریکا به هیچ 

وجه با یک پیروزی برای مردم افغانستان همراه نبوده است. و این نکتۀ مهمی است که نباید 

فراموش شود. 

اگر چه شکل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیانگر شکست سیاسی و نظامی 

آمریکا پس از ۲0 سال حضور نظامی در این کشور است، اما وجود یک افغانستان بی ثبات 

و با حضور ده ها گروه بنیادگرای اسالمی و تروریستی و با حاکمیت طالبان در منطقۀ آسیای 

مرکزی و در همسایگی چین، روسیه و ایران را منی توان برای آمریکا یک شکست محسوب 

کرد. خروج آمریکا از افغانستان، هزینه های نظامی این کشور را حتت کنترل درخواهد آورد 

و فرصت مترکز بر سایر مناطق استراتژیک به ویژه شرق آسیا را برای این کشور فراهم خواهد 

منود. از سوی دیگر آمریکا پس از خروج، قطعًا افغانستان را به حال خود رها خنواهدکرد و 

خواهد کوشید تا اهداف خود را از طریق متحدین منطقه ای خود، نیروهای داخلی وفادار به 

خود به ویژه رهبران طالبان، و نیز ناتو در این کشور دنبال کند. با توجه به شرایط اقتصاد داخلی 

و کسر بودجه و افزایش سرسام آور هزینه های نظامی در آمریکا، این خروج از منظر اقتصادی 

یک تصمیم پردازش شده و حساب شده به نظر می رسد. ورای مواضع و ژست های سیاسی و 

تبلیغاتی جناح ها و شخصیت های سیاسی در آمریکا ، به نظر می رسد هر رئیس جمهور دیگری 

جز بایدن نیز ناچار به اجنام این کار بود.

توضیحات
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۲. منظور در اینجا تضعیف و حتلیل رفنت دارایی هاست.
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خنواهد کرد«. بدیهی است که به استناد جتارب متعدد از جتاوزها و مداخالت آمریکا در سایر کشورها از جمله 
در لیبی و عراق، این به اصطالح »همکاری اقتصادی« اساسًا به دنبال »حتول اقتصادی منطقه ای« و »اشکال 
جایگزین معیشت« و ... برای افغانستان نبوده، بلکه به دنبال اهداف ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک آمریکا در 

منطقه خواهد بود. 
با  او  اثر  از ارتشیان پروس بود.  von Clausewitz:کارل فون کالوِزویتس )1831–1۷80( اندیشمند نظامی و   .۷

عنوان »پیرامون جنگ« سرچشمۀ نظریات راهبردی در علم نظامی بوده و بسیار مورد توجه بوده است.
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اگر	چه	شکل	خروج	نیروهای	آمریکایی	از	افغانستان	بیانگر	شکست	سیاسی	و	نظامی	آمریکا	

پس	از	20	سال	حضور	نظامی	در	این	کشور	است،	اما	وجود	یک	افغانستان	بی	ثبات	و	با	حضور	

ده	ها	گروه	بنیادگرای	اسالمی	و	تروریستی	و	با	حاکمیت	طالبان	در	منطقۀ	آسیای	مرکزی	و	در	

همسایگی	چین،	روسیه	و	ایران	را	نمی	توان	برای	آمریکا	یک	شکست	محسوب	کرد.	خروج	

آمریکا	از	افغانستان،	هزینه	های	نظامی	این	کشور	را	تحت	کنترل	درخواهد	آورد	و	فرصت	تمرکز	

بر	سایر	مناطق	استراتژیک	به	ویژه	شرق	آسیا	را	برای	این	کشور	فراهم	خواهد	نمود

فهرست
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در روز 16 آگوست ۲0۲1، رئیس جمهور آمریکا بایدن در پیامی به ملت، دالیل خروج ارتش 

آمریکا از افغانستان را تشریح منود. او همچنین با تفصیلی کمتر کوشید تا دلیل سقوط دولت 

و ارتش 360هزار نفری افغانستان را در پایان هفتۀ گذشته توضیح دهد. همراه با سقوط سریع 

دولت افغانستان، بیش از دو تریلیون دالری که ایاالت متحده از سال ۲001 در افغانستان هزینه 

کرده بود، دود شد و به هوا رفت. بایدن از ارائۀ جوابی درست به این سؤال اول که چرا آمریکا 

اکنون خارج می شود، طفره رفت و سؤال دوم را نیز هرگز جواب نداد.

جواب درست به سؤال اول ساده است: ایاالت متحده به عنوان قدرت مسلط جهانی، 

به دلیل عدم توانایی مالی ادامۀ حضور در افغانستان، آن کشور را ترک می کند. هزینۀ آتی 

حفظ امپراتوری آمریکا در دهۀ پیش رو نسبت به زمان جنگ افغانستان در پائیز ۲001، به 

حدی باورنکردنی افزایش پیدا خواهد کرد. سردمداران حاکم آمریکا دریافته اند که اگر بخواهند 

بازهم در سیاه چالۀ بیست ساله ای به نام افغانستان پول بریزند، دیگر توان پرداخت هزینه های 

در حال افزایش امپراتوری در جاهای دیگر را ندارند. ایاالت متحده تصمیم به خروج گرفت زیرا 

برای اولین بار بعد از 194۵، می خواهد هزینه های خود را در مناطقی با اهمیت استراتژیک 

کم تر کاهش دهد، تا بتواند از پس هزینه های فزاینده امپراتوری در موارد دیگر برآید. این موارد 

عبارت است از:

-هزینه های به سرعت فزاینده سرمایه گذاری بر روی نسل جدید تکنولوژی که برای رقابت 

در هردو حوزۀ نظامی و اقتصادی با چین ضروری است.

- هزینه های امنیت سایبری که برای مقابله با روسیه، چین و دیگر چالش گران سایبری 

افغانستان و پروژۀ امپراتوری آمریکا
نویسنده: جک رامسوس                                                                           مترجم: فرشید واحدیان

اشاره:
جک	راسموس	را	می	توان	اقتصاددانی	کینز	گرا	با	گرایش	چپ	دانست	و	حامل	همۀ	محدودیت	های	
اندیشگی	این	مکتب	اقتصادی.	اما	تحلیل	او	از	دالیل	اقتصادی	خروج	نیروهای	آمریکا	یی	از	افغانستان،	
بُعد	دیگری	از	این	واقعۀ	مهم	را	برمال	می	سازد	که	به	درک	همه	جانبه	روند	آتی	وقایع	کمک	خواهد	

کرد.	در	ادامه	بخش	هایی	از	این	تحلیل	را	که	از	تارنوشت	او	ترجمه	شده،	خواهید	خواند.
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ضعیف تر مورد نیاز است.

- و سرمایه گذاری هایی که برای پاسخ به تهدیدات امنیتی آمریکا از سوی جنگ جاری با 

طبیعت )که گاهی به نام گرمایش زمین خوانده می شود( مورد نیاز است.

آمریکا اکنون در هر سه این سه حوزه ها عقب مانده است. واکنش طبیعت به شیوه تولید 

سرمایه داری به شکل گرمایش جهان، حکایت از پیروزی طبیعت در درگیری های اولیه دارد و 

ایاالت متحده تا به حال نتوانسته پاسخ متقابلی ارائه دهد. روسیه، چین، و ظاهرا چالش گران 

منفرد دیگر نیز در جنگ سابیری پیروز شده اند. ایاالت متحده حتی نتوانسته از عهدۀ حفاظت 

زیرساخت های ضروری و کسب و کار های خود در مقابل نفوذ غیرقانونی و باج افزاری در فضای 

سایبری که توانایی فلج کردن کامل بخش هایی از اقتصاد را دارند، برآید. تا آجنا که به نسل 

جدید تکنولوژی هایی مانند هوش مصنوعی و نسل پنجم شبکه های مخابراتی )۵G( در مبارزه 

با چین و تا حدی کم تری در حوزۀ تکنولوژی های جدید سالح با روسیه مربوط می شود، آمریکا 

تازه رقابت را شروع کرده است.

چالش های  حوزه،  سه  این  از  کدام  هر 

استراتژیک گران قیمتی برای سلطۀ جهانی آمریکا 

سوی  از  سنگینی  سرمایه گذاری  به  نیاز  و  است 

دولت و حکومت آمریکا دارد. منافع امپراتوری 

دور  امکان  که  درمی یابد  بیشتر  روز  هر  آمریکا 

ریخنت تریلیون ها دالر بیشتر در جنگ های افغانستان و به طریق اولی در خاورمیانۀ بزرگ تر 

را ندارد. حال می خواهد این پول در عراق، لیبی، سوریه، و یا بازدارندگی ایران صرف شود و یا 

در یاری رساندن به جنگ دولت های عربی علیه یمن.

بنیاد مالی لرزان امپراتوری

روش تأمین مالی جنگ از سال ۲000 به بعد در افغانستان و نقاط دیگر خاورمیانه برای 

اعمال تسلط جهانی آمریکا ، مانع دیگری در پاسخ به چالش های استراتژیک جدید است. این 

روش تأمین مالی درست مانند خود جنگ در افغانستان منی تواند تداوم داشته باشد.

برای اولین بار در سراسر تاریخ ایاالت متحده، در طول دو دهۀ اول قرن بیست و یکم، نه 

تنها هزینۀ جنگ ها توسط افزایش مالیات ها تأمین نشد، که هم زمان شاهد اقدام به کاهش 

عظیم مالیات ها نیز بودیم.

	امپراتوری	ها	به	ندرت	با	نیروی	خارجی	
از	 ابتدا	 همیشه	 آنها	 می	شوند.	 ساقط	
ایاالت	 در	 پوسیدگی	 می	پوسند.	 درون	

متحده	نیز	پدیدار	شده	است.،	
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تا قبل از جنگ ویتنام و در زمان خود آن نیز، همیشه مالیات ها حداقل برای تأمین بخشی 

از هزینه های جنگ افزایش پیدا می کرد، اما نه برای جنگ های خاورمیانه در قرن بیست و یکم. 

از سال ۲000، آمریکا برای ماجراجویی هایش در خاورمیانه یک تریلیون دالر هزینه کرد، آن هم 

در زمانی که تریلیون ها دالر از مالیات ها کاست. امری که هرگز سابقه نداشت و تبدیل به روشی 

شد برای یک مصیبت نهایی محصول طمع سردمداران آمریکا و خنوتی عظیم در اعتقاد به 

شکست ناپذیری ارتش.

از سال ۲000، کاهش مالیات به رقم بی سابقۀ 1۵ تریلیون دالر رسیده است.

نفع  به  بوش،  جرج  مالیات  ختفیف 

دهۀ  در  کسب وکار ها  و  ثرومتند  سرمایه گذاران 

شد.  دالر  تریلیون   4 بر  بالغ   )۲010-۲001( اول 

جمهوری  ریاست  اول  سالۀ  دو  در  اوباما  باراک 

به  دالر  تریلیون  یک  بیش   ،)۲010-۲009( خود 

این مقدار اضافه کرد. او در دو سالۀ بعد، با ادامۀ ختفیف مالیاتی جرج بوش که قرار بود در 

اضافی،  کاهش  دالر  میلیارد  عالوه ۲88  به  دالر  میلیارد  مبلغ 308  یابد،  خامته   ۲010 سال 

سیاست بخشودگی مالیاتی را دنبال کرد. اوباما در سال ۲01۲، طی توافقی با جمهوری خواهان 

بخشودگی مالیاتی بوش را برای هشت سال دیگر متدید منود، و این به معنای کاهش بیشتر 

 4/۵ بر  بالغ  مالیات  از  کاسنت  در  ترامپ  دونالد  سهم  بود.  مالیاتی  درآمد  دالر  تریلیون   ۵

تریلیون دالر برای ده سالۀ )۲018-۲0۲8( گردید. مجموع این الیه ها حتی موجب کاهش بیشتر 

مالیاتی می شود که سرمایه گذاران، شرکت های بزرگ و خانواده های ثرومتند باید بپردازند. 

ختفیف مالیاتی ترامپ به ویژه منحصر به سرمایه گذاران، خانواده های ثرومتند، و به خصوص 

شرکت های چندملیتی می شد. در آخرین تغییرات، کنگره 6۵0 میلیارد ختفیف مالیاتی دیگر 

را حتت »قانون ِکرز« )Cares Act(1 در ماه مارس ۲0۲0 به تصویب رساند. کل این مجموعه به 

معنای 1۵ تریلیون دالر ختفیف مالیاتی است.

کسر بودجۀ عظیم سالیانه و انفجار بدهی ملی، نتیجۀ کاهش مالیات هایی است که از سال 

۲000 به بعد وضع شده اند. اما این 1۵ تریلیون دالر ختفیف مالیاتی را منی توان به عنوان تنها 

عامل افول شدید در آمدهای بالقوۀ مالیاتی، کسر بودجۀ مزمن و افزایش بدهی ملی به شمار 

آورد. اقتصاد ضعیف ایاالت متحده، که به خصوص از ۲008 ضعیف تر شده و در متام سال های 

ریاست جمهوری اوباما ادامه داشت نیز موجب تقلیل شدید درآمد های بالقوۀ مالیاتی دولت 

ایاالت	متحده	به	عنوان	قدرت	مسلط	
جهانی،	به	دلیل	عدم	توانایی	مالی	

ادامۀ	حضور	در	افغانستان،	آن	کشور	را	
ترک	می	کند.
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فدرال شده است. متوسط رشد سالیانۀ اقتصاد آمریکا به زحمت به یک درصد می رسد. به 

گواهی بررسی های مختلف، 60درصد کسر بودجه و همین طور بدهی کشور، ناشی از دو عامل 

رشد اقتصادی ناکافی و کاهش درآمد مالیاتی است.

هم زمان با هیاهوی بی سابقه در مورد ختفیف دائمی مالیات سرمایه داران بزرگ و کوچک 

و متوسط، از سال ۲000 شاهد افزایش بی سابقۀ هزینه دفاع و جنگ های کشور چه در خارج و 

چه در داخل )در قالب هزینه های امنیت ملی، خرج جلوگیری از ورود مهاجران، و نظامی کردن 

نیرو های پلیس( هستیم. از سال ۲001، جنگ های خارج از کشور به تنهایی بالغ بر ۷ تریلیون 

دالر هزینه برده است.

مجموع 1۵ تریلیون دالر ختفیف مالیاتی به اضافۀ ۷ تریلیون دالر هزینۀ جنگ از سال 

۲001، تقریبا معادل بدهی ملی آمریکا در انتهای دهۀ دوم قرن بیست و یکم می شود. بدهی ملی 

به دلیل این دو عامل از میزان تقریبی 4 تریلیون دالر در سال ۲000، به 9 تریلیون دالر در انتهای 

سال ۲008 )در پایان دورۀ بوش پسر(، و به 1۷ تریلیون دالر در ۲016 )در انتهای دوران اوباما(، 

و پس از آنکه ترامپ کاخ سفید را ترک گفت این رقم بالغ بر ۲1 تریلیون دالر شد. کسر بودجۀ 

۲/۵ تا 3 تریلیون دالری امسال )۲0۲1( نیز به این مبلغ خواهد افزود!

پیش بینی می شود که بدهی ملی در پایان دهۀ فعلی، حداقل به ۲8 تریلیون دالر برسد. 

با چشم انداز ادامۀ رشد ضعیف اقتصاد آمریکا، افول اقتصادی ۲0۲0-۲0۲1 به دلیل شیوع 

کووید -19 و رکود اقتصادی بزرگی که در پی خواهد آمد، میزان بدهی ملی را از این حد نیز 

فراتر خواهد برد.

برای  باید  امپراتوری  سکانداران  شده،  بنا  شن  از  تلی  روی  بر  که  مالی  نظام  این  با   

جنگ هایی که در سه حوزۀ ذکر شده در پیش دارند، سرمایه و منابع الزم تأمین منایند.

درون  از  ابتدا  همیشه  آنها  می شوند.  ساقط  خارجی  نیروی  با  ندرت  به  امپراتوری ها 

می پوسند. پوسیدگی در ایاالت متحده نیز پدیدار شده است.

هزینۀ امپراتوری در حال افزایش است

اقتصاد امپراتوری آمریکا زیر فشار عظیمی قرار گرفته است، زیرا گزینه های استفادۀ 

بیشتر از وام در حال افول بوده، و چشم انداز نگران کنندۀ هزینه های عظیمی در افق منایان 

می شود. نسل جدید تکنولوژی ها، برتری اقتصادی و نظامی را در ۲030، تعیین خواهد کرد: 

هوش مصنوعی، امنیت سایبری، و نسل پنجم شبکه های مخابراتی، همگی نقش تعیین کننده ای 
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در توسعۀ سالح های هوشمند و َاَبرصوتی۲ و همین طور در ایجاد اختالل در مخابرات، شبکۀ 

برق رسانی، و حتی صنایع پایه ای در کشور دشمن دارند. آمریکا، چین و روسیه به این امر 

کامال واقفند. )ژاپن و اروپا نیز به این امر کاماًل واقفند، اما به دلیِل سادۀ نداشنت توانایی 

رقابت، از بازی حذف شده اند(. برای ده سال آینده، این شاخه های سه گانۀ تکنولوژی برای 

توسعۀ صنایع جدید و هم چنین رشد اقتصادی نیز نقشی کلیدی دارند.

به  مربوط  حساب های  صورت  حد  از  بیش  تراکم  با  آمریکا  امپراتوری  امروز، 

سرمایه گذاری ها برای دهۀ بعد روبروست. آمریکا هم اکنون نیز در نتیجۀ انتقال بسیاری از 

شرکت ها و بخش های توسعه و حتقیقات به خارج از کشور)عمدتًا به چین(، و مشارکت های 

تا  آمریکا حداقل  آنکه  افتاده است. مضافًا  از چین عقب  و دیگر کشورها،  با چین  تولیدی 

امروز به چین اجازه داده بود که در بخش های توسعه و حتقیقات داخل آمریکا نیز حضور داشته 

باشد. آمریکا از جهات فنی دیگر نیز )به خصوص در زمینۀ موشک های ابرصوتی و تکنولوژی 

موشک های دفاع تاکتیکی( از روسیه عقب مانده است.

به دلیل تضعیف امپراتوری جهانی ایاالت 

هنگفتی  پول  کشور  این  گذشته،  دهۀ  در  متحده 

را، حداقل بالغ بر ۷ تریلیون، در مجموع صرف 

جنگ و هزینه های نظامی خود کرده است. از این 

مقدار حداقل یک تریلیون در افغانستان هزینه 

می دانند  آمریکا  حاکم  سردمداران  است.  شده 

»جنگ های«  برای  باید  اکنون  هزینه ها  این  که 

و  روسیه،  برابر  در  سایبری  جنگ  چین،  با  تکنولوژیکی  اقتصادی-  جنگ  مانند  تازه ای 

با طبیعت در قالب سرمایه گذاری مستقیم برای کاهش تغییرات آب و هوایی مورد  جنگ 

استفاده قرار گیرد.

جدا از هزینه های جنگ های جدید در دهۀ پیش رو )۲0۲0-۲030(، به احتمال قوی شاهد 

بحران های اقتصادی جدیدی  نیزخواهیم بود. بعد از دو بحران اقصادی پی درپی در عرض یک 

دهه )۲008-۲009و ۲0۲0-۲0۲1(، باید در انتظار سومی بود. به احتمال بسیار زیاد تریلیون ها 

دالر برای هزینه های اجتماعی اضطراری جهت جلوگیری از سقوط مصرف خانواده ها و کسب 

و کار های کوچک الزم خواهد بود.

بنابراین دور از انتظار نبود که بایدن و سردمداران حاکم در ایاالت متحده، جلوی زیان 

ایاالت	 تاریخ	 تمامی	 در	 بار	 اولین	 برای	
متحده،	در	طول	دو	دهۀ	اول	قرن	بیست	
توسط	 جنگ	ها	 هزینۀ	 تنها	 نه	 یکم،	 و	
که	 نشد،	 تامین	 مالیات	ها	 افزایش	
عظیم	 کاهش	 به	 اقدام	 شاهد	 هم	زمان	

مالیات	ها	نیز	بودیم.
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عمومی  هزینه های  شامل  که  تصمیمی  به  بگیرند.  افغانستان  ترک  به  تصمیم  و  گرفته  را 

امپراتوری در خاورمیانه هم می شود. یعنی که دیگر ایاالت متحده در جنگ های متعارف 

این منطقه شرکت خنواهد داشت. با توجه به آنکه هم اکنون ایاالت متحده به دلیل استفاده 

از تکنولوژی شیل در داخل کشور، حتی از عربستان سعودی و روسیه هم پیش افتاده و به 

بزرگ ترین تولیدکنندۀ نفت و گاز در جهان تبدیل شده است، دیگر چنین ماجراجویی هایی نه 

برای  استراتژیک  اصلی  دلیل  عنوان  به  نفت  نیست.  هم  صرفه  به  مقرون  که  غیرالزم،  تنها 

جنگ های ایاالت متحده در خاورمیانه دیگر نقش خود را ازدست داده است.

به طور خالصه هزینۀ جنگ تکنولوژیکی- اقتصادی با چین، جنگ سایبری با روسیه، 

به عالوۀ تعهدات بیشتر برای »جنگ با طبیعت« )هزینه های تغییر آب و هوا(، جایگزین هزینۀ 

جنگ های خاورمیانه )عراق، افغانستان، سوریه، سومالی، و بازداری ایران...( شده است.

عهدۀ  از  سادگی  به  دیگر  آمریکا  امپراتوری 

همانطور  برمنی آید،  حساب ها  صورت  این  همۀ 

تلویزیونی خود  که بایدن روز 16 آگوست در پیام 

خطاب به مردم آمریکا ذکر کرد، اصلی ترین دلیل 

افغانستان  از  متحده  ایاالت  نیرو های  خروج 

جلوگیری از زیان بیشتر است. منافع آمریکا تغییر 

یافته و در نتیجه ختصیص منابع نیز باید تغییر 

ایاالت  نفع  به  دیگر  افغانستان  در  جنگ  مناید. 

متحده نیست، تکالیف مهم تری در پیش روست 

که منابع بیشتری را می طلبد.

آیا امپراتوری آمریکا دچار افولی سریع شده است؟

سردمداران حاکم در ایاالت متحده به این نتیجه رسیده اند که دیگر منی توانند سهم کیک 

خود را داشته باشند. آنها منی توانند با کاهش بی سابقۀ مالیات ها، در جنگ های داخلی در 

سرتاسر دنیا مداخله کنند و با بهانه های ساختگی مداخالت نظامی خود را برای مصرف داخلی 

توجیه منایند، و هم زمان با بحران های اقتصادی عمیقی که سرعت وقوع شان بیشتر می شود 

دست و پنجه نرم کنند )...(. این یکی از نشانه های اولیۀ افول آتی سلطۀ جهانی ایاالت متحده 

است. این افول هنوزدر مراحل ابتدایی خود بوده و نباید بیش از حد در مورد آن غلو کرد.

جنگ	 هزینۀ	 خالصه	 طور	 به	
چین،	 با	 اقتصادی	 تکنولوژیکی-	
عالوۀ	 به	 روسیه،	 با	 سایبری	 جنگ	
تعهدات	بیشتر	برای	»جنگ	با	طبیعت«	
و	هوا(،	جایگزین	 تغییر	آب	 )هزینه	های	
عراق،	 	( خاورمیانه	 جنگ	های	 هزینۀ	
افغانستان،	سوریه،	سومالی،	و	بازداری	

ایران...(	شده	است.
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دارد.  جهانی  اقتصاد  در  آن  قدرت  در  پایه  جهانی ش،  سلطۀ  و  آمریکا  امپراتوری 

امپراتوری ایاالت متحده مانند امپراتوری بریتانیا و یا امپراطوری های استعماری قدیمی تر 

در اروپا نیست که ادارۀ مستقیم سیاسی کشور های حتت انقیاد خود را به عهده داشته باشد. 

حداقل بندرت شاهد این نوع مداخله توسط آمریکا هستیم. اما این کشور به طور غیرمستقیم 

قدرت سیاسی خود را بر قدرمتندان اقتصاد بومی هر کشور اعمال می کند. قدرت اقتصادی 

آمریکا در تسلط آن روی دالر آمریکا به عنوان ارز بین املللی، کنترل آن بر سیستم بین املللی 

مرکزی  بانک  روی  بر  رزرو-  فدرال  کشور-  آن  مرکزی  بانک  نفوذ  و  )سویفت(3  پرداخت ها 

کشور های دیگر است. تسلط جهانی مؤسسات مالی و بانک های آمریکا و کنترل اساسی این 

کشور روی نهاد های اقتصاد جهانی، هم چون صندوق بین املللی پول و بانک جهانی، جوانب 

دیگری از قدرت اقتصادی این امپراتوری است.

تا زمانی که دالر آمریکا به عنوان ارز معامالت و اندوخته های ارزی به طور جدی مورد 

چالش قرار نگیرد، تا زمانی که سیستم بدیلی جایگزین سیستم پرداخت های بین املللی حتت 

کنترل این کشور نشود، و تا زمانی که سلطۀ بانک ها و نهاد های مالی این کشور نشکند، و تا 

وقتی که بدیل های تازه ای در کنار نهاد های دو گانۀ بانک جهانی و صندق بین املللی پول 

ایجاد نشود، تسلط جهانی امپراتوری اقتصادی آمریکا ادامه خواهد یافت.

در  و  آورد،  حساب  به  امپراتوری  پروژۀ  شکست  و  خامته  مثابه  به  نباید  را  افغانستان 

نهایت آن را می توان به عنوان نشانۀ آغاز افول سلطۀ جهانی این امپراتوری به حساب آورد.

همانطور که بارها گفته شده امپراتوری ها به ندرت توسط نیرویی نظامی از خارج تسخیر 

شده اند. پیروزی یا شکست در جنگ ها نشانۀ میزان قدرمتندی امپراتوری های نبوده است. 

امپراتوری ها پیش از افول از درون می پوسیدند و این افول زمانی شروع می شد که آنها دیگر 

قادر به تامین مالی خود نبودند.

روم زمانی در بخش غربی خود چهارصد سال بعد از میالد فروپاشید، که اقوام مهاجم 

ژرمن شالودۀ اصلی مازاد غلۀ کشاورزی آن را در اسپانیا، سیسیل و شمال آفریقا به تصرف 

خود درآوردند. همان طور که روم شرقی نیز شالودۀ اصلی مازاد غلۀ خود از مصر را از دست داد. 

مالیات اخذ شده از این منابع کشاورزی، هزینه های قشون نظامی امپراتوری را تأمین می کرد.

افول امپراتوری بریتانیا در قرن بیستم، که ده ها سال نیز به طول اجنامید، زمانی آغاز شد 

که مستعمره هایش را به دلیل هزینۀ جنگ های 1918 و 194۵ از دست داد. بریتانیا که اساسا 

به دلیل جنگ ورشکست شده بود، بعد از 194۵، توانایی نگاهداری مستعمرات خود را دیگر 
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نداشت. بعضی از آنها چون هندوستان خود به استقالل رسیدند و بخشی از آنها در مقابل وامی 

که در طول جنگ و بالفاصله بعد از آن دریافت کرد، عماًل به ایاالت متحده واگذار شد. امپراتوری 

بریتانیا دیگر از حلاظ اقتصادی توانایی نگهداری مستعمرات خود را نداشت.)....(

ایاالت متحده در اولین مراحل روندی مشابه است. این کشور هنوز کنترل خود بر منابع 

و بازار های خارجی، هم چون روم باستان را از دست نداده است، و یا همچون بریتانیای قرن 

بیستم، هنوز خود را با جنگ ورشکست نکرده است. هر چند که شکاف های میان نیرو های 

حامی ترامپ و سرمایه داران سنتی آمریکا آشکارا عمیق تر شده، و قطبی شدن مردم در سطح 

نشده اند.  کشیده  انزوا  به  هنوز  قدرت  صاحبان  اما  است،  افزایش  حال  در  ایالتی  و  محلی 

و  آن،  ایدئولوژی  و  سنتی  ارزش های  نظام،  به  خود  اعتقاد  دیگر  مردم  از  بزرگی  بخش های 

نهاد های بنیادین آن را از دست داده اند. و همۀ این ها در مدتی کمتر از دو دهه رخ داده است. 

این وقایع مسلمًا یادآور تشابهاتی با امپراتوری ها پیشین است و افول در ایاالت متحده نیز 

پدیدار شده است. اما صاحبان قدرت سیاسی و سرمایه داران حاکم پشتیبان آنها، هنوز منابع 

اقتصادی- سیاسی بسیاری را در اختیار دارند.

افغانستان به جای آنکه منایانگر شروع افول امپراتوری باشد، همراه با دیگر گرایش های 

داخلی در ایاالت متحده نشانگر خامتۀ دورۀ گرایش مالی شدن نئولیبرال امپراتوری است که 

از اواخر دهۀ 19۷0 و اوایل دهۀ 1980 برای پاسخ به بحران های اقتصادی و رکود سال های 19۷0 

باب شد. ایاالت متحده اکنون در نقطۀ عطف دیگری قرار گرفته است. سیاست های نئو لبیرال 

دیگر برای ادامۀ امپراتوری و سلطۀ جهانی ایاالت متحده کارآیی ندارند. حال باید دید که 

در دهۀ بعد شاهد چه گرایشی خواهیم بود. اما فارغ از آنکه در دهه آتی چه چیزی رقم خواهد 

خورد، روشن است که بعد از بیست سال اتالف قریب 30 تریلیون دالر در جنگ، ختفیف های 

مالیاتی، و سر کردن با دو بحران بزرگ اقتصادی، صاحبان قدرت در آمریکا دریافته اند که هم 

زمان توانایی پرداخت هزینۀ جنگ های خاورمیانه و و رویارویی با چالش های عظیم سر راه 

حفظ امپراتوری را ندارند )...(.

1. قانون ِکرز: در ماه مارس ۲0۲0، کنگره آمریکا کمک ۲ تریلیون دالری را برای امداد و تامین اقتصادی مردم در 
مقابله با پاندمی کرونا به تصویب رساند.

2. Hypersonic
3. SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

فهرست
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آگوست )۲4 مرداد(، حتقیقاتی  در 1۵  کابل  به  از ورود  بعد  روز  منایندگان طالبان چند 

دالر  9میلیارد  حدود  مجموعًا  قولی  به  که  کشور،  این  مرکزی  بانک  دارایی«  »محل  درباره 

است، را آغاز کردند. نکته قابل توجه اینکه، دخیره بین املللی بانک مرکزی کشور همسایه 

ازبکستان با جمعیتی حدود 34میلیون نفر در مقابل افغانستان با حدود 39 میلیون نفر، 

رقمی معادل 3۵میلیارد دالر است. در مقایسه، افغانستان کشور فقیری است که منابع آن در 

اثر جنگ و اشغال نابود شده است.

بانک  در  دالر  9میلیارد  این  که  گفته اند  طالبان  به  افغانستان  مرکزی  بانک  مقامات 

فدرال رزرو در نیویورک است. یعنی ثروت افغانستان در بانکی در ایاالت متحده قرار دارد. 

البته وزارت خزانه داری ایاالت متحده، پیش از تالش طالبان برای دسترسی به این پول، با 

مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی افغانستان پیشدستی کرد تا مانع در اختیار گرفنت آن 

توسط طالبان گردد.

اخیرًا صندوق بین املللی پول )آی ام اف( 6۵0میلیارد دالر »حق برداشت ویژه« را برای 

توزیع در سراسر جهان اختصاص داد. سخنگوی صندوق بین املللی پول در پاسخ به این سؤال 

که آیا افغانستان هم می تواند به سهم خود از »حق برداشت ویژه« دسترسی پیدا کند، گفت: 

چگونه طالبان غرب را از افغانستان بیرون کردند؟
ویجی پراشاد )کانترپانچ،	2۷	آگوست	2021(

برگردان: طلیعه حسنی
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»مثل همیشه، صندوق بین املللی پول حتت نظر جامعه بین املللی هدایت می شود. در حال 

وجود  شفافیت  افغانستان  در  دولت  شناخنت  رمسیت  به  درباره  بین امللل  جامعه  در  حاضر 

ندارد، در نتیجه این کشور منی تواند به این حق برداشت ویژه یا دیگر منابع صندوق بین املللی 

پول دسترسی پیدا کند.«

پل های مالی به افغانستان، برای کنترل کشور در طول ۲9 سال جنگ و ویرانی، به آرامی فرو 

ریختند. قبل از ورود طالبان به کابل، صندوق بین املللی پول تصمیم گرفت تا انتقال 3۷0میلیون 

به  پول  انتقال  یونیون  وسترن  و  جتاری  بانک های  اکنون  و  کند  متوقف  را  کشور  این  به  دالر 

افغانستان را متوقف کرده اند. واحد پول افغانستان، افغانی، در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد.

وقتی دیگر کمکی نباشد

اقتصاد رمسی افغانستان در دهه گذشته، به زحمت توانست سر پا مباند. دولت افغانستان 

از زمان حمله ایاالت متحده و ناتو در اکتبر ۲001، برای تقویت اقتصاد خود به کمک های مالی 

این  به دلیل  تا ۲01۲،  افغانستان بین سال های ۲003  بانک جهانی،  به گزارش  بود.  متکی 

منابع مالی و رشد باالی کشاورزی، ساالنه به طور متوسط    9/4 درصد رشد داشت. این ارقام 

شامل دو واقعیت مهم منی شد: اول اینکه بخش های زیادی از افغانستان، )از جمله پست های 

مرزی که در آجنا مالیات دریافت می شد(، در کنترل دولت نبودند؛ و دوم اینکه جتارت مواد 

مخدر غیرقانونی )تریاک، هروئین و مت آمفتامین( در این ارقام محاسبه منی شدند. به گزارش 

»دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایت سازمان ملل متحد«، کل درآمد حاصل از جتارت تریاک 

در افغانستان در سال ۲019، بین 1/۲ میلیارد دالر تا ۲/1 میلیارد دالر بود. در گزارش فوریه 

۲0۲1 این دفتر آمده است: »درآمد ناخالص مواد افیونی از ارزش صادرات مجاز رمسی کشور 

در سال ۲019 فراتر رفت.«

ناخالص  تولید  حدود 100درصد  »از  گذشته،  دهه  یک  طی  افغانستان  به  کمک ها  ورود 

داخلی در سال ۲009 به 4۲/9درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲0۲0« سقوط کرد. نرخ 

رمسی رشد اقتصادی بین سال های ۲01۵ تا ۲0۲0 به ۲/۵درصد کاهش یافت. چشم انداز برای 

افزایش کمک ها در سال ۲0۲0 وحشتناک به نظر می رسید. در کنفرانس ۲0۲0 افغانستان که در ماه 

نوامبر در ژنو برگزار شد، اهداکنندگان تصمیم گرفتند تا به جای کمک در بسته های چهار ساله، 

کمک های مالی ساالنه ارائه دهند. این به معنای نداشنت امکانات کافی برای برنامه ریزی 

توسط دولت افغانستان است. افغانستان پیش از تصرف کابل توسط طالبان، کم کم داشت 
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تهاجم نظامی به این کشور در سال های ۲001-۲00۲ را از حافظه خود بیرون می برد.

سرزمین فقر

در ۲0 سال گذشته، دولت ایاالت متحده ۲/۲6 تریلیون دالر برای جنگ و اشغال افغانستان 

هزینه کرد. کشورهای اروپایی در مقایسه با هزینه ای که ایاالت متحده پرداخت تقریبًا چیزی 

خرج نکردند )آملان تا پایان سال ۲018، 19/3میلیارد دالر هزینه کرد که 14/1میلیارد دالر آن 

هزینه استقرار نیروهای مسلح آملان در این کشور بود(.

پولی که از همه کمک کنندگان به اقتصاد رو به رشد افغانستان می رسید، تأثیر محدودی 

بر زندگی اجتماعی افغان ها داشت. گفتگوها با مقامات کابل در طول این سال ها سرشار از 

وضعیت  بهبود  بهداشتی،  سرویس های  و  مدارس  به  دسترسی  افزایش  بر  مبنی  اطالعاتی 

سالمت کودکان و تعداد بیشتر زنان شاغل در امور غیرنظامی افغانستان است. اما همواره 

باور این اعداد دشوار بود. اسداللـه حنیف بلخی، وزیر آموزش و پرورش در سال ۲016 گفت، 

مدرسه  1۷هزار  به  بود،  شده  گزارش  قباًل  که  11میلیونی  نه  و  افغان،  کودک  6میلیون  تنها 

گزارش  بر  بنا  نیستند(.  ساختمان  دارای  افغانستان  مدارس  می رفتند )41درصد  کشور  این 

وزارت آموزش و پرورش افغانستان، در نتیجه ناتوانی در تأمین مدارس مورد نیاز، میزان 

کل باسوادی در این کشور در سال ۲0۲0، 43درصد جمعیت بود که شامل ۵۵درصد مردان و 

دولت  ادارات  و  امدادی  کمک ها، مؤسسات  می شود. اهداکنندگان  کشور  زنان  ۲9/8درصد 

مرکزی؛ فرهنگی برای باال بردن انتظارات به وجود آورده بودند تا موجب خوش بینی و انتقال 

وجوه بیشتری شوند. اما هیچ کدام از این ها پایی در حقیقت نداشتند.

در عین حال، واقعیت تکان دهنده این است که در این ۲0 سال تقریبًا هیچ اقدام زیربنایی در 

پاسخ به نیازهای اساسی جامعه اجنام نشد. مطابق گزارش شرکت برق افغانستان، تنها 3۵درصد 

از  نیمی  می شود.  وارد  تورمی  نرخ های  با  کشور  برق  ۷0درصد  و  دارند  دسترسی  برق  به  مردم 

افغانستان در فقر زندگی می کند؛ 14میلیون افغان با ناامنی غذایی مواجه هستند و ۲میلیون 

کودک افغان در گرسنگی شدید دست و پا می زنند. در طول ۲0 سال گذشته، فریادهای خروشان 

گرسنگی با صدای خروشان مبب افکن ها درهم آمیخته است. این دقیقًا تصویر زمینی اشغال است.

جنگ صلیبی مبارزه با فساد طالبان

»بزرگ ترین  نوشت:  تایمز  نیویورک  در  مقاله ای  در  آمریکایی  مقام  یک   ۲013 سال  در 
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منبع فساد در افغانستان ایاالت متحده بود.« دالرها در صندوق عقب ]ماشین ها[ به کشور 

سرازیر می شدند تا برای خرید سرسپردگی سیاستمداران بین آنها تقسیم شود. قرارداد ها برای 

ساختمان افغانستان نوین، به طوررایگان به تاجران آمریکایی واگذار می شد، که بسیاری از 

آنها بیشتر از آنچه در داخل افغانستان هزینه می کردند، صورت حساب می فرستادند.

برای  زیاد  صدای  و  سر  با  افغانستان،  فراری  افغانستان  رئیس جمهور  غنی،  اشرف 

کابل  در  روسیه  سفارت  مطبوعاتی  ایشچنکو، دبیر  آمد. نیکیتا  کار  سر  بر  فساد  دادن  پایان 

به خبرنگار ریانووستی گفت: »افراد غنی هنگام فرار از کشور، چهار اتومبیل پر از پول را به 

فرودگاه بردند. آنها سعی کردند تا پول ها را داخل هلیکوپتر کنند، اما همه آنها جا نشد. براساس 

زندگی  به  باال  فرودگاه به جاماند.« فساِد در  آسفالت  روی  پول ها  از  رویترز، مقداری  گزارش 

روزمره جامعه سرایت پیدا کرده است. بنا بر گزارِش ]خود[ افغان ها، آنها در سال ۲0۲0، معادل 

۲/۲۵میلیارد دالر یعنی 3۷درصد بیش از سال ۲018 رشوه پرداخت کردند.

افغانستان،  سراسر  در  گذشته  دهه  یک  طول  در  طالبان  سریع  پیشرفت  دالیل  از  بخشی 

به شکست دولت های حامد کرزی )۲001-۲014( و اشرف غنی )۲014-۲0۲1( در بهبود زندگی 

نظرسنجی ها  در  مرتبًا  ها  افغان  بازمی گردد.  ناتو  و  متحده  ایاالت  پشتیبانی  با  افغان ها، 

می گویند که به باور آنها سطح فساد در مناطق در دست طالبان کم تر است و همچنین به نظر آنها 

طالبان مدارس را به شکل کارآمدتری اداره خواهند کرد. طالبان خود را در افغانستان به عنوان 

مدیرانی کارآمدتر و کم تر فاسد معرفی کرده اند.

]اما[ نباید اجازه داد تا هیچ یک از این نکات به معنی معتدل شدن طالبان تصور شود. 

سال  بود. در  سال 1994  در  گروه  تأسیس  هنگام  که  است  همانی  زنان  درباره  آنها  کار  دستور 

پایان  مجاهدین  بین  داخلی  جنگ  به  شدند: آنها  کابل  وارد  مواضع  همین  با  1996، طالبان 

ایده  تا  داشت  فرصت  سال   ۲0 داد. غرب  خواهند  پایان  ناکارآمدی  و  فساد  به  آنها  می دهند؛ 

پیشرفت اجتماعی در افغانستان را محقق سازد. شکست آنها راه بازگشت طالبان را باز کرد.

در  خود  پول های  به  افغانستان  دسترسی  راه های  کردن  مسدود  به  دست  متحده  ایاالت 

بانک های آمریکایی و شبکه های مالی زده است. آمریکا از این ابزارها برای انزوای طالبان 

استفاده خواهد کرد. شاید این وسیله ای برای حتمیل طالبان به یک دولت ملی با اعضای سابق 

دولت های کرزیـ  غنی باشد. در غیر این صورت، این تاکتیک ها آشکارا انتقام جویانه هستند 

و تنها عکس العمل علیه غرب را به دنبال خواهد داشت.

فهرست
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حتوالت افغانستان همچنان با سرعتی زیاد در حال وقوع است و با وجود معرفی»دولت 

سرپرست« توسط طالبان در 16 شهریور1400 )۷ سپتامبر ۲0۲1(، هنوز ُثبات چندانی بر اوضاع 

نوعی  کشور،  این  در  داده  رخ  وقایع  حتلیل  در  میان،  این  در  است.  نشده  حاکم  کشور  این 

تشتت آرا و افکار بین نیروهای مترقی جهان، به وجود آمده است؛ به گونه ای که دیدگاه هایی 

از یک سو،  این همه،  و  بروز می یابد  نیروهای هم فکر  از  به شدت متعارض  گاه  و  متفاوت 

حاصِل تغییرات سریع، رخدادهای پی در پی، عدم شناخت دقیق جامعۀ به شدت ناهمگون 

افغانستان و از سوی دیگر، ماحصل رفتار ریاکارانه و غیر انسانی امپریالیسم آمریکا است 

که به صورتی باژگونه و با تأکید بر عوامل فرعی به وسیلۀ جریان غالب رسانه ای به صورت 

شبانه روزی به خورد مردم جهان داده می شود. این تغییر و حتوالت که به ظاهر در زمان کوتاهی 

به وقوع پیوسته، ریشه در مسائل حل ناشده ای دارد که از ابتدای شکل گیری دولت )حکومت( 

افغانستان در این کشور شروع شده است. 

نیروهای  میان  در  گوناگون  نسبتًا  واکنش های  ایجاد  بر  عالوه  افغانستان،  اخیر  وقایع 

وابسته به سرمایۀ جهانی و دولت های این طیف در سراسر جهان، موجب حداقل سه خوانش 

متفاوت در میان نیروهای مترقی و پیشرو نیز شده است: عده ای معتقدند این وقایع، پس از 

افغانستان: یک شکست از پیش اعالم شده!
مرتضی محسنی
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چند سده یکه تازی جهانی و فراگیر، نه فقط نشانۀ اولیۀ افول امپریالیسم است، بلکه شکست 

کامل امپریالیسم ایاالت متحد آمریکا و فرار خفت بارش از این کشور محسوب می شود و از 

این موضوع نتیجه می گیرند که کار امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا در 

شرف پایان است و این واقعه را معادل و حتی بسیار بزرگ تر از شکست آمریکا در سایگون 

ویتنام در سال 1975 قلمداد می کنند، از این رو، این موضوع را در تلفیق با وضعیت اقتصادی 

کنونی ایاالت متحد آمریکا، که با اوضاع آن کشور در زمان شکست ویتنام بسیار متفاوت 

است و شرایط اقتصادی، اجتماعی آن نیز به مراتب بحرانی تر است، طلیعۀ زودرس شکست 

کامل این »امپراتوری« در سراسر جهان می پندارند. این نوع موضع گیری، نه فقط در میان 

عده ای از نیروهای پیشرو و مترقی، بلکه حتی در بین بخشی از نیروهای درون سیستم جهانی 

سرمایه نیز طرفداران زیادی دارد. کافی است اخبار و حتلیل های رسانه های غالب دنبال شوند 

تا از زباِن بیشتر حتلیل گران این جریان، همین حتلیل به وضوح شنیده شود. 

آمریکا  متحد  ایاالت  قطعی  شکست  اتفاقات  این  که  معتقدند  گروهی  دیگر،  سوی  از 

پیچیده تر  برنامه ای  پیشبرد  برای  مصلحتی  عقب نشینی  نوعی  بلکه  منی شود  محسوب 

شدت  به  منطقۀ  بر  بیشتر  مترکز  و  جهانی  سطح  در  نیروها  جابجایی  همچنین  و  بزرگ تر  و 

استراتژیک جنوب شرق آسیا و دریای جنوبی چین است. چرا که رشد و توسعۀ چشمگیر و همه 

جانبۀ جمهوری خلق چین در چند دهه اخیر و به ویژه اعالم صریح آن کشور مبنی بر در پیشگیری 

سیاست هایی که نتیجه آنها حتقق نزدیک »سوسیالیسم با چهره چینی« خواهد بود، نوعی 

هراس در دل امپریالیسم ایاالت متحد آمریکا افکنده و موجبات به کارگیری این استراتژی 

جدید را فراهم ساخته است. به بیان دیگر، این گروه هر چند باور دارد که به دلیل کاهش قابل 

توجه قدرت ایاالت متحد آمریکا در کل جهان، دیگر توان تسلط گسترده و مطلق بر جهان 

پیشین را از دست داده و الجرم نیروهایش را در مناطق استراتژیک تر متمرکز کرده و در عین حال 

نقش تنش زایی در مناطق به ظاهر رها شده را به دولت های به شدت مرجتع و متحجر منطقه ای 

)که عمومًا نیز حکومت ها و گروه های دست نشانده یا برساختۀ ایاالت متحد آمریکا هستند( 

و همچنین دولت اسرائیل به عنوان بخشی از احتاد »نامقدس« انگلوصهیونیسم واگذار کرده 

است، تا همچون استخواِن الِی زخم، همیشه این مناطق را داغ نگه دارند و تا جای ممکن 

این تنش ها را به کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای خاور میانه، شمال و شرق آفریقا و منطقه 

بسیار مهم اوراسیا و شرق و غرب دریای خزر گسترش دهند. همچنین مناطق غربی جمهوری 

خلق چین را با هدف ممانعت از اجرا و گسترش پروژۀ بزرگ »یک جاده، یک کمربند« که عالوه 



ص 186، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

پیرامون حتوالت افغانستان

بر جمهوری خلق چین برای کشورهای عقب نگه داشته شدۀ آسیایی، آفریقایی و حتی اروپای 

جنوبی و شرقی و متقاباًل امپریالیسم ایاالت متحد آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی 

غربی نقشی تعیین کننده و البته متفاوت دارد، ناامن سازند. بنابراین ایاالت متحد آمریکا، در 

تالش است با مترکز نیروهایش در اقیانوس آرام و به ویژه آسیای جنوب شرقی و دریای جنوبی 

چین و هم زمان به کارگیری نیروهای نیابتی اش در کشورهای شمال و شرق آفریقا، غرب آسیا 

و حتی شرق اروپا، دائمًا تنش را در این مناطق شعله ور نگه دارد. آشکار است که استعمار و 

امپریالیسم غرب در چند سدۀ گذشته، در ایجاد تنش و ناآرامی عامدانه به اشکال مختلف، 

به تبحر کافی دست یافته و نیروهای محلی بسیاری برای اجرای این برنامه ها با انواع و اقسام 

نیرنگ ها در کشورها و مناطق ُپر اهمیت پیش گفته، در آستین دارد.

دیدگاه سوم، تلفیقی از دو دیدگاه پیشین است. این گروه معتقدند که هر چند امپریالیسم 

غرب به سرکردگی ایاالت متحد آمریکا، به ویژه پس از بحران ساختاری 2008-2007 به شدت 

تضعیف شده و با مشکالت فراوان اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است و بخش های 

وسیعی از مردم این کشورها )به ویژه در ایاالت متحد آمریکا( از سیاست های اعمال شدۀ چند 

دهه گذشته، بسیار صدمه دیده و ناراضی و خشمگین اند، اما این قدرت اهریمنی همچنان با 

چنگال های پرقدرتش در پِی بازپس گیری مناطق خارج شده از زیر سلطۀ بالمنازعش و تثبیِت 

تسلط و هژمونی خود بر جهان است. مصداق این سخن، تاکید دولت بایدن بر بازگشت رهبری 

جهانی به ایاالت متحد آمریکا در ادامه شعار »خنست آمریکا«ی ترامپ است، که فقط با اختاذ 

رفتاری صحیح و واقع بینانه و به دور از خوشبینی یا بدبینی افراطی از طرف دولت ها و جوامع 

طرف مقابل و توجه کافی به اهمیت آگاهی بخشی به طبقات و اقشاِر زحمتکش این کشورها 

بیان دیگر، می بایست هم  به  انداخت.  کار  از  را  و خطرناک  این چنگال های مسی  توان  می 

نیروهای مردمی کشورهای حتت سلطۀ پیشین و کنونی امپریالیسم را به سالح آگاهی و دانش 

برآمده از منافع ملی و طبقاتی شان آگاه و جتهیز کرد و هم طبقات و اقشار پایینی کشورهای 

غربی را به این مست و سو سوق داد که منافع خود را در هم پیوندی و همراهی با مردم کشورهای 

حتت سلطه و ستم بیابند. مسیری که می توان آن را از خالل برنامه های حکومت جمهوری خلق 

چین و به صورتی تدریجی و توأم با کش و قوس های بسیار توسط برخی از کشورهای سه قاره، 

به ویژه در آمریکای التین، به خوبی مشاهده کرد. 

برای اثبات هر یک از دیدگاه های یاد شده، ادلۀ متعددی وجود دارد؛ اما همۀ این دالیل 

نظر  ابراز  در  تعجیل  به ویژه  و  قطعیت  با  و  هستند  ناگزیر  خطاهای  واجد  جهاتی  یا  جهت  از 
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نهایی، منی توان بر هیچ کدام از آنها ُمصرانه پافشاری کرد. بنابراین اگرچه بهتر است با توجه 

به وقایع آتی که منجر به روشن تر و شفاف تر شدن مسایل و مواضع خواهند شد، حتلیل نهایی 

را ارایه داد؛ اما بخوبی می دانیم که منتظر وقایع ماندن خود نوعی بی عملی است که قطعًا 

نتایج مطلوبی به دنبال خنواهد داشت و در بهترین حالت، موجب دنباله روی از وقایع و در 

واقع عقب ماندن از شناخت و اختاذ تصمیمات به موقع خواهد شد. اکنون و با توجه به اهمیت 

این اتفاقاِت نه چندان قابل پیش بینی، نگارنده بر آن است که مسئله را از زوایای دیگری، 

مورد کنکاش و موشکافی قرار دهد و موضعی قرین به واقعیت از دل آنها به دست آورد تا شاید 

اندکی از اغتشاش در افکار و آرا موجود کاسته شود. اگر در مسیر بررسی و شناخت مسئله نیز 

دچار خطاهای اندکی شدیم، باکی نیست چرا که همیشه با اختاذ مواضعی پویا، امکان َرصد و 

برطرف منودن اشتباهات وجود خواهد داشت.

برای رسیدن به این مقصود، بهترین شیوه، توسل به بررسی تاریخی مسائل این منطقه 

و مناطق مشابه و حتلیل وقایع با اتکا به دیالکتیک موجود در عمق و الیه های پنهان وقایع 

پیش آمده در این جوامع و بیرون کشیدن حقیقت از دل واقعیات است تا با قرار گرفنت بر فراز 

آن واقعیات و نوعی احاطه بر آن، با آمادگی تئوریک هر چه بیشتر بتوان به نتایج دقیق تری 

دست یافت. بی عملی و معطل وقایع ماندن نوعی کمک به نیروهای سلطه گر امپریالیستی و 

مرجتع منطقه ای است و امکان پیروزی آنها را هرچه بیشتر تسهیل می کند. 

از این رو در نوشته حاضر، برای دستیابی به ُکنه مسائل، عجالتًا از چهار منظر و دیدگاه 

به کنکاش دربارۀ انقالب ها و جنبش های سیاسی اجتماعی سدۀ بیست و بیست و یکِم میالدی 

پرداخته می شود تا از دل این دیدگاه ها و نتایج انقالب ها و جنبش های نسبتًا فراگیر در کشورهای 

پیرامونی که ابعاد بسیاری از آنها اکنون روشن شده است، این »واقعه« )وقایع افغانستان( از 

زاویۀ تازه ای مورد حتلیل و بررسی قرار گرفته و تنها بر یک جهت گیری تأکید، تکیه و بسنده 

نشده باشد. آشکار است که بررسی پدیده ها از زوایای مختلف، اولین گام در شناخت آنهاست 

و به نظر می رسد کمتر کسی در این باره شک و شبهه ای داشته باشد. البته ناگفته مناند که 

مجموعۀ این وقایع را می توان از جهات و مناظر دیگری نیز مورد پژوهش قرار داد که با توجه 

به فرصت موجود، نگارنده به همین چهار منظر اکتفا می کند و در آینده با روشن تر شدن هر چه 

بیشتر مسائل و موضوعات، جهات دیگر نیز مورد کنکاش قرار خواهند گرفت.

»ظهور  که  دیدگاهی  از  خنست  منظر،  دو  از  افغانستان  در  آمریکا«  »شکست  بنابراین، 

و افول امپراتوری ها« را مورد توجه و استناد قرار می دهد )دیدگاهی که متفکرین زیادی در 
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یکی دو سده اخیر به آن پرداخته و مطالب ارزشمند بسیاری نیز در این زمینه نگاشته اند( و 

دیگری از منظر »امپریالیسم به مثابه باالترین مرحلۀ سرمایه دارِی« لنین و البته با توجه به 

حتشیه ها و افزوده هایی که پس از تدوین این دیدگاه، توسط برخی از مارکسیست های باورمند 

به دموکراتیسم ضدامپریالیستی بر آن افزوده شده است، بررسی میشود.

»پیروزی طالبان« نیز از منظر و دیدگاه دو جنبش مهم سدۀ بیست، یعنی»جنبش های رهایی 

امپریالیسم  و  استعمار  سلطۀ  حتت  کشورهای  در  فراگیر  بسیار  صورتی  به  )که  ملی«  بخش 

در سه قاره پدید آمدند و نتایج بسیار چشمگیری از استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی در 

جوامع نامبرده به ارمغان آوردند و موجد حتوالت فراوانی از جمله استقالل سیاسی بسیاری 

از کشورهای کنونی شدند( و سپس جنبش »الهیات رهایی بخش« که در بخشی از جهان در 

دوره ای نقشی مترقی ایفا کرد، مورد بررسی قرار می گیرد.

می دانیم که تئوریسین اولیۀ جنبش هاِی موسوم »الهیات رهایی بخش«، »کشیش گوستاو 

در  عمومًا  مسیحی،  مردم گرای  کشیشان  از  کثیری  تعداد  او  دنبال  به  که  بود  ِپرویی  گوتیرز« 

با  مستقیمًا  که  اروپا  و  شمالی  آمریکای  کشورهای  در  بعضًا  و  التین  آمریکای  کشورهای 

ستمدیدگان و فرودستان این جوامع سر و کار داشتند، کار او را ِپی گرفتند. کشیشانی که در 

برخورد مستقیم با مردم ستمدیدۀ این کشورها و دیدن فقر و فالکت آنان و از سوی دیگر، پی 

بردن به علل این مسائل که ناشی از جنایات سرمایه داری امپریالیستی و نیروهای وابسته 

داخلی این جوامع، یعنی دست نشاندگان سرمایۀ جهانی بود، در مقطعی در هم سویی با مردم و 

»پیشرفت«	های	افغانستان	در	دو	دهه	اخیر	زیر	سایه	اشغال	گران
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ستمدیدگان این جوامع در اقداماتی شبه مذهبی و معترضانه و در واقع برآمده از دل واقعیات 

موجود، دست به ابتکارات مهمی برای تغییر اوضاع فالکت بار مردم این جوامع یا حداقل 

تعدیل آن شرایط زدند. ابتکاراتی که در مقطعی تأثیرات بسیار مهمی بر جای گذاشت که اثرات 

آن تاکنون نیز پا برجاست، هرچند که اکنون دیگر شکل فعالی از آن جنبش در این جوامع دیده 

منی شود، ولی این نوع مقاومت های عمیقًا مردمی که بر َاشکال مذهبی استوار بودند و یا با 

توجه به درجه رشد و آگاهی جوامع، از مذهب برای اجنام اقدامات انقالبی استفاده می کردند؛ 

از همان زماِن نطفه بسنت طبقه کارگر در جوامع غربی و یا پدید آمدن آثار اولیۀ سرمایه داری در 

جوامع پیرامونی، همواره ابزارهای بسیار مناسبی برای همه جنبش های اجتماعی پدید آورده 

و در آینده نیز بر این نوع جنبش ها تاثیرگذار خواهند بود. طبق سوابق موجود، آشکار است که 

از جنبش های اجتماعی متکی بر اعتقادات مذهبی، در تاریخ بشری سابقه ای دیرینه داشته و 

بعضًا جلوه های درخشانی نیز به وجود آورده اند. 

بنابراین مورد توجه قرار دادن »الهیات رهایی بخش« در این بررسی، به دلیل تاکید گروه 

طالبان و سایر دسته جات و گروه های مشابه بر مذهب و اجرای بدون تنازِل به اصطالح شریعت 

است تا با مقایسه این دو نوع نگاه به مذهب و تفکیک قائل شدن میان آنها بتوان به َاشکال 

از نوع طالبان و گروه های مشابه آن در کشورهای اسالمی و یا کشورهایی  عمیقًا ارجتاعی 

همچون هند، با برجسته کردن مذهب هندو و یا کشور میامنار، با تأکید مضاعف بر بودیسم 

یا منونه های متعدد دیگر در سایر  ایجاد شکاف اجتماعی میان مردم،  و  مورد استناد خود 

کشورها، پی برد و محک سنجش خود را منافع ملی و دفاع از طبقات فرودست جوامع قرار داد 

و نه آنچه که این گروه ها و جماعات برای مشروعیت بخشی به خود عنوان می کنند.

در بررسی مسئله از منظر »ظهور و افول امپراتوری ها« که به دالیل و علل ظهور و افول 

امپراتوری های بزرگ از دوران باستان تاکنون پرداخته می شود، ادله و علل نسبتًا متفاوتی 

برای افول امپراتوری های مختلف از جمله »امپراتوری هخامنشی )پارس(«، »امپراتوری روم«، 

»امپراتوری مغول«، ... و در دوران متأخر »امپراتوری عثمانی«، »امپراتوری هابسبورگ« و 

باز نزدیک تر،»امپراتوری بریتانیا« برشمرده شده که این علل و دالیل با وجود گوناگونی بنیادی 

و تاریخی این جوامع، در کلیت خود به طرز چشمگیری، دارای نوعی همان گویی است و هرگز 

منی توان از این منظر و با ادله و علل یکسانی آنچه اکنون شاهد آن هستیم را با امپراتوری های 

باستانی و حتی امپراتوری های سده های میانه همسان دید و نگاه یکسانی به آنها داشت. 

برای حتلیل وقایع از این منظر، گروهی امپریالیسم ایاالت متحد آمریکا را به مثابه یک 
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فروپاشی  و  افول  درست،  دیالکتیکی  حتلیل  نوعی  از  استفاده  با  و  کرده  قلمداد  امپراتوری 

غیرقابل اجتنابی برای این »امپراتوری«، همچون سایر امپراتوری ها در طول تاریخ، تصویر 

می کنند. نگارنده هرگز قصد ندارد این نوع حتلیل را اشتباه و یا ناقض دیگر دیدگاه ها برشمرد، 

بلکه معتقد است که در جمع بست و همراهی این منظر با منظر دوم، یعنی»امپریالیسم به مثابه 

نیز دیدگاه متفکرین میان  و  با بسط دیدگاه مارکس  باالترین مرحلۀ سرمایه داری،لنین« که 

این دو و نیز آنچه متفکرین بعد از لنین با توجه به تغییر اوضاع و شرایط بر آن افزوده اند، 

می توان به نتیجه واقع بینانه تر و منطقی تری دست یافت. قابل ذکر است که توسعۀ این دیدگاه 

با توجه به پویایی جوامع انسانی کماکان ادامه دارد و همۀ متفکرین معتقد به دموکراتیسم 

ضدامپریالیستی کماکان به آن پرداخته و می پردازند. به عنوان مثال، در این دیدگاه توجه 

بر دورۀ تاریخی، رشد نیروهای مولده، روابط تولیدی، مبارزه طبقاتی و مناسبات  تأکید  و 

توجه  مورد  چندان  امپراتوری ها«،  افول  و  »ظهور  یعنی،  اول  دیدگاه  در  که  تولید  اجتماعی 

قرار منی گیرد، با دقت باالیی مورد مداقه قرار گرفته و علل افول امپریالیسم را از درون این 

مقوالت استخراج و تبیین می کنند. همانگونه که ذکر شد کماکان متفکرینی که به دموکراتیسم 

ضدامپریالیستی معتقدند این دیدگاه را تکامل داده و بر دوران کنونی تطبیق می دهند. از این 

رو و با توجه به هر دو منظِر یادشده در باال، نباید علل و دالیل افول امپراتوری های هخامنشی، 

و  استعماری  »امپراتوری«  افول  علل  با  را   ... عثمانی،  هندی،  چینی،  مغولی،  رومی، 

امپریالیستی بریتانیا و اکنون ایاالت متحد آمریکا یکسان نگریست.

در چند سدۀ گذشته، چیرگی سرمایه داری در کشورهای غربی و به دنبال آن )و حتی پیش 

از آن( دست اندازی و چپاول کشورهای سه قاره زیر عنوان »پیشبرد متدن« در کشورهای عقب 

مانده و جوامع »وحشی« و در عمل غارت و نابودی متدن های پیشرفته آن مناطق و جوامع )که 

بعضًا دارای تفاوت های فرهنگی آشکاری با فرهنگ غربی بودند( با از میان برداشنت و نابود 

کردن امپراتوری های کهن و پیشرفته و به بردگی کشیدن مردم آن جوامع به صورتی وحشیانه و 

ضد انسانی، اجنام شده است. پس از آن، این تهاجم غیرانسانی، شکل های استعمار مستقیم 

و غیرمستقیم و سلطه امپریالیستی را به خود گرفته که همواره با انواع و اقسام ریاکاری ها و 

جنایت های غیرقابل توصیف همراه بوده است. به گونه ای که حتی اگر گاهی سیاست های ضد 

بشری اینان در نقطه ای با شکست روبرو شده، با استفاده از ابزارهای پیدا و پنهان، مجددًا پس 

از مدتی به َاشکال دیگری، سلطه خود را بر همان جوامع حتت تسلط پیشین برقرار کرده و به 

غارت مضاعف آنها پرداخته اند. اما این شکل از استعمار هرگز در گذشتۀ دور در هیچکدام از 
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امپراتوری های »خراج گذار« باستانی یا شرقی مستقر نبوده است. به این دلیل ساده که رشد و 

توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دوره های اخیر به کلی با آنچه در امپراتوری های پیشین 

وجود داشت، متفاوت است و بنابراین همچنان که منی توان فرمول مشترکی برای ظهور آنها 

در تاریخ انسانی برشمرد، الجرم منی توان فرمول مشابهی برای افول آنان نیز در نظر گرفت. 

هرچند دیدگاه »اروپا محور« همواره سعی داشته، جنایات و وحشی گری های خود را زیر عناوین 

پر طمطراِق اشاعه متدن و فرهنگ پنهان سازد، اما آشکار است که این اقدامات برای سلطه بر 

این جوامع و غارت منابع و ثروت های آنان بوده است. 

از این رو، توّسل به دیدگاه ظهور و افول امپراتوری ها برای همۀ زمان ها و مکان ها بدون 

توجه به سایر علل و عوامل و نیز دوره های تاریخی، نوعی ساده کردن مسئله به جای حل آن 

امپراتوری ها نگاشته شده،  افول  و  که دربارۀ ظهور  فراوانی  در کتاب های  که  است. هرچند 

بر نکات مهم و بسیار قابل توجه و تأملی تأکید شده است، اما آنچنان که گفته شد، برخی 

حتلیل گران، بدون توجه به دوره تاریخی، میزان و سطح رشد نیروهای مولده، روابط تولیدی، 

مبارزه طبقاتی و مناسبات اجتماعی تولید فقط تصویری کلی و مغشوش از مسئله را بیان 

منوده و به نکات بنیادِی که جوامع انسانی بر آن استوارند، توجه نکرده و الجرم راه حل دقیق 

برای عمل  ایجاد تشکل های ویژه  و  اقدام  بر واقعیات موجود و چگونگی  و درستی مبتنی 

انقالبی ارائه منی کنند. 

نیروهای  خدعه آمیز  سیاست گذاری های  و  برنامه ریزی ها  توجه،  قابل  موارد  جمله  از 

استعماری و امپریالیستی در سده های اخیر در کشورهای مختلف و عمومًا کشورهای پیرامونی 

با هدف تأثیرگذاری بر بنیادهای اقتصادی، اجتماعی و اشکال فرهنگی این جوامع است. در 

مقابل، در امپراتوری های باستانی به دلیل اینکه جوامع بشری هنوز صورت دولت ملت به 

خود نگرفته بودند، سیاست های خدعه آمیز در زمان وقوع جنگ های مستقیم و نه پس از آن 

دیده می شد و با تسخیر مناطق مورد منازعه، صرفًا بر »مناطق« زیر نفوذ امپراتوری ها افزوده 

می شد. شکل گیری دولت ملت ها که مثرۀ استقرار فئودالیسم بود، با شروع دوران سرمایه داری 

اولیه  از آن زمان به بعد، مفهوم کنونی استقالل ملی، هدف  و  صورت کامل به خود گرفت 

جنبش های پیشرو و مترقی شد.

و  تاریخی  تعاریف  نه  و  مدرن  و  فعلی  تعریف  با  ملت ها  دولت  شکل گیری  با  بنابراین، 

یا »جنبش های رهایی بخش ملی« شکل جدیدی  برای استقالل ملی  اساطیری آن، مبارزات 

به خود گرفت و مطالبه استقالل ملی و رهایی بخشی ملی، به عنوان اصل ابتدایی این نوع 
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مبارزات درآمد. از آن پس، نگرانی از خدشه دار شدن متامیت ارضی و استقالل ملی در این 

کشورها، موجب سوءظن و بدگمانی مردم جوامع زیر سلطه نسبت به کشورهای سلطه گر شد؛ 

موضوعی که در گذشته به دالیلی کاماًل واضح، دارای چندان اهمیتی نبود، اما بعد از آن، هر 

تغییری که به ویژه یک کشور بیگانه از آن حمایت و یا مستقیمًا در ایجاد آن دخالت می کرد، 

سلطه گر  کشورهای  خدعه  و  توطئه  به  سیاسی،  حتلیل گران  و  مردم  از  بزرگی  بخشی  توسط 

استعماری و امپریالیستی منتسب می شد که می توان با قاطعیت پذیرفت که در بیشتر مواقع 

سازمان های  اطالعات  قطره چکانی  افشای  است؛  بوده  درست  و  بجا  کاماًل  بدگمانی ها  این 

جاسوسی کشورهای استعمارگر و امپریالیست، تأییدی بر این مدعاست که این جتارب، هرگز 

نباید با ساده انگاری و سهل گیری از ذهن کنشگران سیاسی اجتماعی زدوده شود. بنابراین، 

»وقایع« بزرگ و سریِع رخ داده در افغانستان را از این زاویه می توان اگر نه نوعی برنامه ریزی 

از پیش اندیشیده شده و یا توطئه ای پشت پرده که توطئه ای در حال وقوع نامید که با توجه 

به نکات مطرح شده، درست نیست که این دیدگاه را به صورتی متسخرآمیز خیاالت اذهانی 

افول  دوران  شروع  پذیرش  با  منافاتی  کم ترین  موضوع،  این  که  چند  هر  دانست.  توطئه نگر 

امپریالیسم ایاالت متحد آمریکا و با تسامح »امپراتوری آمریکا« ندارد.

مثال ها و منونه های زیادی از دغل بازی ها و ریاکاری های امپریالیسم در طول تاریخ وجود 

دارند که در این نوشتۀ کوتاه مجال بازگو کردن آنها نیست. بدین معنا که در بیشتر مواقعی که 

استعمار و امپریالیسم در جایی دچار شکست شده، توانسته است به تدریج و با استفاده از 

قدرت اقتصادی و سیاسی خود و اعمال آن چه به صورت زور عریان و یا از طریق سازمان ها 

و مجامع سیاسی »بین املللی« و مؤسسات مالی ـ پولی وابسته به خود و به کارگیری ستون 

را  حتوالت  این  کودتایی،  و  جنگی  خشن  اقدامات  با  یا  و  آرامی  به  جوامع،  آن  در  پنجمش 

دچار شکست سازد و سال ها و دهه ها این جوامع را به عقب برگردانند. مرور وقایع رخ داده 

از جهان است.  این نقطه  امپریالیسم در  بر ریاکاری های  در کشورهای اطراف مان، شاهدی 

ریاکارِی که در قالب پروژه های متعدِد تدوین کنندگان این برنامه ها عمومًا افشا شده و جای 

هیچ شک و شبهه ای برمنی انگیزد. غافل شدن از این بخش از مسئله و فقط تأکید بر شکست 

ایاالت متحد آمریکا، آنچنان که همه رسانه های جریان غالب و حتی توطئه گران »نامداری« 

همچون هنری کسینجر نیز بر آن اصرار دارند، می تواند موجبات غفلت غیرقابل جبرانی را 

فراهم سازد. جتربیات تلخی که مردم جوامع پیرامونی در این چند سده با آن مواجه بوده اند 

و موجب گردیده که »توطئه« به صورت »امری غیرقابل اجتناب« در اذهان مردم این جوامع 
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حک شده و همواره نسبت به این نوع رویدادها، بدبین و بدگمان باشند. کافی است به وقایعی 

که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان در منطقه رخ داده نگریسته شود تا اهمیت بهای 

الزم و کافی دادن به این نوع تفکر درک شود.

نیز کم رخ نداده است. چه در دوران سلسله  تاریخ کشورمان  این دست اقدامات در  از 

قاجار که توطئه های قتل قائم مقام و امیرکبیر و فریب و از پشت خنجر زدن به افرادی همچون 

عباس میرزا )در جنگ های ایران و روسیه تزاری توسط بریتانیا( و دیگر رهبران ملی گرا که 

قصدشان حفظ استقالل و متامیت ارضی و پیشرفت و توسعه کشور بود؛ چه کودتای سوم اسفند 

1299 سید ضیا و رضاخاِن میر پنج و سپس روی کار آمدن رضاشاه و بعد از آن اشغال ایران در 

شهریور1320 و گماشنت محمدرضا پهلوی به عنوان پادشاه جدید و در دوران متأخر، کودتای 

ننگین 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق و توطئه و خدعه و ریاکاری های 

هیچ گونه  جای  دارد،  ادامه  همچنان  و  است  شده  اجنام  بعد  به  دهه ۵0  از  که  دیگری  فراوان 

تردیدی در این زمینه باقی منی گذارد.

اکنون نیز، آنچه در همسایگی ما در قفقاز و کشورهای جنوبی خلیج فارس با دخالت و 

حضور مستقیم اسرائیل در حال اجنام است و یا آنچه که به »پیمان سه جانبه ایاالت متحد 

آمریکا، بریتانیا و استرالیا« (AUKUS) موسوم شده و تشکیل »گروه امنیت سایبری« متشکل 

و  استرالیا  ژاپن،  آمریکا،  متحد  ایاالت  یعنی  راهبردی«،  گفتگوی  عضو  »کشورهای  از 

هندوستان )QUAD( و منونه های متعدد دیگر، همگی باید هر کنشگر سیاسی واقع بینی را به 

شدت حساس و گوش به زنگ نگه دارد.

اینکه حداقل بخشی از نیروهای مترقی، شکست آمریکا در افغانستان را به توطئه و نیرنگ 

امپریالیسم ایاالت متحد آمریکا منتسب می کنند، نکته ای عجیب نبوده و نیست و همان گونه که 

در نوشته قبلی* نیز اشاره شده، می توان امیدوار بود که وقایع اخیر افغانستان، نقطه شروع پایان 

امپریالیسم ایاالت متحد آمریکا در چارچوب دیدگاه ظهور و افول امپراتوری ها در هم پیوندی با 

دیدگاه امپریالیسم باشد و با برآمدن مجدد حکومتی ارجتاعی و متحجر در افغانستان و شکست 

امپریالیسم ایاالت متحد آمریکا و دیگر هم پیمانانش، نگاه مجدد به این دو دیدگاه را از اهمیت 

دو چندان برخوردار می سازد. نگاهی که به این پرسش اساسی و پراهمیت پاسخ دهد که با شکست 

امپریالیسم در این بخش از جهان و یا به تعبیر دیگر »افول امپراتوری ایاالت متحد آمریکا«، 

ظهور و غلبه یک جریان به غایت ارجتاعی و متحجر به چه معناست؟ 

از طرفی می توان انگاشت که نطفۀ این شکست، عقب  شینی، جابجایی نیروها و اولویت 
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بخشی به سایر مناطق استراتژیک یا هر دلیل دیگری که باشد، از همان حلظه ورود جنایتکارانه 

ایاالت متحد آمریکا به منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بسته شده و تردید دربارۀ آن، مخالِف 

دیدگاه مترقِی باورمند به پویایی جوامع انسانی است؛ هرچند که جایگزین آن دولتی به شدت 

مرجتع و قرون وسطایی باشد که به دلیل اعمال جنایتکارانه و وحشیانه کشورهای اشغالگر 

در این کشور، در غیاب نیروهای مترقی و پیشرو و حتی ملی، اتفاقًا مورد اقبال بخش های 

دوران  وقایع  در  کنکاش  با  هرچند  است.  گرفته  قرار  هم  افغانستان  جامعۀ  از  توجهی  قابل 

اشغال افغانستان توسط ایاالت متحد آمریکا، می توان شاهد دخالت و برنامه ریزی بلندمدت 

امپریالیسم در این کشور و دیگر کشورهای پیرامونی بود که نه تنها اجازه توسعه اقتصادی و 

انسانی در این مناطق را نداده، بلکه تالش کرده ضمن تقویت دیدگاهی مرجتعانه و عقب مانده، 

به صورت مستقیم یا توسط دیگر کشورهای مرجتع منطقه، متقاباًل نوعی فرهنگ منحط شبه 

غربی را نیز در میان بخش هایی از اقشار متوسط و وابستگان مستقیم و غیرمستقیم خود 

رواج دهد. شکست، عقب نشینی، جابجایی نیروها و اولویت بخشی ها، هر چه که باشد با 

بلعیدن تریلیون ها دالر به نفع »مجتمع های نظامی،اقتصادی« و با بر جای گذاشنت کشوری 

به شدت آسیب دیده ناشی از ختریب همه زیربناها و مرگ جنایت بار ده ها هزار انسان افغان و 

چند هزار سرباز آمریکایی )که عمومًا از اقشار فرودست آن کشور هستند( و دیگر هم پیمانان 

جنایتکارش، قطعًا نقطه آغازی بر پایان آن چیزی است که اندیشمندان بزرگ سده نوزده، نوید 

آن را داده بودند.

نتیجتًا، بررسی جنبش »الهیات رهایی بخش« با توجه به دیدگاه مرجتعانه و متحجرانۀ 

طالبان و گروه های مشابه، قاعدتًا در این منطقه از جهان موضوعیتی ندارد؛ هر چند که این 

جنبش نیز پس از تأثیرگذاری مثبت بر برخی جوامع آمریکای التین، سراجنام توسط کلیسای 

کاتولیک و واتیکان به بی راهه کشانده شد تا جایی که اکنون کم تر اثر و خبری از آن بر جای مانده 

است. از سوی دیگر، »جنبش های رهایی بخش ملی« هم پس از یک دوره شکوفایی چندین ده 

ساله و با برجای گذاشنت کارنامه ای درخشان، یعنی پدید آوردن ده ها کشور مستقل از نظر 

سیاسی، به تدریج به احنا و َاشکال مختلف توسط جنبش های ارجتاعی »ملی«، »مذهبی«، 

»قومی« و ... برساختۀ استعمار و امپریالیسم، به ویژه پس از فروپاشی احتاد جماهیر شوروی و 

گسترش هرچه بیشتر سیاست های نئولیبرالیستی در کشورهای مرکز و پیرامون، قدرت اولیه 

خود را از دست داد و تشکل و سازمان اصلی آن یعنی »جنبش عدم تعهد« نیز به حاشیه رانده شد 

و اکنون تنها نام و اسکلتی از آن باقی مانده است. این جنبش ها )که ریشه در اعماق مطالبات 
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و  زنده  همچنان  بوده اند(  امپریالیسم  و  استعمار  اصلی  قربانیان  که  پیرامونی  جوامع  مردم 

پویا هستند و هر حلظه در اشکالی متفاوت، در پیوند با دوره کنونی امکان برآمدن دارند و تا 

نابودی عوامل ایجادکنندۀ نظام سلطه و تابعیت، به این شکل یا هر شکل و نام دیگری الجرم 

وجود خواهند داشت. هرچند جنبش هایی که در دوره ای نقش هایی بسیار اثرگذار و مثبت ایفا 

کردند، اکنون تأثیرگذاری گذشته خود را از دست داده اند و در بیشتر کشورهای پیرامونی، شبه 

جنبش های برشمرده در باال توانسته اند تشکل های پیشرو و مترقی طبقۀ کارگر و زحمتکش، که 

اکنون دوره ای از سکون نسبی را می گذرانند، به حاشیه برانند؛ ولی، این بدان معنا نیست که 

این جنبش ها به کلی از میان رفته اند. شاید این بار »تقدیر« این گونه رقم بخورد که این جنبش ها 

با رهبری نیروی کار و دیگر زحمتکشان این کشورها به صورتی بنیادی قادر به دستیابی به 

استقالل واقعی در همه جوانب در پیوندی عمیق با دیگر نیروهای مترقی جهان گردند. از این 

رو، اکنون می توان امیدوار بود که با خارج شدن امپریالیسم از افغانستان و احتماال در آینده 

نزدیک خروج از کل منطقه و با تغییر و حتوالتی که خارج از حیطه اختیارات و توانایی های 

امپریالیسم جهانی در حال رخ دادن است، فضایی برای شکل گیری مجدد نیروهای پیشرو و 

مترقی در سه قاره فراهم گردد.

 باید توجه داشت که بر این جوامع دو دیدگاه متضاد غلبه دارد. در برخی از این کشورها، 

اندیشه و دیدگاه پیشرو و مترقی به صورتی فعال وجود دارند و یا به تدریج در افکار عمومی 

طبقه مزد و حقوق بگیر و سایر زحمتکشان این دیدگاه در حال پذیرش است؛ در دسته ای دیگر از 

این کشورها، حتی با وجود خروج از زیر بار ننگین سلطه امپریالیستی، هنوز افکار پوسیده و 

ناکارآمد بر حکومت ها و جوامع آن کشورها غلبه دارد. افکار حاکم بر گروه غالب در افغانستان 

یعنی طالبان، منونه بارز دسته دوم است. از این رو در صورت باور به شکست امپریالیسم 

ایاالت متحد آمریکا و متحدانش در آن کشور و دیگر کشورهای مشابه منی توان با اطمینان 

کامل برای این شکست جشن و پایکوبی برپا کرد، چرا که نیروهای غالب در افغانستان و دیگر 

کشورهای منطقه هنوز به صورتی قاطع پتانسیل توسعۀ مترقیانه و دموکراتیک نداشته و این 

دغدغه باید به صورتی جدی در پیش دیدگان همۀ کنشگران باشد. 

به بیان دیگر، با شکست امپراتوری ها و اکنون امپریالیسم ایاالت متحد آمریکا به مثابه 

»امپراتوری« بزرگ سدۀ بیستم، نباید این غفلت ایجاد شود که هرچند برخی از نیروهای مرجتع 

غالب در افغانستان و دیگر کشورهای منطقه از میان طبقاتی فرودست برآمده اند، اما به دلیل 

گرایش های فکری و فرهنگی بسیار ارجتاعی مسلط بر آنان، وابستگی عمیق شان به نیروهای 



ص 196، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

پیرامون حتوالت افغانستان

مرجتع منطقه ای و روابط مشکوک شان با سازمان های اطالعاتی غربی و منطقه ای هر حلظه 

امکان لغزش و گردش به سوی امپریالیسم، حتی سقوط در اعماق »فروافتادگی« را دارند. 

اگرچه، اکنون نیز در اشکالی مختلف و متنوع وابستگی های جدی وجود دارد که با توجه به 

ناتوانی طالبان در پیشبرد امور حاکمیتی و خصومت دیرپایشان نسبت به نیروهای پیشرو و 

مترقی، در عمل چیز زیادی برای ارائه به مردم خود نداشته و ندارند و الجرم مجبورند دیر یا زود 

دست یاری به سوی همان »بازندگان« دراز کنند یا تالش کنند که با کمک گرفنت از کشورهای 

بزرگ و تأثیرگذار منطقه بر برخی از مشکالت خود فائق آیند، تصوری که با وجود مواضع به 

شدت مرجتعانه و تذبذب در ابراز مواضع قاطع، قدری مشکل به نظر می رسد. گویی که همین 

اندک اظهار متایل ها نیز با پروپاگاندای وسیع جریان غالب روبرو شده است.

امپریالیستی  کشورهای  دیگر  و  آمریکا  متحد  ایاالت  امپریالیسم  که  است  واضح  ُپر 

چشم به این ضعف جدی و عمیق دوخته اند و با ِاعمال حتریم های سیاسی و اقتصادی و دیگر 

اقدامات ضد انسانی، حتقق استقالل ملی و گزینش راه های مستقالنه- حتی اگر متایل جدی 

هم در این امر وجود داشته باشد- را از آنان سلب خواهند کرد. اگر در خوش بینانه ترین حالت، 

عوامل  هستند-  افغانستان  رجندیده  و  عادی  مردم  همان  از  که  طالبان  َبدنه  نه  و  رهبران- 

سخنگویان  ادعاهای  از  بخش هایی  بشود  اگر  یا  و  نباشند  امپریالیسم  نادانسته  و  دانسته 

زودی  به  نیستند،  سابق  روال  بر  دیگر  بار  این  که  کرد  باور  را  افغانستان«  اسالمی  »امارت 

انواع و اقسام فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر این »دولت« آغاز خواهد شد و 

عجیب خنواهد بود اگر امپریالیسم از هر ابزار و فرصتی برای بازگرداندن این کشور به مدار 

افغان	های	همکار	اشغال	گران
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سلطه کامل خود، بدون هزینه مستقیم و زیاد، استفاده کند. همانگونه که اکنون با فرو کاسنت 

همۀ مسائل الینحل این کشوِر به مسائل ثانوی و مترکز رسانه های خود بر آنها، عماًل این پروژه 

توسط »فکرسازان« امپریالیستی کلید خورده است. 

که  است  افولی  دوران  گذراندن  حال  در  اکنون  آمریکا،  امپریالیسم  اگرچه  سراجنام، 

می توان گفت از ابتدای هزاره سوم آغاز شده و وقایعی همچون آنچه در افغانستان روی داد نیز 

یکی از مظاهر متأخر آن است و این وضعیت را می توان پایان »قرن آمریکا« یا پایان هژمونی 

آمریکا و با تسامح »افول امپراتوری آمریکایی« نامید، اما هرگز نباید تصور شود که این کشور 

امپریالیستی قدرت خود را برای تأثیرگذاری بر روند حوادث جهان از دست داده است، بلکه 

برعکس این نیروی اهریمنی هم اکنون نیز با تغییر در استراتژی های سیاسی ـ نظامی خود در 

تالش است با تقسیم نیرو و بهینه سازی و به کارگیری کم هزینه تر آنها، همچنان مناطق مختلفی 

را در سراسر جهان زیر سیطره خود قرار دهد. به منونه هایی از تالش ها پیش تر اشاره شد.

به  افغانستان،  جامعۀ  از  بخش هایی  استقبال  با  آن  مشابه  نیروهای  و  طالبان  اگرچه   

ویژه در روستاها و شهرهای کوچک، که از مداخالت و قتل و جنایات متجاوزین آمریکایی و 

متحدانش جان به لب شده بودند، مواجه شده اند، اما این گروه مرجتع، هرگز قادر به ایفای نقش 

رهایی بخش نه در قالب »الهیات رهایی بخش« و نه »جنبش رهایی بخش ملی« نیست، چرا که 

این گروه و دیگر گروه های مشابه به عنوان یک »متغیر وابسته« نه تنها قادر نیستند نقشی 

مترقی ایفا کنند، بلکه به راحتی در خدمت نیروهای قوی تر خارجی همچون امپریالیسم آمریکا 

و نیروهای مرجتع منطقه ای قرار می گیرند. این نوع گروه ها با بنیانی وابسته و غیر مستقل، هرگز 

منی توانند به عنوان نیرویی با پشتوانۀ کامل مردمی و دارای سازمان و تشکیالت مستحکم و 

منسجم متشکل از رهبری و بدنه همراه به اداره کشوری با این همه معضل و پیچیدگی بپردازند 

و بنابراین دیر یا زود تضادهای الینحلی از درون جمِع متشتت و متکثر آنان منود پیدا می کند 

این  که موجب اغتشاش و ناامنی درون کشور و سرایت آن به کشورهای مجاور خواهد شد. 

موضوع با حضور گروه های به شدت افراطی تر از قبیل القاعده و داعش خراسان و ... نیز به 

شدت تقویت می شود. نکته ای که امپریالیسم ایاالت متحد آمریکا، در استراتژی جدید خود 

و با درس آموزی از تاریخ افغانستان به مثابه جامعه ای قبایلی و از نظر سیاسی، اقتصادی 

پیشاسرمایه داری و از نظر فرهنگی به شدت بیگانه ستیز، به آن اشراف کامل داشته و در پی 

آن است که با کمترین هزینۀ مالی و انسانی و با استفاده از نیروهای بالقوه موجود در این کشور 

و منطقه، از آن بهره برداری کند.
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بنابراین، بر عهدۀ همۀ نیروهای پیشرو و مترقی است که به قول معروف »چهارچشمی« 

وقایع افغانستان و دیگر کشورهای منطقه را که هر کدام به نوعی مورد تعرض امپریالیسم 

قرار گرفته اند، بپایند و متامی حترکات دو طرف، چه نیروهای مداخله جوی امپریالیستی و 

چه نیروهای ارجتاعی داخلی را زیر نظر بگیرند و تا جای ممکن از فرصت پیش آمده، حداکثر 

استفاده را برای تکثیر و حتکیم اندیشه های پیشرو و مترقی در این کشور و جوامع همانند، 

ببرند. البته، نباید فراموش شود که نتایج این اقدامات به فوریت منایان خنواهد شد، اما قطعًا 

تاثیرات آنها در آیندهای نزدیک هویدا خواهد شد. 

از این رو، اکنون که بیش از پیش این فرصت مهیا شده است، می بایست با در پیشگیری 

سیاست دموکراتیسم ضدامپریالیستی در ابتدا به افشا و مقابله با تهاجم امپریالیستی از هر 

نوع برخیزیم و هم زمان، مست و سوی موضع گیری ها و حترکات مرجتعانه نیروهای متحجر 

غالب کنونی را تا جای ممکن مسدود سازیم، تا بدین ترتیب امکان شکل گیری و پدید آمدن 

جایگزین های واقعی به وجود آید و با افول بیشتر نیروهای اهریمنی امپریالیستی و ارجتاعی 

در هر دو سوی این »مشاجره«، مسیر حرکت جوامع به مست و سویی که منافع اکثریت غالب 

مردم را در بر گیرد، هموار گردد.در این میان، هوشیاری، موضعگیری ها و کمک های نیروها 

اکنون  از زیر سلطه امپریالیستی برهانند و  را  این خود  از  و کشورهایی که توانسته اند پیش 

هرچند  بود.  خواهد  اجتناب  غیرقابل  هستند،  تعیین کننده  نیروهایی  بین املللی  عرصه  در 

که امپریالیسم زخم خورده، اکنون و با آنچه که در افغانستان با آن مواجه شده است، مصمم 

خواهد بود که نیروهای خود را به مناطق دیگر، از جمله اقیانوس آرام و دریای جنوبی چین 

متمایل سازد و در شرایط کنونی، سطح تنش را در این منطقه بسیار استراتژیک باال ببرد و 

همچنان و هم زمان راهی بیابد که در شمال و شرق آفریقا، خاورمیانه و غرب آسیا و منطقه به 

شدت استرتژیک اوراسیا منطقه را داغ نگه داشته تا مانع شکل گیری حکومت های مترقی 

و مردمی در این مناطق گردد و از پدید آمدن روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

میان کشورهای این منطقه که منجر به توسعه بیشتر این جوامع و به دنبال آن انکشاف )کمی 

و کیفی( سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین رشد نیروهای مولده و مناسبات مترقی 

اجتماعی تولید و گشایش اساسی در این جوامع می شود، جلوگیری کند. 

 
* ریاکاری امپریالیسم آمریکا در افغانستان، م. محسنی، دو ماه نامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی »دانش و 

امید«، سال دوم، شماره هفتم، شهریور 1400.

فهرست
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پایان بیست سال ماجراجویی آمریکا در افغانستان، یکی دیگر از پروژه های تغییر رژیِم 

جاه طلبانه و فراتر از قدرت امپریالیسم بود که به شکست مفتضحانه ای ختم شد.

در بیشترین دوران پس از جنگ، آمریکا و اسرائیل - ژاندارم گماشته شده در شرق مدیترانه 

را به مثابه سنگری علیه سکوالریست ها و سوسیالیست ها  و آسیای مرکزی،- اسالم گرایی 

فرهنگی  عقب ماندگی های  بر  که  حالی  در  کشورها،  این  دوی  هر  حاکمیت  می کردند.  تقویت 

چشم  می دیدند،  امپریالیستی  منافع  راستای  در  را  آنها  که  افراطی  اسالم گرایان  سیاسی  و 

می بستند، سالح های جنگی و انواع کمک های دیگر را در اختیارشان قرار می دادند. آمریکا از 

زمان ناصر تا اسد، از نیروهای واپس گرای به اصطالح »مبارزان آزادی« با خاستگاه فئودالی 

که توان حتمل دیگران را نداشتند، حمایت کرد. آمریکا این »مبارزان آزادی« را در مقابله با 

رژیم هایی قرار داد، که با وجود ضعف ها و کمبودها، رژیم هایی سکوالر، ضد سلطنت، مستقل 

و ناسیونالیست بودند.

از  آیا تعجبی دارد، که همان »مبارزان آزادی« سراجنام حامیان سکوالر و کافر خود را 

افغانستان بیرون برانند؟ 

بیست سال قبل، خادمان سابق آمریکا، حمالت انتحاری خود علیه مظاهر قدرت آمریکا 

حماقت ها در مورد افغانستان
 گرگ گودلز، )وبالگ	نویسنده،	25	آگوست	2021(

برگردان: ناهید صفایی
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معروف  جنگ ساالر  الدن،  بن  اسامه  رهبری  به  اسالمی  جنگجویان  همان  کردند.  آغاز  را 

سعودی، که آمریکا آنها را برای حمله به ارتش شوروی که برای حمایت از دولت سکوالر و 

سراجنام  بود،  کرده  تشویق  و  مسلح  می جنگید،  کشور  آن  ارتش  کنار  در  افغانستان  پیشرو 

اربابان آمریکایی خود را مورد حمله قرار داد.

ارتش آمریکا با اشغال افغانستان به این حمله پاسخ داد. افغانستان در آن زمان زیر کنترل 

طالبانی قرار داشت که گفته می شد حامی نیروهای جهادی بن الدن هستند. مقامات آمریکایی 

با تبختر معمول معماران امپراتوری های گذشته، می خواستند افغانستان را به شریک کوچک 

قابل اعتمادی تبدیل کرده و جامعه ای زیر سلطه خواص با همان نابرابری ها که در آمریکا نیز وجود 

دارد، بنا منایند. طی بیست سال، اشغالگران آمریکایی موفق شدند با گماشنت رهبران وقیحی که 

هیچ پیوندی با مردم افغانستان نداشتند، فساد غیر قابل تصوری را دامن بزنند. آنها فوجی از 

سازمان های غیردولتی انگلی ایجاد کردند که تأمین مالی شان بر عهده کشورهای غربی بود، و 

سراجنام کار را به جایی رساندند که افغان ها دوباره به طالبان رضایت دهند.

همین که ارتش متشکل از 300 هزار سرباز مجهز به سالح های پیچیده آمریکایی، آموزش 

آمریکایی، و نیروی هوایی مدرن در مقابل رزمندگانی نامنظم با تفنگ های کهنۀ قرن بیستمی 

از هم پاشید، افسانه این حاکمیت بیست ساله به پایان رسید.  و نارجنک اندازهای دستی 

صاحب نظران، بوروکرات ها، ژنرال ها، و سیاستمداران هر یک تالش کردند تا تقصیر را به گردن 

دیگری بیندازند. انگشت های اتهام به هر سو نشانه رفت و آنچه را که یک شکست نظام مند 

و بدبختی مشترک بود، دو پیامدی که نیازی به تفکر یا حتا اندکی جتزیه و حتلیل نداشت، با 

یک سرهم بندی زورکی به عنوان شکست بایدن یا شکست ترامپ قلمداد کردند.

در حقیقت، دستور بایدن بر عقب نشینی ارتش آمریکا را می توان باالترین دستاورد دولت 

بایدن دانست. سه رئیس جمهور دیگر فاقد شهامت و اصول اخالقی برای پایان بخشیدن به 

اشغال و جنگ بودند )افراد آگاه - از جمله اوباما - اذعان دارند که بایدن تنها فرد در دستگاه 

اوباما بود که مخالف افزایش نیرو و ادامه جنگ در افغانستان بود(.

رسانه های حاکم آنقدر از ژنرال ها، نیروهای »ویژه«، پلیس و جاسوسان در پر بیننده ترین 

ساعات تلویزیون و فیلم ها جتلیل کردند تا مبادا کسی آنها را در ماجرای شکست مفتضحانه 

افغانستان سرزنش کند. با این وجود، این ماجرا از ابتدا تا انتها یک عملیات نظامی بود. هر 

چه را که چهار رئیس جمهور از سال ۲001 به زبان می آوردند از منابع نظامی یا امنیتی به آنها 

می رسید: ارزیابی وضعیت، توازن نیروها، آمادگی سپاه و غیره، همه و همه تراوش ذهن های 
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شکست  مورد  در  یاوه گویی  از  را  بی آبرو  پترائوس  ژنرال  امر  این  مسلمًا،  بودند.  نظامیان 

»سیاسی« ]بایدن[ در خروج مطمئن از افغانستان باز منی دارد.

چه  اما  است،  بجایی  مقایسه  قطعًا  کابل  از  عقب نشینی  با  »سایگون«  رایج  مقایسه 

ربطی به مقایسه با خروج شوروی ها از افغانستان دارد؟ برای آنها که عالقمندند افغانستان 

را ویتنام شوروی ها بدانند، مقایسه بین شکست مفتضحانه و خروج محترمانه، مقایسه ای 

شرم آور برای امپریالیست ها است.

سرویس های  کرد،  ترک  را  افغانستان   1989 سال  درفوریه  شوروی  احتاد  که  زمانی 

اطالعاتی آمریکا انتظار داشتند که دولت پس از سه الی شش ماه سقوط کند، دولتی  که با 

مجاهدینی رو در رو بود که کمک های سخاومتندانه ای از ایاالت متحده آمریکا، پاکستان، 

عربستان سعودی، ایران، آملان و جمهوری خلق چین دریافت می کردند. اما دولت چپ گرای 

کابل تا سال 199۲ مانع پیشروی نیروهای جهادی شد. دفاع جالل آباد در سال 1989 و پغمان 

در 1990، و تفرقه بین جناح های مجاهدین ثابت کرد که دولت سکوالر و مترقی به دلیل اجنام 

اصالحات ارضی، ایجاد مدارس سکوالر، حمایت از حقوق زنان و غیره مورد پشتیبانی مردم 

ارسال  از  حتًا  روسیه  در  یلتسین  بوریس  ارجتاعی  دولت  سراجنام،  دارد.  قرار  افغانستان 

کمک های اساسی نیز پرهیز کرد. عدم انسجام میان دولت پیشرو افغانستان و فشار شدید 

نیروهای مهاجم که از خارج حمایت می شدند سقوط دولت را رقم زد.

کسانی که امروز به دلیل اعمال محدودیت های قابل پیش بینی طالبان در مورد حقوق 

زنان مویه می کنند، باید مقاله انتقادی ده سال پیش استفان گوانز با عنوان »حقوق زنان در 

افغانستان« را مجددا بخوانند. گوانز در ارتباط با حقوق زنان به طعنه می گوید: »هرکس که 

نگران بازگشت طالبان است، بایستی در آرزوی بازگشت دوبارۀ کمونیست ها باشد.«
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چگونگی مداخالت خارجی - که برای تضعیف شوروی طراحی شده بود - اگر نگوییم 

از آن در میان جناح های  هرگز، به ندرت به رسانه های غربی راه یافت. جنگ خونین ناشی 

مجاهدین نیز هرگز مورد اعتنای مداخله جویان نبود، جنگی که به اشکال مختلف تا به امروز 

ادامه دارد. اکنون دیگر در رسانه های غربی کسی جرأت ندارد تالش های مردم افغانستان برای 

مدرن سازی کشورشان را یادآور شود، تالش هایی که ناکام ماند. در حقیقت، این از ما بهتران 

تالش های  تاریخ  همچنان،  امروز  کردند.  تضعیف  و  متسخر  را  تالش ها  این  که  بودند  غربی 

مشترک حزب دموکراتیک خلق افغانستان و احتاد شوروی سابق برای وحدت مردم و پیشرفت 

این کشور، انکار می شود. صاحب نظران از مقایسه آن پروژه با شکست بیست ساله آمریکا، 

دود شدن ارتش دست نشانده ، و خروج شتابان شان واهمه دارند.

ارتش  عملکرد  از  سرافکنده  و  ناامید   - دیگران  و  بایدن  که  است  تلخی  طنز  این  اکنون 

افغانستان- افغان ها را به خاطر نداشنت اراده سرزنش کنند؛ ]یا ادعا کنند[ منی توان آنها را 

با زور به مبارزه برای »آزادی و دموکراسی« واداشت. این قابل درک نیست که چرا مقامات 

آمریکایی بیست سال قبل این موضوع را ندیدند. این عقیده که یک کشور، کشور دیگری را به 

اجنام کارهایی وادارد، که به خیال خودش در راستای منافع آن کشور است، ایده مهملی است 

که مفهوم اساسی حق تعین سرنوشت هر ملتی به دست خود را نقض می کند.

سیاست سازان آمریکایی اراده خود را باز به کدام کشور مستقل دیگر حتمیل خواهند کرد؟

ترا  چه بنامم؟

 بیل دهقان خونین است

 وقتی از میان گندم زار نورس 

 بلندش می کند.

 سوزن زنان خونین است

و ناِن کمیاب

 روی سفره ها خونین است

دست مردان خونین است

زیرا در این سرزمین

برای دشمِن هر کسی

راه فرار بسته است

و بطن مادر در این جا

باشکوه ترین نقطه پایان است

و تنها کودکان بداقبال

از رحم مادران جان سالم به در می برند

تا چند مادران این شهر به هم

با گریه سخن بگویند

ترا چه بنامم ای سرزمین مادری

جهنم؟...

»مجیب مهرداد« شاعر افغانی

فهرست
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امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان

رؤیای سوروس: تبدیل چین به یغمای نئولیبرالی

مبارزات لوکوموتیورانان آملان

بنگاه  های اقتصادی چندملیتی و کووید-19

»جتارت آزاد« یا دربند کشیدن کشورهای در حال توسعه!

حق حاکمیت غذایی: غذا و قحطی، زمین و معیشت

نقش کالن سرمایه داران در به قدرت رسیدن فاشیسِم هیتلری

آمریکای التین: تاراج، رویاروئی، مقاومت

یورش ضدانقالب در تونس

11 سپتامبر، احیاگر حیات جنگ طلبان / »با دونالد رامسفلد، تا قعر باتالق«

اعتراض	کشاورزان	فیلیپینی	علیه	»برنج	طالیی«	تراریخته
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رؤیای سوروس: تبدیل چین به یغمای نئولیبرالی
نویسنده: مایکل هادسن* /  مترجم: کورش تیموری فر

جورج	سوروس،	سرمایه	گذار	معروف،	در	30	اوت،	مقاله	ای	در	تایمز	مالی	با	عنوان	
»سرمایه	گذاران،	در	چیِن	شی	جین	پینگ	از	خواب	می	پرند«	منتشر	کرد.	این	مقاله	اگر	به	
بیش	سیاست	شی	 و	 زیرا	کم	 بود،	 مفید	 مقاله	ای	 وفادار	می	ماند،	 تیتر	هشداردهندۀ	خود	
جین	پینگ	را	تشریح	می	کرد.	سیاستی	که	به	روشنی	به	سرمایه	گذاران	هشدار	می	دهد	دیگر	

مجاز	نخواهند	بود	بر	روی	اقتصاد	و	جامعۀ	چین	اعمال	نفوذ	نمایند.
کشورهای	 دیگر	 اشتباهات	 از	 آموختن	 در	 سوروس،	 گفتۀ	 خالف	 بر	 چین	 موفقیت	
آسیاست،	کشورهایی	که	به	سرعت	رشد	کرده،	اما	بعد	در	دام	»مالی	شدن«	گرفتار	شدند.	
مثال	بارز	این	کشورها	ژاپن	است	که	برای	گذار	از	اقتصادی	صادرات	محور	به	اقتصادی	

مصرف	محور،	دچار	مشکالت	بسیاری	شد.
علت	اصلی	عصبانیت	سوروس	از	اقدام	شی	جین	پینگ،	محدود	کردن	سرمایه	گذاری،	
به	خصوص	در	بازار	سهام	است.	چین	صادرکنندۀ	سرمایه	بوده	و	نیازی	به	سرمایۀ	خارجی	
ندارد.	از	این	نظر	چین	نیازی	به	بازار	سهاِم	مورد	پرستش	کشورهای	آنگلوساکسون	ندارد.
اگر	بخواهیم	با	بیشترین	حسن	نیت	به	موضع	سوروس	نگاه	کنیم،	آزردگی	او	از	عدم	
مصداق	نمونۀ	مشابه	چینِی	مقصود	چارلز	ویلسون	)رئیس	وقت	جنرال	موتورز،	که	در	زمان	
آیزنهاور	نامزد	وزارت	دفاع	شده	بود(	است	که	زمانی	گفته	بود:	»آنچه	برای	جنرال	موتورز	
که:	 است	 این	 منظور	سوروس	 کالم،	 است«.	خالصه	 نیز	خوب	 آمریکا	 برای	 است	 خوب	
»آنچه	به	نفع	من	است،	به	نفع	مردم	چین	نیز	خواهد	بود«.	در	نوشتۀ	مایکل	هادسن	که	در	

پی	خواهد	آمد،	این	نظر	به	نقد	کشیده	می	شود.
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جورج سوروس، روز 30 اوت ۲0۲1 )8 شهریور 1400( در روزنامۀ تایمز مالی حتت عنوان 

به  شی  »سخت گیری  نوشت:  می پرند«  خواب  از  جین پینگ  شی  چیِن  در  گذاران،  »سرمایه 

شرکت های خصوصی، نشان می دهد که او اقتصاد بازار را منی فهمد ... شی جین پینگ، رهبر 

چین، به دیوار واقعیات اقتصادی برخورد کرده است. سرکوب بنگاه های خصوصی توسط او، 

ضربۀ بزرگی بر اقتصاد  بوده است«.

بنا بر یک تعبیر تناقض آمیز، »سرکوب بنگاه های خصوصی« به معنای مقابله با وضعیتی 

است که اقتصاددانان کالسیک، آن را رانت جویی و درآمدهای کاذب می نامند. منظور آقای 

سوروس از »ضربه به اقتصاد«، همان ضربه به قطبی شدن ثروت و درآمد، و مترکز آن در دست 

یک درصد باالیی جامعه است.

سوروس طرح خود را برای انتقام از چین، چنین بیان می کند: ممانعت از تأمین مالی 

شرکت های آمریکایی )در صورتی که چین نتواند خودش این اعتبارات را تأمین کند(؛ مگر 

آنکه چین تسلیم شود و همان مقررات زدایی و کاهش مالیات را اعمال کند که روسیۀ پس از 

سال 1991 اعمال کرد. او هشدار می دهد که اگر چین اقتصاد خود را در مسیر سوسیالیستی 

نگهدارد و در مقابل خصوصی سازی به سبک آمریکایی و کاهش بدهی ناشی از آن، مقاومت 

کند، دچار رکود خواهد شد.

آسیب پذیرترین  مسکن-  -به ویژه  مستغالت  و  امالک  »بخش  می گوید:  سوروس  آقای 

بخش اقتصاد چین است. چین در دو دهۀ گذشته، از رونق گستردۀ امالک برخوردار بوده است؛ 

اما این وضعیت تداوم خنواهد یافت. اِورگراند )Evergrande( بزرگ ترین شرکت مستغالت، 

بیش از حد بدهکار است و در خطر نکول قرار دارد. این، باعث سقوط خواهد شد«. منظور 

او، کاهش قیمت مسکن است. این همان چیزی است که برای جلوگیری از تبدیل زمین به یک 

ابزار سوداگری مورد نیاز است. من و دیگران اصرار داشتیم که با اخذ مالیات بر زمین،افزایش 

قیمت زمین توسط دولت محدود شده، و بانک ها نتوانند با وثیقه گرفنت زمین در مقابل وام 

مسکن، به تورم بیشتر قیمت مسکن در چین دامن زنند.

سوروس با هشدار دربارۀ پیامدهای اقتصادی کاهش نرخ زاد و ولد در چین می نویسد: 

»یکی از دالیل عدم استقبال خانوارهای میانه حال از داشنت بیش از یک فرزند، آن است که 

می خواهند مطمئن شوند فرزندان شان آیندۀ روشنی خواهند داشت«. البته این امر در مورد هر 

کشور پیشرفتۀ امروزی صادق است.حد اعالی این وضعیت  را در کشورهای نئولیبرالیزه -مثل 

کشورهای حوزۀ بالتیک و اوکراین، که سخت مورد عالقۀ سوروس هستند- می توان دید.
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درک  را  بازارها  عملکرد  حنوۀ  »شی  می کند:  افشا  را  خود  نهایی  منظور  این گونه  او، 

منی کند«. منظور سوروس آن است که شی جین پینگ مانع رانت جویِی ددمنشانه و استثمار 

افسار گسیخته است، و بازارها را طوری شکل می دهد که به رفاه 99درصدمردم چین خدمت 

کنند. سوروس ادامه می دهد: »در نتیجه، دولت اجازه داد که حراج ]و در نتیجه تنزل قیمت[ 

به متام و کمال پیش رود«. منظور او این است که این اقدامات، سلطۀ 1درصد باال را تضمین 

منی کند. چین به دنبال برهم زدن قطب بندی اقتصادی جامعه  خود است و نه تشدید آن.

سوروس مدعی است که سیاست های سوسیالیستی چین، به اهداف آن در جهان لطمه 

می زند. اما آنچه او واقعًا از آن گله مند است، ا ین است که رفتار چین، به اهداف نئولیبرالی 

آمریکا در کسب درآمد از چین، لطمه می زند. این امر باعث می شود که سوروس به مدیران 

ختصیص  گونه ای  به  را  خود  »دارایی های  که:  کند  یادآوری  غرب  بازنشستگی  صندوق های 

دهند که با معیارهای عملکرد درست، هماهنگ باشد«. اما تراژدی تأمین مالی بازنشستگی 

آن است که مدیران صندوق ها، از راه هایی تأمین مالی اجنام می دهند که به اقتصاد صنعتی 

ضربه می زنند؛ آن هم از راه ترجیح مهندسی مالی به جای مهندسی صنعتی.

سوروس می نویسد: »تقریبًا همۀ آنان ادعا می کنند که استانداردهای زیست محیطی، 

اجتماعی و حاکمیت شرکتی )ESG( را در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری حلاظ 

اکسون  تبلیغ می کنند.  این چیزی است که مشاوران روابط عمومی شان  می کنند«. حداقل، 

دورتر  محدوده های  در  نفت  حفاری  گسترش  با  را  زیست  محیط  که  است  مدعی   )Exxon(

»استانداردهای  مورد  در  می کند.  متیز  مشابه-  جاهای  یا  گویان  -مثاًل  آمریکا  سواحل  از 

سهام،  بهای  افزایش  با  است:  اقتصادی  فروبارش  آنان،  نئولیبرالی  کالم  ورد  اجتماعی« 

خرید مجدد سهام خودمان، و پرداخت سود سهام بیشتر، ما به حقوق بگیران کمک می کنیم تا 

مستمری بازنشستگی بگیرند، حتی اگر ما اقتصادمان را صنعتی زدایی کرده و برون سپاری 

کنیم، احتادیه زدایی می کنیم، و اقتصاد را از دست قوانین حمایت مصرف کننده و محل کار، 

»آزاد« می کنیم.

سوروس یک راه حل بنیادی پیشنهاد می کند: »بدیهی است که باید معیارهای مثربخشِی 

انتخاب شده توسط صندوق ها و دیگر خدمات بازنشستگی را اعمال کرد: ... کنگره باید 

صریحًا  دارایی ها  مدیران  از  آن  در  که  کند،  تصویب  را  حزب  دو  هر  توافق  مورد  الیحۀ  یک 

بخواهد فقط در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که ساختار ادارۀ آنها، هم شفاف باشد و هم 

با ذی نفعان هماهنگ«.
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شرکت های  از  بسیاری  در  آمریکایی ها  سرمایه گذاری  مانع  الیحه ای  چنین  عجب! 

آمریکایی می شود که رفتار آنها اصاًل با ذی نفعان )سهام داران( هماهنگی ندارد. فکر می کنید 

صحبت از چند درصد از شرکت های آمریکایی است؟ ۵0درصد؟ ۷۵درصد؟ یا بیشتر؟

به  را  الزم  ابزار  کند،  صادر  مصوبه ای  چنین  کنگره  »اگر  می گیرد:  نتیجه  سوروس 

آنان  مقابل  در  آمریکایی  سرمایه گذاران  از  تا  داد  خواهد  بهادار  اوراق  و  بورس  کمیسیون 

که منی دانند سهام شرکت های چینی را دارند، محافظت کنند. این مصوبه، همچنین منافع 

ایاالت متحده و جامعۀ بین املللی دموکراسی ها را تأمین خواهد کرد«. پس آقای سوروس 

این  او منی داند  به نظر می رسد که  از سرمایه گذاری در چین منع کند.  را  آمریکا  می خواهد 

موضوع، هدف شی جین پینگ هم هست: چین به دالرهای آمریکایی نیاز ندارد و در حقیقت 

دنبال دالرزدایی است.

مثل بوریس یلتسین  شی جین پینگ  این به شدت خشمگین است که  از  جورج سوروس 

نیست و چین هم خط مشی دزدساالرانه ای که اقتصاد روسیه را دچار کژدیسی کرد، تعقیب 

دارایی های  تصرف  معنی  به  او،  برای  سرد  جنگ  پایان  که  می کرد  تصور  سوروس  منی کند. 

سهل الوصول است، همان طور که در مورد کشورهای حوزۀ بالتیک و اوکراین بود. چین گفت: 

»نه«! بنابراین یک »اقتصاد بازار« مدل سوروسی نیست.

که  مالی،  وابستگی  از  و  نکرده  واگذار  بازار  به  را  خود  اجتماعی  سازمان  کشور،  آن 

از طریق  نفوذ  و اعمال  از طریق حتریم ها  آمریکا،  برای کنترل توسط  را به محملی  »بازار«ها 

شرکت ها تبدیل می کنند، پرهیز کرده است.

* مایکل هادسن نویسندۀ کتاب کشنت میزبان است. کتاب جدید او، الف، مثل اقتصاد مزخرف است.
https://www.eurasiareview.com/02092021-soros-dream-to-turn-china-into-a-neoliberal-
grabitization-opportunity-oped/

یلتسین	 بوریس	 مثل	 جین	پینگ	 است	که	شی	 خشمگین	 به	شدت	 این	 از	 سوروس	 جورج	
نیست	و	چین	هم	خط	مشی	دزدساالرانه	ای	که	اقتصاد	روسیه	را	دچار	کژدیسی	کرد،	تعقیب	
نمی	کند.	سوروس	تصور	می	کرد	که	پایان	جنگ	سرد	برای	او،	به	معنی	تصرف	دارایی	های	
سهل	الوصول	است،	همان	طور	که	در	مورد	کشورهای	حوزۀ	بالتیک	و	اوکراین	بود.	چین	گفت:	

»نه«!	بنابراین	یک	»اقتصاد	بازار«	مدل	سوروسی	نیست.

فهرست
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بست  بن  به  از  پس  و  حقوق شان،  احقاق  برای  دیگر  بار  امسال  آملان  لوکوموتیورانان 

رسیدن مذاکرات با کارفرما، مبارزه صنفی خود را به مرحله باالتری ارتقا دادند و دست به 

اعتصاب سراسری زدند. لوکوموتیورانان آملان مبارزات شان را به کمک تشکیالت صنفی 

مستقل خود یعنی »سندیکای لوکوموتیورانان آملان« GDL 1سازمان دهی می کنند. به علت 

تأثیر وسیع و همه جانبه کار لوکوموتیورانان و نقش آنان در اقتصاد، خبر این اعتصاب و بحث 

و اظهار نظر درباره آن در رسانه های گروهی آملان انعکاس وسیعی پیدا کرد. 

سندیکای لوکوموتیورانان آملان

سندیکاهای  قدیمی ترین  از  یکی  سابقه  سال   1۵0 با  آملان  لوکوموتیورانان  سندیکای 

کارکنان آملان به شمار می رود. این سندیکا در سال 186۷ میالدی )1۲46 خورشیدی( تأسیس 

شد. این سندیکا با 3۷000 عضو از طرف کارفرما، یعنی شرکت راه آهن آملان به عنوان مناینده 

لوکوموتیورانان به رمسیت شناخته شده است. هدف این سندیکا آن چنان که در اساسنامه قید 

شده دفاع از حقوق صنفی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و محیط زیستی اعضا می باشد. 

مطابق این بند اساسنامه سندیکا در عمل اهداف زیر را تعقیب می کند:

- دستیابی به مزد مناسب و عادالنه از طریق انعقاد قراردادهای دسته جمعی برای 

همه کارکنان؛

کسب  یا  و  ختصص ها  ارتقا  جهت  آموزشی  دوره های  از  استفاده  و  برخورداری   -

ختصص های جدید؛

- بهبود وضعیت صنعت راه آهن در مقابل دیگر وسایل حمل و نقل رقیب.

تاریخ سندیکاهای کارگری را با شناخت مبارزات آنها بهتر می توان درک کرد. خنستین 

اعتصاب سندیکای لوکوموتیورانان آملان یک اعتصاب سیاسی بود و در رابطه با مقاومت در 

مبارزات
لوکوموتیورانان آملان

قطار		را	باهم	به	حرکت	درآوریمهوشمند انوشه
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برابر کودتای ارجتاعی سال 19۲0 آملان روی داد. این کودتای ارجتاعی با هدف سرنگونی دولت 

سوسیال دموکرات و جمهوری نو بنیاد وایمار که پس از سرنگونی سلطنت در آملان تشکیل شده 

بود، به وقوع پیوست. دولت وقت آملان که نگران دستگیر شدن توسط کودتاچی های ارجتاعی 

بود، مقر خود را از شهر برلین به شهر اشتوتگارت منتقل کرد و از همه کارگران خواست جهت 

مقابله با کودتا دست به یک اعتصاب عمومی و سراسری بزنند. سندیکای لوکوموتیورانان 

از جمله سندیکاهایی بود که به این اعتصاب عمومی پیوست. نقش لوکوموتیورانان و تأثیر 

اعتصاب آنها بسیار مهم بود، چرا که امکان حترک و تبادل اطالعات در سراسر آملان را از 

کودتاچیان سلب می کرد. اعتصاب تا تسلیم شدن کودتاچیان ادامه یافت. 

چرا لوکوموتیورانان امسال دست به اعتصاب زدند؟

سندیکای لوکوموتیورانان در ماه مارس امسال به سیاست دوگانه هیئت مدیره شرکت 

راه آهن آملان اعتراض کرد. در منت این اعتراض از جمله آمده بود: »سیاست بذل و بخشش 

میلیونی برای مدیران شرکت و در عین حال محروم کردن کارکنان متخصص از یک چندر غاز 

برای ما قابل حتمل نیست.«

سندیکای لوکوموتیورانان سال پیش این خواست ها را در برابر کارفرما مطرح کرد:

1/4درصد افزایش دستمزد برای سال ۲0۲1 و 1/8درصد برای سال ۲0۲۲ یعنی در مجموع 

3/۲درصد )باید توجه داشت که نرخ تورم ساالنه در آملان معموال حدود ۲درصد پیش بینی 

می شود(. خواست خنستین سندیکای لوکوموتیورانان 4/8درصد افزایش بود، ولی با توجه 

به توافق ها در سطح پایین تری که در بخش کارمندان دولتی صورت گرفته بود، سندیکا حاضر 

شد خواست خود را تعدیل کند. سندیکا به عالوه خواستار پرداخت 600 یورو حق کرونا در سال 

۲0۲1 شد و این به دلیل شرایط کاری دشواری بود که وضعیت بحرانی اخیر به کارگران حتمیل 

کرده بود.

مذاکرات میان سندیکای لوکوموتیورانان و کارفرما در ماه آوریل امسال آغاز شد ولی 

متأسفانه پس از چندین دور مذاکرات طوالنی کارفرما هیچ حسن نیتی از خود نشان نداد و 

لوکوموتیورانان  سراسری  سندیکای  رئیس   Weselsky وزلسکی  شدند.  متوقف  مذاکرات 

کارفرما  دیگر  بار  آشناست.  ما  برای  روش  »این  کرد:  جمع بندی  این طور  را  کارفرما  سیاست 

ماشین تبلیغاتی خود را به راه انداخت تا با یک سری حرف های بی پشتوانه و سر هم کردن 

و در میان اعضای ما سردرگمی  را بی اعتبار سازد  یک سری راست و دروغ، سندیکای ما 
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ایجاد کند.« او در ادامه گفت: »حقه بازی، دروغ و جیب خود را پر کردن، همه این ها به منظور 

جلوگیری از انعقاد یک قرارداد عادالنه با سندیکای ما صورت می گیرد و هدف آن است که 

بتوانند جیب های خودشان را پرکنند.« واقعیت این است که کارفرما در نظر دارد تا مزد واقعی 

شرکت  بازنشستگی  صندوق  به  مربوط  بازنشستگی  حق  میزان  از  دهد،  کاهش  را  کارکنان 

راه آهن بکاهد و آزادی زمان بندی وقت استراحت کارمندان را محدود کند.« در آملان عالوه 

بر حق بازنشستگی عمومی و سراسری که از یک صندوق واحد پرداخت می شود، بسیاری از 

شرکت ها صندوق بازنشستگی مربوط به خود دارند و کارکنان آن شرکت یک حق بازنشستگی 

اضافی از صندوق مربوط به شرکت خود هم دریافت می کنند.

کارفرما در نهایت تنها برای سال ۲0۲۲ با درخواست اضافه دستمزد 3/۲درصد موافقت 

کرد. بدین ترتیب لوکوموتیورانان در سال ۲0۲1 هیچ گونه اضافه دستمزد دریافت خنواهند کرد. 

به عالوه کارفرما شاغلین تازه وارد را از این توافق مستثنی کرد. هدف کارفرما از این کار تفرقه 

در میان صفوف اعضای سندیکا و برهم زدن احتاد سندیکایی بود. روشن بود که این پیشنهاد 

منی توانست مورد قبول سندیکا قرار گیرد.

در ماه ژوئن سندیکای لوکوموتیورانان طی یک اطالعیه، شکست مذاکرات با کارفرما را 

به اطالع همگان رساند. سندیکا اعالم کرد که در مقابله با عدم همکاری کارفرما چاره ای جز 

توسل به مبارزه صنفی ندارد. سندیکا در ماه آگوست اجنام اعتصاب را بین اعضای خود به 

رأی گذاشت. ۷0درصد اعضای سندیکا در این رأی گیری شرکت کردند و 9۵درصد آنها رأی به 

شروع اعتصاب دادند.

سندیکا در اطالعیه ای به مناسبت اعالم شروع اعتصاب، خواست های خود را مجددًا 

کالوس		وزلسکی،	رهبر	سندیکای	لوکوموتیورانان	در	جمع	اعتصابیون

	نوشته	روی	پالکارد:	ما	در	اعتصاب	هستیم!
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مطرح کرد. در این اطالعیه ضمن شرح شرایط سخت کاری، آمده است: »کارکنان راه آهن حتی 

در سخت ترین شرایط و در فضای ناشی از شیوع ویروس همه گیر کرونا سر کار حاضر شدند و به 

کارشان ادامه دادند تا حمل و نقل توسط شبکه راه آهن بدون وقفه و با رعایت شرایط بهداشتی 

ادامه یابد. این کارکنان مستحق قدردانی و احترام هستند نه آنکه توسط مدیریت شرکت مورد 

توهین و حتقیر قرار گیرند.«

بدین ترتیب خنستین اعتصاب سراسری لوکوموتیورانان آملان از تاریخ 10ماه آگوست 

و  شهری  نقل  و  حمل  در  اختالل  موجب  تنها  نه  اعتصاب  این  گردید.  آغاز  مدت 3روز  به  و 

بین شهری مسافران شد، بلکه حمل و نقل قطارهای باری را نیز مختل کرد و از این طریق 

موجب اختالل در فعالیت شرکت های صنعتی و کارخاجنات نیز شد. در طول مدت اعتصاب 

و  کند  مسموم  را  فضا  تبلیغات  با  تا  کوشید  کارفرما  بازماندند.  حرکت  از  قطار ها  سوم  دو 

رسانه های جمعی در  مردم و مسافران قطار ها را علیه سندیکای لوکوموتیورانان بشوراند. 

ایستگاه های قطار حضور یافتند تا با مسافرانی 

که مجبور بودند ساعات طوالنی در انتظار قطار 

مورد  در  را  آنها  نظر  و  کنند  مصاحبه  مبانند، 

اکثریت  خوشبختانه  شوند.  جویا  اختالل  این 

مردم مصاحبه شونده تصمیم کارکنان راه آهن و 

اعتصاب را حق قانونی برای آنها دانسته و از 

آن دفاع کردند. 

پس از پایان این اعتصاب سندیکا مجددًا از کارفرما خواست تا پیشنهادی در راستای 

نکرد  توجه  سندیکا  درخواست  این  به  کارفرما  متأسفانه  دهد.  ارائه  سندیکا  خواست های 

سندیکای  داد.  ادامه  آملان  مردم  و  راه آهن  کارکنان  چشم  در  پاشیدن  خاک  سیاست  به  و 

لوکوموتیورانان بار دیگر خود را ناچار دید تا به مبارزه صنفی ادامه دهد و دور دوم اعتصاب 

را از تاریخ ۲1 آگوست و این بار به مدت 4 روز اعالم مناید. 

کارفرما از طریق رسانه های گروهی آملان اعالم کرد که حاضر است خواست های اعالم 

کرد،در  اعالم  سندیکا  خبر  این  متعاقب  بپذیرد.  را  لوکوموتیورانان  سندیکای  سوی  از  شده 

نامه ای که از کارفرما دریافت کرده حرفی از پذیرش خواست ها نیست. در این نامه کارفرما 

تنها ذکر کرده که حاضر است خواست های سندیکا را در نظر بگیرد و مورد بررسی قرار دهد. این 

موضوع با پذیرش خواست ها فاصله بسیار دارد و بار دیگر نشان دهنده سیاست دروغ و فریب 

از	 قطار	ها	 سوم	 دو	 اعتصاب	 مدت	 در	
حرکت	بازماندند.	کارفرما	کوشید	تا	با	
را	 فضا	 تبلیغات	 و	 رسانه	ها	 همدستی	
مسموم	کند	و	مردم	و	مسافران	قطار	ها	را	
عیله	سندیکای	لوکوموتیورانان	بشوراند.
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کارفرما می باشد. 

وزلسکی رئیس سندیکای سراسری لوکوموتیورانان در ارزیابی نتایج اعتصاب گفت: 

روز  هر  در  بود.  چشمگیر  بسیار  آنها  در  اعضا  حضور  و  بودند  موفق  بسیار  »اعتصاب ها 

اعتصاب یک هزار قطار از حرکت باز ایستادند. در طول این اعتصاب ها بیش از دو هزار نفر 

شرکت کردند.« 

که  داشت  اعالم  آملان  لوکوموتیورانان  سندیکای  اعتصاب،  دور  دومین  پایان  از  پس 

طرف کارفرما متأسفانه هیچ گونه انعطافی در رابطه با نزدیک شدن به خواست های سندیکا 

از خود نشان منی دهد. سندیکا اعالم می دارد که بدین ترتیب کارفرما باید نتایج اقتصادی و 

اجتماعی حاصل از مبارزات صنفی آتی را بپذیرد و سندیکا با وجود حسن نیت خود را مجبور 

به ادامه مبارزه صنفی می بیند. بدین ترتیب سندیکا چاره ای جز تصمیم به شروع دور سوم 

به  را  آن  و  ندید  سپتامبر   ۷ تا   1 از  اعتصاب 

اطالع مردم رساند. متعاقب این تصمیم کارفرما 

که خود را به شدت حتت فشار می دید، تصمیم 

گرفت به دادگاه شکایت کند و از دادگاه خواست 

تا رأی به توقف فوری اعتصاب ها دهد. دادگاه 

این شکایت کارفرما را رد کرد و اظهار داشت که 

ادامه  از  راه آهن  کارکنان  منع  برای  دلیلی  هیچ 

اعتصاب منی بیند. این یک شکست مفتضحانه 

برای کارفرما بود و موجب تقویت موضع سندیکای لوکوموتیورانان شد. کارفرما تصمیم دادگاه 

را نپذیرفت و خواهان برگزاری یک دادگاه جتدید نظر شد. دادگاه جتدید نظر بالفاصله برگزار 

شد و نظر دادگاه خنست را تأیید کرد. بدین ترتیب کارفرما در مقابله با اعتصاب سندیکای 

لوکوموتیورانان مجددًا با شکست مواجه شد.

پیشینه مبارزات لوکوموتیورانان آملان

این خنستین بار نیست که لوکوموتیورانان در آملان به خاطر دفاع از منافع صنفی خود 

به مبارزه با کارفرما می پردازند. آنها در سال های ۲014 و ۲01۵ جتربه مشابه و موفقی را از 

سر گذراندند که مشوق آنان در ادامه این مبارزه بود. از پاییز سال ۲014 تا ماه مه سال ۲01۵ 

سندیکای لوکوموتیورانان دست به 9 اعتصاب چند روزه زد. هشتمین اعتصاب که شش روز 

شکایت	 با	 گرفت	 تصمیم	 کارفرما	
قضایی،	از	دادگاه	بخواهد	تا	رأی	به	توقف	
دادگاه	 هم	 اما	 دهد.	 اعتصاب	ها	 فوری	
اول	و	هم	دادگاه	تجدیدنظر		خواست	
کارفرما	را	نپذیرفتند	و	بر	حق	سندیکا	
بدین	 گذاشتند.	 صحه	 اعتصاب	 برای	
ترتیب	کارفرما	شکست	سختی	خورد.	
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به طول اجنامید طوالنی ترین اعتصاب بود. پس از یک مذاکره ناموفق که ۲0ساعت به طول 

اجنامید، سندیکای لوکوموتیورانان اعتصاب دیگری را سازمان داد. این اعتصاب هم در 

بخش راه آهن مسافری، و هم در بخش راه آهن حمل ونقل بار به وقوع پیوست. این بار برخالف 

اعتصاب های پیشین، سندیکا هیچ تاریخی برای پایان اعتصاب اعالم نکرد. سه روز پس 

پذیرفته و سندیکا  را  کرد که کارفرما خواست های سندیکا  آغاز اعتصاب سندیکا اعالم  از 

توانسته است با کارفرما به توافق برسد و در نتیجه به اعتصاب پایان دهد.

کارفرما این بار نیز مجبور به پذیرش خواست های سندیکا می شود

پس از پایان موفقیت آمیز سومین دوراعتصاب سندیکای لوکوموتیورانان در ماه سپتامبر 

امسال، کارفرما که حتت فشار زیادی قرار داشت و موفق نشده بود با استفاده از تبلیغات زیاد 

در رسانه های گروهی، سندیکا را وادار به عقب نشینی کند، مجبور شد خواست های سندیکا 

را بپذیرد و پیشنهاد جدیدی عرضه کند. منایندگان سندیکای سراسری لوکوموتیورانان این 

پیشنهاد را بررسی کردند و با وجود نکات مثبت جدیدی که در آن قید شده بود، هنوز متام 

خواست های خود را در آن منی دیدند. دولت آملان که خود سهامدار اصلی این شرکت به شمار 

می رود از دو تن از شخصیت های مهم سیاسی آملان تقاضا کرد تا به عنوان میاجنی در این 

مذاکرات شرکت کنند. خنست وزیر ایالت »نیدر زاکسن« از حزب سوسیال دموکرات و همچنین 

در  میاجنی  عنوان  به  مسیحی  دموکرات  حزب  از  آملان  شمالی  ایاالت  از  یکی  خنست وزیر 

لوکوموتیورانان  سندیکای  رهبری  کردند.  شرکت  سندیکا  و  کارفرما  میان  پایانی  مذاکرات 

موفق شد با استفاده از وزنه این دو میاجنی خواست های خود را به کرسی بنشاند و کارفرما را 

مجبور به پذیرش آنها کند. این یک پیروزی بزرگ برای سندیکای لوکوموتیورانان و فراتر از آن 

برای همه کارگران و زحمتکشان آملان به شمار می رود. بدین ترتیب کارفرما نتوانست آن طور 

که قصد داشت کارمندان را از حق برخورداری از صندوق بازنشستگی شرکت محروم سازد. 

این پیروزی  ایجاد تفرقه در سندیکا به شکست اجنامید.  همچنین تالش کارفرما به منظور 

بیش از هر چیز در اثر مدیریت قوی رهبری سندیکا و همبستگی کارگران و زحمتکشان آملان با 

خواست های آنان میسر شد. 

دستاورد سندیکای لوکوموتیورانان تنها شامل اعضای این سندیکا منی شود و پوشش 

گسترده تری دارد. عالوه بر سندیکای لوکوموتیورانان یک سندیکای بزرگ دیگرنیز در شرکت 

راه آهن آملان وجود دارد که سندیکای راه آهن و ترابری یا به اختصار ا.فا.گ۲ نامیده می شود. 



ص 214، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان

این سندیکا حدود 180 هزار عضو دارد و از این نظر، از سندیکای لوکوموتیورانان بزرگ تر است. 

سندیکای ا.فا.گ سال پیش قراردادی با مزایای کم تری برای اعضای سندیکا با شرکت راه آهن 

امضا کرده بود. حال که سندیکای لوکوموتیورانان موفق شد، قراردادی با مزایای بیشتر به 

امضا برساند، شرکت راه آهن آملان قبول کرده است که این مزایا را برای سندیکای ا.فا.گ نیز 

بپذیرد. بدین ترتیب اعضای سندیکای لوکوموتیورانان موفق شدند با مبارزات خود نه تنها 

برای خود بلکه برای متامی کارکنان شرکت راه آهن آملان مزایای خوبی کسب کنند.

با رهبر سندیکای لوکوموتیورانان آملان آشنا شویم

کالوس وزلسکی Claus Weselsky رهبر سندیکای لوکوموتیورانان آملان در سال 19۵9 

میالدی در یک خانواده کارگری در شهر درسدن در آملان دموکراتیک متولد شد. او در دوران 

حتصیل ابتدا در یک دوره آموزش حرفه ای با تعمیر موتوهای گازوییلی آشنا شد و سپس به 

آملان  کمونیست  حزب  عضویت  به  زمان  آن  در  او  گرفت.  ختصص  لوکوموتیورانی  حرفه  در 

دموکراتیک درآمد. پس از یکی شدن دو آملان، وزلسکی در سال 1990 عضویت سندیکای 

نوبنیاد لوکوموتیورانان آملان را پذیرفت. او فعالیت سندیکایی خود را ابتدا از عضویت در 

شورای قطارهای حومه شهری درسدن آغاز کرد. وزلسکی سپس با فعالیت های سندیکایی 

خود مسئولیت های مختلفی را در سطوح ایالتی پذیرفت و سپس در سال های ۲006 تا ۲008 به 

معاونت رئیس سراسری سندیکا انتخاب شد. به علت نقشی که وزلسکی در مبارزات صنفی 

سندیکا در سال های ۲00۷ و ۲008 در دفاع از منافع اعضای سندیکا از خود نشان داد، اعضای 

سندیکا در سال ۲008 او را به عنوان رئیس سندیکای لوکوموتیورانان آملان انتخاب کردند. 

شهرت وزلسکی به عنوان یک مدیر با جتربه سندیکایی از آملان فراتر می رود. او در اروپا نیز 

صاحب نام است و در سال ۲010 به عنوان معاون سندیکای لوکوموتیورانان آزاد اروپا انتخاب 

شد. او در سال ۲01۲ با 90درصد آرا مجددًا به ریاست سندیکای لوکوموتیورانان آملان انتخاب 

گردید. وزلسکی عضو حزب دموکرات مسیحی آملان می باشد.

1. Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer
2. Eisenbahn� und Verkehrsgewerkschaft EVG

برای	 تنها	 نه	 خود	 مبارزات	 با	 شدند	 موفق	 لوکوموتیورانان	 سندیکای	 اعضای	
کنند. کسب	 خوبی	 مزایای	 آلمان	 راه	آهن	 شرکت	 کارکنان	 تمامی	 برای	 بلکه	 خود	

فهرست
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فرامرزی  جتارت  به  جهانی،  جتارت  سازمان  حمایت  مورد  چندجانبه  جتارت  سیستم 

از  پشتیبانی  منظور  به  سیستم  این  آن،  از  بیش  بلکه  منی شود.  محدود  مادی  کاالهای 

احنصارات دانش بنگاه اقتصادی طراحی شده بود. به کشورهای رو به توسعه گفته می شد 

که پایبندی دقیق به قوانین جتارت آزاد، که سازمان جتارت جهانی آن را تدوین و به اجرا 

می دهد.  افزایش  را  آنها  تولید  ظرفیت  مهارت،  افزایش  و  فناوری  انتقال  با  است،  گذاشته 

بحران کووید-19 ماجرای متفاوتی را روایت می کند. توزیع جهانی دانش دارای حق احنصاری 

محفوظ، که به شدت از محور شمال/جنوب منحرف شده است، در جغرافیای تولید واکسن و 

میزان واکسیناسیون قابل مشاهده است.

تا به امروز 8۵درصد از میزان واکسیناسیون در کشورهای ثرومتند اجنام شده است، جایی 

که میزان مرگ و میر ناشی از کووید به طور چشمگیری کاهش یافته است. در حالی که چنانچه 

واکسیناسیون با سرعت کنونی اجنام شود، نه فقط سال ها بلکه ده ها سال طول می کشد تا مردم 

کشورهای کم درآمد واکسینه شوند.

وجود مازادها و ظرفیت های خالی تولید در بحبوحۀ کمبودهای شدید، از ویژگی های نظم 

بنگاه  های اقتصادی چندملیتی و کووید-19:
حقوق مالکیت معنوی درتقابل با حقوق بشر

نویسنده: پیتر رامسن )مانتلی	ریویو،	4	سپتامبر	2021(

مترجم: امساعیل صادقی
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جهانی است. اما تفاوت در میزان واکسیناسیون، حتی مثاًل در مقایسه با دسترسی نابرابر 

وحشتناک به منابع غذایی جهان، تکان دهنده است.

دو چیز برای از بین بردن تفاوت و تسریع واکسیناسیون انبوه ضروری است: استفادۀ کامل 

از ظرفیت موجود و گسترش تولید واکسن در کشورهای رو به توسعه. این امر مستلزم مهار 

کردن سلطۀ سازندگان واکسن بر احنصار دانش و فناوری در تولید آنها یعنی حقوق مالکیت 

معنوی شرکت ها است. این دانش که در حق ثبت اختراع و سایر اشکال مالکیت معنوی مندرج 

شده است به صاحبان آنها اجازه می دهد تا تعیین کنند چه کسی محصول را با چه شرایطی و 

در چه زمانی بفروشد.

هنگامی که دولت  ها تأمین مالی ساخت واکسن را به عهده گرفتند، شرطی برای دسترسی 

آنها در  با حفظ حقوق احنصاری  با سازندگان واکسن  آنها  را تعیین نکردند.  نتایج  به  آزاد 

تولید، قیمت گذاری و توزیع  وارد سرمایه گذاری شدند. عرضۀ محدود، بازار فروشندگان را 

حفظ می کند، به عنوان مثال، قیمت هر دوز واکسن فایزر 19.۵0 دالری، بین 60 تا80 درصد 

با   ۲0۲1 فوریه  مکاملۀ  در  دارد.  سود  حاشیۀ 

آن  شرکت  این  مالی  ارشد  مدیر  سرمایه گذاران، 

و گفت که  نامید  در دوران همه گیری«  را »قیمت 

از  همه گیری  دوران  از  »پس  دارد  انتظار  شرکت 

قیمت ها سود بیشتری کسب کند«.

حقوق مالکیت معنوی، سازمان جتارت جهانی و جنبه های جتاری حقوق مالکیت معنوی

مقررات جهانی حاکم بر حقوق مالکیت معنوی در توافقنامه سازمان جتارت جهانی در 

مورد حقوق مالکیت معنوی مرتبط با جتارت )TRIPS( تعیین شده است. برای درک اینکه 

آزاد«  »جتارت  رژیم  وارد  جهانی،  سطح  در  اجرا  قابل  معنوی  مالکیت  حقوق  چرا  و  چگونه 

صنعت  به  نگاهی  باید  همچنین  است.  توضیح  به  نیاز  است،  شده  جهانی  جتارت  سازمان 

داروسازی بیاندازیم و اینکه چگونه بنگاه های اقتصادی پرنفوذ، زجنیره های ارزش جهانی 

را بر اساس حقوق مالکیت معنوی ایجاد کرده اند و معنای آن برای سالمت عمومی چیست؟

همۀ  از  تریپس(  اختصار،  )به طور  جتارت  با  مرتبط  معنوی  مالکیت  حقوق  مقررات 

کشورهای عضو می خواهد  »حق ثبت هارا برای هراختراعی، اعم از محصوالت یا فرآیندها، 

در همۀ زمینه های فناوری و بدون استثنا محفوظ دارند« و مدت ۲0 سال را به عنوان حداقل 

سرعت	 با	 واکسیناسیون	 چنانچه	
سال	ها	 فقط	 نه	 شود،	 انجام	 کنونی	
بلکه	ده	ها	سال	طول	می	کشد	تا	مردم	
واکسینه	شوند. درآمد	 کم	 کشورهای	
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امتیاز، حق  آن  اختراع تعیین می کند. درطول عمر حق ثبت، صاحب  ثبت  از  زمان حفاظت 

از حق چاپ ها، عالئم  را دارد. همچنین حفاظت مشخص  و واردات محصول  توزیع  تولید، 

جتاری، طرح های صنعتی و »اطالعات افشا نشده« )که عمومًا به عنوان اسرار جتاری شناخته 

می شوند( و داده های آزمایشی )مانند نتایج آزمایشات بالینی واکسن( را درنظر می گیرد. همۀ 

این موارد به بحران کووید -19 مرتبط اند.

قبل از تریپس، اجرای این مقررات در خارج از حوزه های قضایی کشوری یا ملی، کاری 

ناقص و دشوار بود. برخی از کشورها هیچ گونه حفاظتی برای داروها اعمال منی کردند. برخی 

نیز، مانند هند، از فرآیندهای تولید دارویی محافظت می کردند، اما نه از خود محصوالت، و با 

مهندسی معکوس تولید محصوالت ژنریک کم هزینه را امکان پذیر می کردند.

در اواخر دهۀ 19۷0، در پس زمینه تسریع تولید صنعتی در آسیا و آمریکای التین و بدتر 

شدن کسری جتاری کشور، شرکت های آمریکایی در زمینۀ نرم افزارها، داروسازی و رسانه ها و 

سرگرمی ها پیام هشداردهنده ای دادند: به دلیل »سرقت« گستردۀ دانش فنی آمریکایی، این 

کشور در شرف از دست دادن مزیت رقابتی خود و ظرفیت نوآوری  اش بود.

حقوق  از  حفاظت  امر  گنجاندن  برای  کردن  البی  و  سازماندهی  آنها  بزرگ  »نوآوری"« 

 )GATT مالکیت در توافق نامه های جتاری بود. توافق نامۀ عمومی تعرفه ها و جتارت )گات

به طور  جتاری  توافق  نامه های  جدید  مدل های  بود.  بندی ها  سهمیه  و  تعرفه ها  کاهش  محمل 

از  برابر دولت ها متمرکز شدند. یکی  بر تقویت حقوق سرمایه گذارهای فراملی در  فزاینده ای 

اهداف کلیدی این تالش ها، حقوق مالکیت معنوی مستحکم تر بود.

کشورهایی که میزبان رقبای واقعی یا خیالی بودند، به از دست دادن دسترسی به بازار 

متحده،  ایاالت  بین  مذاکره هایی  می شدند.  مجازات  یک جانبه  اقدامات  طریق  از  و  تهدید 

معنوی  مالکیت  حقوق  تقویت  برای  دوجانبه  توافق نامه های  مورد  در  مکزیک  و  کانادا 

شرکت های آمریکایی و به دنبال آن توافق نامه جتارت آزاد آمریکای شمالی )NAFTA( اجنام 

شد. اروپا و ژاپن را هم وارد جریان کردند.

تریپس در پایان دور نهایی گات در سال 1994 به اتفاق آرا تصویب شد و در سال 199۵ 

با تولد سازمان جتارت جهانی )WTO( به اجرا گذاشته شد. تریپس با یکی دیگر از معاهدات 

جتارت  با  مرتبط  سرمایه گذاری  اقدامات  توافقنامۀ  یعنی  جهانی،  جتارت  سازمان  اساسی 

)تریمس TRIMS( همراه شد. تریمس، اساسًا هرگونه اقدام برای ترویج محتوا و انتقال فناوری 

محلی را محدود کرد – همان اقداماتی که برای توسعۀ سیاست های صنعتی ملی ضروری اند، 
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مانند توسعۀ ملی صنایع دارویی. تریپس و تریمس، موانعی را در مسیر توسعه در کشورهایی 

مانند برزیل و هند که صنایع دارویی خود را قبل از طرح قوانین الزام آور جهانی حقوق مالکیت 

معنوی توسعه داده بودند، ایجاد کرد.

ایاالت متحده و دیگر کشورهای ثرومتند به مذاکره در  اروپا،  از زمان تریپس، احتادیۀ 

مورد توافق نامه های دوجانبه بازگشته اند که حتی از استانداردهای حداقلی تعیین شده در 

تریپس، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی نیز سفت و سخت ترند، از این نظر این توافقات را 

»تریپس پالس« )TRIPS plus( می نامند.

حقوق مالکیت معنوی و صنعت داروسازی

حقوق مالکیت معنوی، تکامل صنعت داروسازی و زجنیرۀ ارزش آن را تعیین می کند. 

کنترل اکید حق ثبت اختراع به شرکت  ها این امکان را داد که عرضه را محدود کرده و قیمت  های 

احنصاری را در داخل و خارج از کشور حفظ کنند.

این ها شرکت  های تولیدی با ادغام -عمودی ]رویکرد تأمین فرایند کامل تولید[ بودند 

که قباًل بخش های حتقیقاتی و کارآزمایی بالینی خود را برون سپاری منی کردند. در دهۀ 19۷0 

آنها به طور فزاینده ای به برون  سپاری رو آوردند تا از هزینه های کم تر و مقررات زیست محیطی 

کنند.  خالی  شانه  تولید  و  کارآزمایی  توسعه،  و  حتقیق  فرایند  از  برخوردارشده،  ضعیف تری 

و  ژنتیک  مهندسی  در  سریع  پیشرفت های  زیرا  می  شود  گسترده  تر  همچنان  ارزش،  زجنیرۀ 

روی  فزاینده ای  به طور  می شود،  اجنام  دولتی  بودجۀ  با  حتقیقات  توسط  که  بیوتکنولوژی 

روش های بیولوژیکی- یعنی ساخت داروها بر اساس فرآیندهای بیولوژیکی و نه شیمیایی- 

متمرکز شده است. استارتآپ ها و تقاضا برای ثبت اختراع رونق گرفت و رقابت بین غول های 

داروسازی را برای به دست آوردن شرکت ها، بزرگ یا کوچک، با ثبت اختراعات سودآور تشدید 

کرد. گسترش زجنیرۀ ارزش نیاز به حقوق مالکیت معنوی سفت و سخت تری برای جلوگیری از 

نشت دانش را افزایش داد1 .

در سال 1980، ایاالت متحده قانونی را تصویب کرد که به مشاغل و دانشگاه های کوچک 

مالکیت  قباًل  کنند.  ثبت  می شدند،  ایجاد  عمومی  بودجۀ  با  که  را  اختراعاتی  می داد  اجازه 

به عنوان  ثبت  حق  آنها  به  که  می شد،  بازگردانده  دولت  به  خودکار  به طور  اختراعات  این 

تولیدکنندگان ژنریک را می داد یا مستقیمًا به حوزۀ مالکیت عمومی منتقل می شد. اما اکنون 

دانشگاه ها و استارتآپ ها در حال حاضر جزو مجموعۀ شرکت های دانش بنیان قرار گرفته اند 
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و »انتقال فناوری« موجب شد تا نتایج حتقیقات دولتی را بتوان به عنوان اختراع خصوصی 

به ثبت رساند.

 مالیه گردانی دانش 

در همان زمان، شرکت ها دارویی به طور فزاینده ای به مالیه شدن روی آوردند، هزینه های 

مربوط به ظرفیت تولید، کارکنان و حتی حتقیق و توسعه را کاهش دادند تا پول نقد برای تقسیم 

بین سهامداران به عنوان سود سهام و بازخرید سهام خود شرکت ) بای بک  buyback( بجای 

پرداخت سود به سهام داران را دراختیار داشته باشند۲.برای دو شرکت »فایزر« و »جانسون 

اند جانسون« که هر دو در زمرۀ بزرگ ترین شرکت ها هستند، در فاصلۀ سال های ۲006 تا ۲01۵ 

مخارج ناشی از بازخرید سهام ) بای بک( و سود سهام از کل درآمد خالص آنها فراتر رفت. آنها 

برای تأمین مالی افزایش پرداخت سود به سرمایه گذاران و مدیران باالی شرکت، با استفاده از 

دارایی های مالکیت معنوی خود به عنوان وثیقه 

به بازار وام رو آوردند. در این مدت، فایزر مبلغ 

در  بازگرداند  سهامداران  به  دالر  139میلیارد 

حالی که برای حتقیق و توسعه فقط 8۲ میلیارد 

دالر هزینه کرد3.شرکت های اروپایی هم راه آنها را 

دنبال کردند و مانند همتایان آمریکایی خود چنین 

حفظ  برای  دارو  باالی  قیمت  که  کردند  استدالل 

»نوآوری« ضروری است.

که  می شوند  شناخته  سازمان هایی  عنوان  به  شده  مالی  داروسازی  شرکت های 

بزرگ ترین  است.  فیزیکی  نه  و  مالی  دارایی های  از  مجموعه ای  مدیریت  فعالیت هایشان 

دارایی مالی آنها حق ثبت اختراع است که 80 درصد سود آنها را تأمین می کند؛ رقابت، تالش 

و تقالیی را به پیش می راند که در صنعت آن را »موفقیت کامل« حق ثبت می نامند. موفقیت 

نهایی و کامل، یعنی تولید دارویی که مصرف روزانۀ آن برای بیمار اهمیتی حیاتی داشته و 

عرضۀ آن در کشوری مانند آمریکا که نهاد های نظارتی، توانایی چندانی برای مذاکره در مورد 

قیمت آن ندارند. بی دلیل نیست که تا به امروز ایاالت متحده بزرگ ترین بازار دارویی جهان 

است. ِلیِپیُتور) Lipitor( داروی کاهش کلسترول فایزر، پرفروش ترین داروی جتویزی در طول 

تاریخ، در طول عمر ثبت اختراع، 1۲۵میلیارد دالر و در برخی از سال ها تقریبًا یک چهارم کل 

ازطریق	کوواکس،	نقش	 بنیاد	گیتس	
ایفا	 گیری	 همه	 در	 را	 بزرگی	 منفی	
کرد.	با	آنکه	مایکروسافت	هیچ	اختراع	
مرتبط	با	کووید	را	دراختیار	ندارد،	اما	
نرم		فزارش	که	دارای	حق	انحصاری	
نشرو	چاپ	است،	منبع	قدرت	آن	است
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درآمد شرکت را به ارمغان آورد. اگر محصولی فروش جهشی داشته باشد، شرکت ها می توانند 

با حفظ کنترل کامل، از طریق پیمانکاری های جزء، تولید را گسترش دهند. این مطلب به خوبی 

نشان می دهد که چرا شرکت ها عالقه ای ندارند به عنوان مثال، در جهت درمان بیماری های 

گرمسیری و سل گام بردارند، یعنی قاتالن اصلی که در درجۀ اول گریبان فقرا را می گیرند .

تا  تأیید کرد.  را  ِابوال  اولین واکسن  آژانس بهداشت عمومی کانادا  اوایل دهۀ ۲000،  در 

تولید  به  جتاری  عالقۀ  گونه  هیچ  سال ۲014  در  غربی  درآفریقای  بیماری  این  شیوع  از  قبل 

اما   )Merck(است.  مرک  شرکت  به  متعلق  ابوال  واکسن  امروزه  نداشت.  وجود  واکسن  این 

»این بخش دولتی بود، نه شرکت مرک که متامی بودجه، از جمله بودجه کارآزمایی بالینی، 

به عالوۀ تامین ختصص فنی، منابع انسانی و زیرساخت های الزم برای اجنام آزمایش ها در 

طول اپیدمی آفریقای غربی را تامین کرد.« صنعت داروسازی یک ماشین مالی بسیار کارآمد 

جهت ایجاد درآمد برای سرمایه گذاران از طریق قیمت  گذاری احنصاری، کنترل اکید منابع و 

حتقیقات کاماًل متمرکز است. با وجود همۀ دستاوردهای قابل توجه فناورانه ، مدل جتاری 

و پویش مالی این صنعت منی تواند نیازهای ناشی از شرایط اضطراری بهداشت جهانی را 

برآورده کند. تأمین بودجۀ دولتی بود که واکسن ها را در کمترین زمان آماده ساخت؛ دولت ها 

کلید بازکردن قفل تولید را در دست دارند.

حقوق بشر در تقابل با حقوق مالکیت معنوی

به  دسترسی  سهولت  برای  را  خود  اختراع  ثبت  قانون  جنوبی  آفریقای   ،199۷ سال  در 

داروی های ژنریک ارزان تر برای اچ آی وی /ایدز تغییر داد. سال بعد، 39 شرکت داروسازی 

چند ملیتی از آن دولت شکایت کردند تا مجبور شود از قانونی که به زعم دادگاه »مالکان حقوق 

از محصوالت دارویی محروم می کند« صرف نظر کند. رئیس جمهور  از سود ناشی  را  معنوی 

وقت نلسون ماندال شخصًا به عنوان متهم معرفی شد.

آمریکا و کمیسیون اروپا از این شکایت حمایت کردند. اما اعتراضات سازمان یافتۀ مردم، 

شرکت ها را مجبور کرد از شکایت خود صرف نظر کنند و دولت ها نیز از پشتیبانی از آن شکایت دست 

برداشتند. به دنبال این مبارزۀ پیروزمندانه برای دسترسی به داروهای حیاتی، قوانین تریپس در 

سال ۲001 »تعریف روشن تری پیدا کردند« تا شرایطی را مشخص کند که حتت آن، دولت هایی که 

با  »موقعیت اضطراری بهداشتی در سطح ملی« روبرو می شوند بتوانند جواز اضطراری تولید را 

بدون تأیید مالکین حقوق دارو صادر کنند. اما این دستورالعملی دست و پا گیر است که صرفًا 
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می تواند مورد به مورد ، و هر بار برای کشوری واحد به اجرا درآید. توافق نامه های جتاری دوجانبه 

ممکن است دولت ها را در استفاده از این مجوزهای اضطراری محدود کند.

اما کووید-19 یک بیماری همه گیر جهانی است. و قوانین مالکیت معنوی بر حفاظت 

و  روند ها  این  متام  است.  حاکم  آن،  شخصی  محافظ  جتهیزات  و  درمان  تشخیص،  روند  از 

محصوالت با کمبود مواجه اند. کنترل سخت ثبت اختراعات، تولید و توزیع آنها را متوقف 

کرده است.

به همین دلیل است که 6۲ کشور به رهبری هند و آفریقای جنوبی پیشنهاد کرده اند تا سازمان 

جتارت جهانی از تعهدات کشورهای عضو تریپس در مورد متام محصوالت مورد نیاز پیشگیری، 

مهار و درمان کووید -19 چشم پوشی کند. در حالی که دولت بایدن )فقط( از معافیت واکسن 

حمایت کرده، و این پیشنهاد علی رغم حمایت دو سوم کشورهای عضو در سازمان جتارت جهانی 

تصویب نشد. این تنها نتیجۀ فعالیت البی  های شرکتی نیست، گرچه آنها هم در آن دخیل اند. 

اعتقاد راسخ شایع، این است که حقوق مالکیت معنوی، هرگز نباید نقض شود.

بین  واکسن  توزیع  برای  شرکت ها  و  دولت ها  تایید  مورد  وسیلۀ   ،)COVAX  ( کوواکس 

است  خصوصی  و  دولتی  بخش  میان  بشردوستانه ای  مشارکت  اساسًا  کم درآمد،  کشورهای 

که شرکت ها را در کنترل قدرت خود بر تولید، قیمت گذاری و مقصد کنترل می کند.کوواکس در 

حتویل واکسن با شکست مواجه شد. طبق داده های وبسایت آن، تا 19 ژوئیه ۲0۲1 تنها 1۲9 

میلیون دوز واکسن ارسال شده است.

کاستاریکا،  رهبری  به  جهانی  همبستگی  فراخوان  به  پاسخ  در   ،۲0۲0 سال  مه  ماه  در 

سازمان بهداشت جهانی سازمان ملل متحد، مخزن دسترسی به فناوری کووید-19)سی ـ تپ 
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تولیدات  سایر  و  واکسن  درمان،   ،19- کووید  تشخیص  عرضۀ  افزایش  برای  را   )C�TAP

مرتبط با این بیماری با به اشتراک گذاشنت مالکیت معنوی از طریق قراردادهای حق ثبت 

غیراحنصاری با تولیدکنندگان واجد شرایط را راه اندازی کرد. جای تعجب نیست که با آن که 

سی  تپ مورد حمایت کشورهای عضو است، هیچ شرکتی آن را امضا نکرده است. سی تپ که در 

سیستم سازمان ملل متحد جای گرفته است، می تواند ظرفیت بالاستفاده را به صورت آنالین 

اعالم و سرمایه گذاری و فناوری را به سوی کشورهای در حال توسعه سوق دهد تا تولید خود 

را در حد وسیع تری افزایش دهند. برای اینکه این اتفاق بیفتد، یک یا گروهی از کشورهایی که 

شرکت های دارای حقوق معنوی مربوط به کووید در آنها مستقرند، باید دست به کار شوند. این 

شرکت ها را باید به اجبار وادار به پذیرش این امر کرد.

موانع اصلی برای گسترش تولید واکسن، سیاسی اند. جای تعجبی ندارد که شرکت های 

نامه ۵  در   . باشند  مخالف  کووید-19  تریپس  معافیت  با  شدت  به  آنها  البی های  و  دارویی 

مارس ۲0۲1 به دولت بایدن، شرکت های دارویی 

مشهور در ایاالت متحده ادعا کردند که »حفاظت 

از مالکیت معنوی نه تنها برای سرعت بخشیدن 

به حتقیق و توسعه درمان ها و واکسن های جدید، 

بلکه هم چنین برای تسهیل اشتراک فناوری نیز 

و اطالعات برای افزایش تولید واکسن برای رفع 

نیازهای جهانی ضروری بوده است«.

استدالل هایی از این دست که »حذف حفاظت ها واکنش جهانی به همه گیری را تضعیف 

می کنند ... « در مخالفت با پیشنهاد معافیت در مذاکرات احتادیۀ اروپا با شورای تریپس 

سازمان جتارت جهانی دوباره تکرار شده اند4. در مقابله با همۀ شواهد، استدالل می شود 

که اعمال حقوق مالکیت معنوی عاملی است برای تسهیل واکسیناسیون جمعی و نه مانعی 

بر سر راه آن. اجماع گستردۀ شرکت ها، پایبندی شان به تریپس است. امروزه شرکت های فراملی 

بیش از هر زمان دیگری به حقوق مالکیت معنوی متکی هستند تا زجنیرۀ ارزش جهانی خود 

را شکل دهند۵. بنیاد گیتس ازطریق کوواکس، نقش منفی بزرگی را در همه گیری ایفا کرد. با 

آنکه مایکروسافت هیچ اختراع مرتبط با کووید را دراختیار ندارد، اما نرم افزارش که دارای 

حق احنصاری نشرو چاپ است، منبع قدرت آن است و اجماع در باره حقوق مالکیت معنوی 

به طور گسترده ای درهمه جا نفوذ یافته است.

یک	 عنوان	 به	 داروها	 به	 دسترسی	
برای	 بشری	 حقوق	 اساسی	 اصل	
مبارزۀ	 است.	 شده	 شناخته	 سالمت	
معین	 سطوح	 همۀ	 در	 یافته	 سازمان	
خواهد	کرد	که	بین	حقوق	بشر	و	حقوق	
دارد. اولویت	 کدام	 معنوی،	 مالکیت	
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دسترسی  برای  مبارزه  به  جهانی  جتارت  سازمان  پاسخ  که  دوحه   ۲001 اعالمیۀ  از  پس 

مقرون به صرفۀ درمان اچ آی وی /ایدز بود، شانزده سال مذاکره الزم بود تا مفاد قانونی کلیدی 

تریپس در مورد واردات داروهای ژنریک تولیدی حتت مجوز اجباری اصالح شود. پس از این 

بود که 3۷ کشور ثرومتند، از جمله استرالیا، کانادا، ایسلند، ژاپن، نیوزیلند، نروژ، سوئیس، 

بریتانیا، ایاالت متحده و احتادیه اروپا به طور رمسی امتناع خود از پذیرش چنین وارداتی 

حقوق  به  چرا  و  بی چون  سرسپردگی  این  کردند.  اعالم  ملی،  اضطراری  موقعیت  در  حتی  را 

مالکیت معنوی به هر قیمت، معادل یک پیمان و معاهدۀ خودکشی ملی است و می تواند 

به حق به عنوان بنیادگرایی در حقوق مالکیت معنوی توصیف شود.

دسترسی به داروها به عنوان یک اصل اساسی حقوق بشری برای سالمت شناخته شده 

یافته  سازمان  مبارزۀ  کرده اند.  حمایت  تریپس  از  معافیت  درخواست  از  احتادیه ها  است. 

در همۀ سطوح است که تعیین می کند که کدامیک برتری خواهد یافت: حقوق بشر یا حقوق 

مالکیت معنوی.

 

یادداشت های پایانی
1. در ۲1 ژوئیه ۲0۲1، فایزر ) Pfizer( اعالم کرد،واکسن را به همراه بیوواک ) Biovac[(آفریقای جنوبی برای توزیع 
در کشورهای آفریقایی تولید می کند. اما، نیویورک تایمز گزارش داد، »تولیدکنندۀ آفریقای جنوبی، بیوواک، فقط 
توزیع و پرکردن آمپول ها –-یعنی آخرین مرحلۀ فرآیند تولید- را اجنام می دهد که طی آن واکسن در شیشه های کوچک 
آمپول ها ریخته شده و برای حمل بسته بندی می شود. شرکت آفریقایی به تأسیسات فایزر در اروپا متکی خواهد بود 
که مادۀ واکسن را تولید و به مرکز کیپ تاون ارسال مناید«. این همان نظام بهره کشی جهانی مبنتی بر حقوق مالکیت 
معنوی است که شرکت کوکاکوال پیشگام ابداع آن بود. شرکت کوکاکوالی مادر، کنسانتره را می سازد، و شرکت هایی 

که تنها مجوز پر کردن بطری ها را دارند، کنسانترۀ رقیق شده را در بطری ها به دست مشتری می رسانند.
۲. بازخرید سهام باعث کاهش تعداد سهام در گردش و افزایش سود هر سهم می شود. بازخریدها، پاداش مدیران را 
افزایش می دهد، زیرا که بخش اعظم این پاداش ها به صورت سهام پرداخت می شود. بین سال های ۲006 تا ۲01۵، 
18 شرکت بزرگ دارویی ایاالت متحده 99درصد از سود خود را بین سهامداران تقسیم کردند، که نیمی از آن در 

قالب بازخرید سهام بود.
3. همۀ ارقام از الزونیک و دیگران. »الگوی کسب وکار مالی شدۀ شرکت های داروسازی ایاالت متحده.«

4. به عنوان مثال مراجعه کنید به جتزیه و حتلیل ۲9 ژوئن ۲0۲1 توسط دارو های بدون مرز.
۵. این نکته به طور قانع کننده ای در مطلب »احنصار معنوی در زجنیره های ارزش جهانی« توسط سیدریک دوراند 

و ویلیام میلبرگ، اثبات شده است.

***
Peter Rossman - پیتر رامسن مدیر کمپین  ها و ارتباطات احتادیه بین املللی کارگران شاغل در بخش های تغذیه، 
کشاورزی، هتل، رستوران، پذیرایی، دخانیات و اجنمن های کارگران متحد )IUF( از سال 1991 تا بازنشستگی 

در سال ۲0۲0 بود.

https://mronline.org/2021/09/04/multinational-corporations-and-covid-19-intellectual-prop-
erty-rights-vs-human-rights/
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واقعیت این است که کشورها مجبورند باهم مبادله جتاری داشته باشند. همه کشورها 

قادر به تولید متام کاالهای مورد نیاز خود نیستند و یا اینکه همه کشورها از ذخایر نفت و گاز 

کافی برای تأمین سوخت خود برخوردار نیستند، در نتیجه اجبارًا وارد مبادله با دیگر کشورها 

می شوند. به بیان دیگر کشورها چون برای خریدهای خارجی نیاز به پول دارند مجبورند برای 

به دست آوردن پول، کاال یا کاالهایی را برای فروش عرضه کنند. جتارت آزاد، را می توان نبود 

هرگونه سد و مانعی در مقابل مبادالت جتاری تعریف کرد. البته دالیلی منطقی برای حاکم 

بودن یک سری قوانین بر مبادالت جتاری وجود دارد، قوانینی که مثاًل از تقلب در کیفیت 

»جتارت آزاد«
یا دربند کشیدن کشورهای در حال توسعه! 

نویسنده: راد درایور* / مترجم: محمد سعادمتند    

که	 بود	 غربی	 نیمکره	 سرزمین	های	 غارت	 و	 آمریکای	التین	 بر	 اروپایی	 استعمارگران	 تسلط	 از	 پس	
پیشرفته	 کشورهای	 امروزه	 شد.	 سرازیر	 ثروتمند«	 »کشورهای	 سوی	 به	 فقیر«	 »کشورهای		 ثروت	
سرمایه	داری	تالش	دارند	با	انواع	لطایف	الحیل	کشورهای	فقیر	را	مجبور	به	پذیرش	»تجارت	آزاد«	کنند.	
می	شود،	 گسترده	سعی	 تبلیغات	 با	 جریان	غالب	 رسانه	های	 در	 و	 است	 فریبنده	 مفهومی	 »تجارت	آزاد«	
واقعی	 نمایاندن	چهره	 برای	 این	نوشته	تالشی	ست	 را	خلع		سالح	کنند.	 منتقدان	سرمایه	داری	جهانی	

»تجارت	آزاد«.
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سالمتی  برای  شده  مبادله  کاالهای  که  شود  حاصل  اطمینان  اینکه  یا  و  کنند  جلوگیری  کاال 

مصرف کنندگان و یا محیط زیست زیان آور نبوده و برای بقای حیات بشری و تامین نیازهای 

انسانی مفید باشند. چنانچه تنظیمات درستی بر جتارت بین کشورها حاکم باشد می تواند 

موجب اشتغال بیشتر و توسعه فن آوری گردد و در نتیجه به توسعه کشورهای فقیر کمک کند و 

آنها را از فقر برهاند. اما نبود چنین تنظیمات درستی پیامدهای فاجعه باری برای این کشورها 

خواهد داشت. 

اصطالح »جتارت آزاد« که آن را آزادسازی یا لیبراسیون جتارت می نامند همانند اصطالح 

»بازار آزاد«، فقط در کتاب های درسی است که نظریه های فوق العاده جذابی به نظر می رسند. 

در کتاب های درسی و در شرح این اصطالحات تأکید می شود که در برابر جتارت و مبادالت 

باید کم ترین سد و مانع وجود داشته باشد و هیچ کسب و کاری نباید از حمایت  دولت به عنوان 

یک امتیاز برخوردار باشد، و فرض براین است که 

همه طرف های جتاری در زمین های بازی مشابه 

به رقابت می پردازند. 

طرف های  موقعیت  اما  واقعی،  جهان  در 

بزرگ  شرکت های  است.  نابرابر  کاماًل  جتاری 

کالن  وام های  هستند،  هنگفت  بودجه ها  دارای 

حسابداران  وکال،  از  ارتشی  و  می کنند  دریافت 

می گیرند  خدمت  به  را  مالیاتی  متخصصان  و 

تا از هرگونه امتیاز احتمالی بهره بگیرند. آنها با کسب و کارهای دیگر ارتباطات گسترده ای 

دارند، می توانند پول هایشان را در خارج از کشور خود پنهان کنند، رشوه بیشتری بپردازند و 

برای مدت کوتاهی قیمت های خود را آنقدر پایین بیاورند که رقبای خود را از صحنه خارج 

کنند. این شرکت ها از حمایت دولت هایشان نیز برخوردارند.  شرکت های کوچک در کشورهای 

فقیر از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند. آنچه  ما در جهان واقعی شاهدیم،  شبیه مسابقه 

نیاموخته اند.  به خوبی  را  رفنت  راه  هنوز  که  است  کودکانی  با  فوتبال  حرفه ای  یک تیم  بین 

شرکت های بزرگ تقریبًا همیشه برند ه ا ند و شرکت های کوچک را از کسب و کار بیرون می اندازند.

حتمیل حذف یارانه ها و تعرفه های گمرگی زیر نام »جتارت آزاد« 

نکرد ه اند  پیدا  توسعه  هنوز  که  زمانی  تا  و  کار  شروع  در  صنایع  و  بیشتِر کسب وکارها 

	آنچه		ما	در	جهان	واقعی	شاهدیم،		
شبیه	مسابقه	بین	یک	تیم	حرفه	ای	
هنوز	 که	 است	 کودکانی	 با	 فوتبال	
نیاموخته	اند.	 به	خوبی	 را	 رفتن	 راه	
همیشه	 تقریباً	 بزرگ	 شرکت	های	
برند	ه	ا	ند	و	شرکت	های	کوچک	را	از	

کسب	و	کار	بیرون	می	اندازند.
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سودآوری چندانی ندارند، در نتیجه بسیار آسیب پذیرند و با خطر ورشکستگی روبرو هستند. 

به همین دلیل است که دولت ها بایستی در مراحل اولیه از آنها حمایت کنند. حمایتازصنایع

نوپاودرحالتوسعهرامیتوانباحمایتویاآموزشیکهکودکاِندرحاِلرشدالزمدارند
مقایسهکرد.ماهیچگاهانتظارنداریمکودکانمانندبزرگساالندارایاستقاللکاملباشند.
بایدسالهاآموزشببینند،مرتکباشتباهشوند،جتربهکسبکنندودرنهایتبهمرحلهای

برسندکهمستقلشوندوبتوانندازخودشانمراقبتکنند.
مقابل  در  خود،  صنایع  از  دراز  سالیان  سرمایه داری  پیشرفته  کشورهای  متام  تقریبًا 

آسیب های ناشی از رقابت حمایت کرده اند. بین سال های 1۷90 تا 1914 یعنی قبل از اینکه 

مالیات بر درآمد اهمیت امروزی خود را پیدا کند، تعرفه های گمرکی بزرگ ترین منبع درآمد 

دولت ایاالت متحده آمریکا بود. کشورهای نسبتًا پیشرفته ای همچون تایوان و کره جنوبی 

را  خود  بازار  آنها  پیموده اند.  را  راه  همین  نیز 

خارجی  رقبای  بهروی  به تدریج  که  یکباره  نه 

اگر ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم  خود گشودند. 

قادر  گاه  هیچ  بود،  گرفته  کار  به  را  جتارت آزاد 

نبود که از رکود و فقری که بر آسیا حاکم بود رهایی 

یابد. کارخانه اتومبیل سازی تویوتا منونه بسیار 

موفق از حمایت های دولتی از صنایع ملی است. 

اگر حمایت دولت ژاپن از تویوتا نبود، این شرکت 

منی توانست به جایگاه امروزی خود دست یابد. چند دهه قبل، محصوالت تویوتا در مقایسه با 

اتومبیل های اروپایی و آمریکایی، دارای کیفیت و کارایی پایین و طراحی بسیار بدی بودند. 

تویوتا بدون حمایت های دولت قطعًا در رقابت با رقبای غربی شکست می خورد و از کسب و کار 

پیشرفته ترین  ژاپن  امروز  که  است  بوده  حمایتی  سیاست های  اختاذ  با  می شد.  رانده  بیرون 

تولیدکننده اتومبیل در جهان به شمار می رود.

به  گران تر  قیمت های  با  وارداتی  کاالهای  که  می شود  موجب  گمرکی  باالی  تعرفه های 

دست خریدار برسد. در اینجا منظور این نیست که تعرفه های گمرکی را به عنوان بهترین گزینه 

معرفی کنیم. منظور این ست که باید به کشورهای فقیر اجازه داد تا در صورت متایل از صنایع 

خود حمایت کنند. ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا و بسیاری از کشورهای ثرومتند هنوز برای 

برخی از کاالهای وارداتی خود تعرفه گمرکی باال اعمال می کنند. اما سیاست یک بام ودو هوای 

	اگر	ژاپن	بعد	از	جنگ	جهانی	دوم	
تجارت	آزاد	را	به	کار	گرفته	بود،	هیچ	
فقری	 و	 رکود	 از	 که	 نبود	 قادر	 گاه	
یابد.	 رهایی	 بود	 حاکم	 آسیا	 بر	 که	
کارخانه	اتومبیل	سازی	تویوتا	نمونه	
بسیار	موفق	از	حمایت	های	دولتی	از	

صنایع	ملی	است.
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کشورهای امپریالیستی بر جتارت جهانی نیز حاکم است و کشورهای فقیر را مجبور می کنند که 

تعرفه های گمرکی خود را حذف کنند.

صنعت زدائی!

این  وقتی  برخوردارند.  دولتی  یارانه های  از  پیشرفته  کشورهای  در  بزرگ  شرکت های 

شرکت های بزرِگ یارانه بگیر با کسب و کارهای کوچک و بدون حمایت های دولتی در کشورهای 

فقیر به رقابت بپردازند،  نتیجه ای جز نابودی کسب وکارهای کوچک خنواهد داشت.

بزرگ  احنصارات  روی  به  را  خود  جتاری  مرزهای  شد  مجبور  جامائیکا  که  زمانی 

بگشاید، شیرخشک یارانه ای ایاالت متحده با قیمت ارزان تر از شیر تازه محلی وارد بازار 

این کشورشد  و موجب شد  بسیاری از تولیدکنندگان شیر تازه در این کشور یک شبه نابود 

به  را  بازار خود  شوند. وقتی هاییتی مجبور شد 

روی واردکنندگان خارجی باز کند، تولیدکنندگان 

برجن و مرغداران این کشور کسب و کارهای خود را 

کنار گذاشتند. حذف تولیدکنندگان داخلی، باعث 

از  غذایی  مواد  واردات  به   کشورها  این  می شود 

شوند.  پیشرفته وابسته  سرمایه داری  کشورهای 

سیاست های  هدف  غذایی« ،  »وابستگی  ایجاد 

این گونه  در  آمریکا  متحده  ایاالت  شده  حساب 

کشورها به شمار می رود. 

در ساحل عاج صنایع شیمیایی، نساجی، کفش و اتومبیل به کلی نابود شدند. در کنیا 

صنایع شکر، تنباکو، نوشابه و نساجی برای بقای خود دست به تالش های طاقت فرسا زد ه اند. 

پس از آنکه نیجریه بازار خود را به روی رقابت خارجی گشود، 3۵ کارخانه نساجی تعطیل شد 

و ۲00 هزار کارگر شغل خود را از دست دادند. این ها منونه بسیار کوچکی است از آنچه که در 

کشورهای جهان رخ می دهد. این روند موجب صنعت زدایی شده و مانع پیشرفت و توسعه این 

کشورها شده و می شود. 

مخدوش کردن درک عمومی از سیاست های حمایتی!

قوانین حاکم بر یارانه ها، تعرفه ها و جتارت یکی از روشن ترین سیاست های یک بام و دو هوا 

شد	 مجبور	 جامائیکا	 که	 زمانی	
روی	 به	 را	 خود	 تجاری	 مرزهای	
بگشاید،	 بزرگ	 انحصارات	
متحده	 ایاالت	 یارانه	ای	 شیرخشک	
با	قیمت	ارزان	تر	از	شیر	تازه	محلی	
وارد	بازار	این	کشورشد		و	موجب	شد		
تازه	 تولیدکنندگان	شیر	 از	 بسیاری	
در	این	کشور	یک	شبه	نابود	شوند.
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و فریب آشکاری است که از سوی بازرگانان، سیاستمداران و مذاکره کنندگان جتارِی کشورهای 

امپریالیستی به کار گرفته می شود. برخی از نویسندگان این وضعیت را » سرمایه داری واقعًا 

موجود« می خوانند که هیچ ارتباطی با رقابت آزاد و نیروهای بازار ندارد. کشورهای ثرومتند 

امپریالیستی در حالی که از غول های جتاری با یارانه های دولتی حمایت می کنند، کشورهای 

فقیر را مجبور می سازند که سیاست های حمایتی از صنایع خود را کنار بگذارند. رسانه های 

غالب گاهی این موضوع را به بحث می گذارند، بحث هایی که گمراه کننده اند. در این بحث ها 

می شود، گفتگو  پرداخت  کشاورزان  به  ثرومتند  کشورهای  در  که  یارانه هایی  مورد  در  فقط 

می کنند و از یارانه هایی که به کسب و کارهای دیگر پرداخت می شود حرفی به میان منی آورند. 

لزوم پیش گرفنت سیاست های حمایتی در کشورهای فقیر در این بحث ها  اصاًل جایی ندارد . 

قادر  یارانه  بدون  حتی  امپریالیستی  کشورهای  بزرِگ  شرکت های  که  است  ذکر  شایان 

حال  در  کشورهای  بر  را  خود  تسلط  بود  خواهند 

توسعه حفظ کنند، بنابراین کشورهای فقیر برای 

اینکه  جز  ندارند  چاره ای  خود  صنایع  توسعه 

سیاست های حمایتی در پیش بگیرند. بازرگانان 

قابلیت  و  آمادگی  که  این  از  قبل  فقیر  کشورهای 

شرکت های  با  رقابت  در  باشند،  داشته  را  الزم 

بزرگ هیچ شانسی برای موفقیت خنواهند داشت. 

ثرومتندان عاشق »جتارت آزاد«!

وقتی کشورهای فقیر مرزهای خود را بر روی کاالهای کشورهای صنعتی پیشرفته باز 

می کنند، با هجوم کاالهای مصرفی مثل تلویزیون و یخچال با کیفیت باال روبرو می شوند. در 

کشورهای فقیر این کاالها را فقط ثرومتندان والیه باالیی اقشار میانی می خرند و استاندارد 

زندگی خود را باال می برند، بنابراین دلیلی وجود ندارد که این اقشار به جتارت آزاد معترض 

باشند. اما در یک تصویر کلی تر باید دید بر سر تولید کنندگان لوازم خانگی داخلی چه خواهد 

کاالهای  با  رقابت  به  قادر  پانگرفته اند و  هنوز  یا  ندارد  وجود  اصاًل  یا  صنایعی  چنین  آمد. 

در  فقیر  کشورهای  روند،  این  ادامه  با  شد.  خواهند  نابود  نتیجه  در  و  بود  خنواهند  وارداتی 

درازمدت نیز قادر خنواهند بود که صنایع پیشرفته را در کشور خود توسعه دهند.

ثرومتندان، در کشورهای فقیر، از اینکه صنایع داخلی آنها در حال نابودی است یا آگاهی 

از	 فقیر،	 کشورهای	 در	 ثروتمندان،	
حال	 در	 آنها	 داخلی	 صنایع	 اینکه	
نابودی	است	یا	آگاهی	ندارند	یا	اصاًل	
برایشان	 ندارد.	 اهمیتی	 برایشان	
بسیاری	 که	 نیست	 مهم	 اصاًل	
می	برند.	 بسر	 فقر	 در	 مردم	 از	
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ندارند یا اصاًل برایشان اهمیتی ندارد. برایشان اصاًل مهم نیست که بسیاری از مردم در فقر بسر 

می برند. برای بسیاری از این ثرومتندان همیشه این چنین بود ه است.  آنها دوست دارند افراد 

بسیار فقیر زیادی برای آنها با دستمزد بسیار پایین کار کنند. ثرومتندان در مورد سیاست هایی 

که آنها را ثرومتند کرده و بسیاری از مردم را به فقر کشانده ترجیح می دهند که صحبت نکنند.

بهبود  می گذارند، بیشتر  بحث  به  »جتارت آزاد« را  که  وقتی  غالب  جریان  رسانه های 

وضعیت ثرومتندان و گاهی طبقه متوسط را مورد توجه قرار می دهند، و معموال از آثار منفی 

آن بر زندگی زحمتکشان و پیامدهای منفی بلند مدت آن برای کشورهای در حال توسعه حرفی 

به میان منی آورند. 

تبلیغ »جتارت آزاد« برای پنهان کردن بهره کشی شرکت های بزرگ!

هدف جتارت آزاد و جابجایی آزاد پول این است که سرمایه گذاران و  شرکت های بزرِگ 

بین املللی  ساختارهای  کنند؛ ۲.  جابجا  پول  راحتی  به  امپریالیستی بتوانند: 1.  کشورهای 

پیچیده ای را برای دستکاری قیمت ها و سود بیشتر ایجاد کنند؛ 3. با شرایط ناعادالنه مواد 

اولیه را در کشورهای دیگر استخراج کنند؛ 4.  محصوالت خود را در کشورهای دیگر به فروش 

برسانند و تولیدات داخلی آنها را از صحنه خارج کنند؛ ۵. و به نیروی کار ارزان در کشورهای 

فقیر دسترسی پیدا کند.

یک صاحب نظر در رابطه با توافق نامه جتاری بین ایاالت متحده آمریکا و کلمبیا می گوید: 

»آنچه رخ می دهد این است که مشاغل از کشورهای ثرومتند، به علت باال بودن دستمزدها، به 

کشورهایی می روند که کارگران با دستمزدهای بسیار پایین تن به کار می دهند، ضمن اینکه  

کاالهای مصرفی از کشورهای ثرومتند به کشورهای فقیر سرازیر می شوند و صنایع ملی این 

کشورها را نابود می کنند.«

مذاکره کنندگان اغلب از اصطالح »توافق نامه های جتاری« استفاده می کنند، اما منظور 

بر اساس آن سرمایه گذاران قدرت بیشتری نسبت به دولت ها خواهند  آنها توافقی است که 

را  جتاری  چرخه  این  در  فقیر  کشورهای  گرفنت  قرار  و  »جتارت آزاد«  سیاست های  داشت. 

ما که پدیدهایست »جهانیسازی« می گوید: منتقد  مفسر  یک  می نامند.  »جهانی سازی« 

قرنهاستدرجهانسومباآنآشناهستیموآنرااستعمارمینامیم.
گروه انگشت شماری از کشورها در ۷۵ سال گذشته پیشرفت های چشمگیری داشته اند. 

کمک های  با  توانسته اند  اسرائیل  و  ژاپن،  سنگاپور،  هنگ کنگ،  جنوبی،تایوان،  کره 
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پیشرفت های  به  می کرد،  دنبال  را  مشخصی  سیاسی  هدف های  که  آمریکا،  دست ودل بازانه 

قابل توجهی دست یابند. از این کشورها اغلب به عنوان منونه هایی از پیشرفت و توسعه سریع 

از طریق جتارت آزاد یاد می شود، اما این چیزی جز تبلیغات گمراه کننده نیست. پژوهش های 

دانشگاهی متعدد نشان می دهند که این کشورها از سیاست های بازار آزاد پیروی نکرد ه اند، 

آنها برای دستیابی به پیشرفت همان کاری را کردند که سایر کشورهای پیشرفته در گذشته 

کرده بودند. این دولت ها از صنایع در حال توسعه خود در برابر رقابت خارجی حمایت می کردند 

و صنایع کلیدی آنها و صادر کنندگان از کمک های دولتی برخوردار بوده اند. امروزه همین 

مسئله در مورد چین صادق است.

منبع

https//:www.globalresearch.ca/free�trade�code�forced�trade5748424/
*راددرایور)Rod Driver( استاد پاره وقت دانشگاه است که برای مقابله با تبلیغات آمریکا و انگلیس قلم 

می زند و ترفندهای رسانه های غالب را به چالش می کشد.  
پ.ن	

پروفسور  ارزشمند  بسیار  کتاب  به  می توانند  »جتارت آزاد«  زمینه  در  بیشتر  مطالعه  برای  گرامی  خوانندگان 
هاجون چانگ، اقتصاددان برجسته کره ای تبار و استاد دانشگاه کمبریج مراجعه کنند: 

هاجون چانگ،  پروفسور  سرمایهداری،  پنهان تاریخچه و آزاد خارجی جتارت افسانه نابکار، نیکوکاران
مترجمان میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی، چاپ 1395، نشر اختران.

افسانه  خود  خاص  ریزبینی  با  کتاب  این  در  هاجون چانگ  پروفسور 
که  می دهد  نشان  روشنی  به  و  کشیده  چالش  به  را  »جتارت آزاد« 
بریتانیا  و  متحده  ایاالت  جمله  از  سرمایه داری  پیشرفته  کشورهای 
و  حمایتی  سیاست های  با  همه  جنوبی  کره  چون  کشورهای  همچنین  و 
از  درجه  این  به  توانسته اند  که  بوده  اقتصاد  عرصه  در  دولت  دخالت 
پیشرفت برسند. بنا به گفته مترجمان کتاب »کشورها ی ثرومتند خود را 
از این بابت به فراموشی زده اند، درباره معجزات جتارت خارجی آزاد، 
افسانه شاه پریان می بافند و از طریق وکالی شان، مانند بانک  جهانی، 
را که  صندوق  بین املللی  پول و سازمان  جتارت  جهانی، سیاست هایی 
کنند.«  ُحقنه  نفع خودشان است در حلقوم کشورهای در حال توسعه  به 
»انداخنتنردبان، نام  با  خود  دیگر  کتاب  در  هاجون چانگ  پروفسور 
که به فارسی ترجمه و منتشر  استراتژیتوسعهدرچشماندازتاریخی«
امپریالیستی  کشورهای  که  می دهد  نشان  درک  قابل  متثیلی  با  شده، 
پیشرفته  کشورهای  جایگاه  به  توسعه  حال  در  کشورهای  منی خواهند 
به  منی خواهند  امپریالیستی  کشورهای  دیگر  بیان  به  یابند.  دست 
که  بروند  باال  نردبانی  همان  از  دهند  اجازه  توسعه  حال  در  کشورهای 
خودشان قباًل رفته اند و در نتیجه تالش می کنند این نردبان توسعه را از 

زیر پای کشورهای درحال رشد بکشند.

فهرست

https://www.globalresearch.ca/free-trade-code-forced-trade/5748424
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حق حاکمیت1 غذایی اولین آزادی است. غذا حق بنیادی است. این حق، بنیان حقوق 

)در هند( است. حق حاکمیت غذایی به معنای  زندگی دائمی در ماده 21 قانون اساسی۲ ما 

استقالل ما -به مثابه افراد، جامعه ها و کشورها- در غذای خودمان است. غذا یک سیستم 

است. حق حاکمیت غذایی، حق حاکمیتی نظام مند است که در متام ابعاد زندگی و هر منودی از 

طرز حکومت و قانون ریشه دارد. 

بر  حاکمیت  حق  بذر،  بر  حاکمیت  حق  سرزمینی،  حاکمیت  حق  بر  غذایی  حاکمیت  حق 

دانش، و حق حاکمیت اقتصادی استوار است. این حق سیستم های تنظیمی را شامل می شود 

که از زمین و حقوق زمین، تنوع زیستی و حقوق بذر، دانش و حقوق دانش، و سیستم های تولید 

و توزیع، از حقوق کشاورزان و تولیدکنندگان، و از حقوق شهروندان برای دسترسی به غذای 

کافی، قابل تهیه، و از حلاظ فرهنگی درخور، سالم و بهداشتی حفاظت می کنند. این حق، 

پرورش آن غذایی را در بر می گیرد که از حلاظ مواد تغذیه غنی، و از حلاظ فرهنگی مناسب 

است. در دوران استعمار، امر مرکزی، نابودی حق حاکمیت غذایی بود. غذا در امپراتوری های 

معاصر هم امر مرکزی است.

 

امپریالیسم غذا

کیسینجرگفته بود »غذا یک اسحه است«. جنگ نهایی، ایجاد وابستگی غذایی از راه 

نابودکردن حق حاکمیت غذایی است. استعمار، بر غارت زمین، استخراج منابع طبیعی از 

زمین، و فروش آن در بازار از طریق الگان )اجاره/مالیات(، نابودکردن معیشت روستایی، و 

حق حاکمیت غذایی:

غذا و قحطی، زمین و معیشت

واندانا شیوا

برگردان: داود جلیلی
واندانا	شیوا،	دانشمند،	فعال	محیط	زیست،	

هوادار	حق	حاکمیت	غذایی
	نویسنده	هندی	ساکن	دهلی	است.
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میراث قحطی بنا شده بود.

و  هند  فرهنگ  در  استعمار،  از  قبل 

فرهنگ های بومی سراسر جهان، زمین، مالکیت 

اشتراکی و نه دارایی خصوصی بود. همان طور که 

دارامپال )تاریخ دان هندی متولد 1922 -م( نوشته 

است، جامعۀ روستایی، بر زمین و استفاده از آن تفوق داشت. جامعۀ محلی باالترین مقام 

صاحلی بود که برای استفاده از زمین تصمیم می گرفت. حق بر زمین، طبق سنت و تکرار، ابدی 

و ارثی بود. بریتانیا، ساختارهای دموکراتیک، متنوع، و غیر متمرکز اداره خودگردان سنتی 

حاکم بر حقوق زمین و حقوق استفاده از زمین را نابود، و با نهادینه کردن زمین داری، حقوق 

مالکیت خصوصی را حتمیل کرد. 

همان طور که سر ویلیام ویلسون هانتر )تاریخ دان و آمارشناس اسکاتلندی 1840-1900 و عضو 

خدمات غیر نظامی هندی در امپراطوری بریتانیا درهند -م( در فرهنگ سلطنتی نوشت: »دولت 

از  محافظت  آن،  یگانۀ  وظیفه  نیست.  مالیات  جمع آوری  مسئول  صرفًا  هند  ]استعماری[ 

شخص و دارایی است. سیستم حکومتی آن بر این نظر استوار است که قدرت بریتانیایی یک 

استبداد پدرساالری است، که از یک نظر، مالک متام خاک کشوراست.« 

لرد کورن والیس )ژنرال حتکیم کنندۀ حاکمیت بریتانیا در شبه جزیره هند -م( در سال 1793 

با چرخش قلمی، با صدور فرمان اسکان دائمی، رعایا را از حق تصرف زمین محروم کرد، و 

20میلیون کشاورز خرده پا و حاشیه ای و روستاییان را به بندگی زمین دارهایی درآورد که از 
سوی بریتانیا برای استثمار نسل کشانۀ الگان آفریده شده بودند.3

توسط  هند،  غنی  فرهنگ  و  اقتصاد  می داد  اجازه  انگلستان  در  منتشرشده  ورق پاره 

حال  در  جتارِت  بر  خشونت،  با  شرقی،  هند  شرکت  شود.  غارت  ماجراجو  بازرگان  تعدادی 

می داد،  تشکیل  را  جهان  اقتصاد  از  ۲۵درصد  که  هند  بافی  پارچه  و  ادویه جات  شکوفایی 

مسلط شد. زمانی که بریتانیا هند را ترک کرد، سهم ما به ۲درصد از اقتصاد جهان رسیده بود 

و به سرزمینی سوراخ سوراخ شده از قحطی و فقر تبدیل شده بودیم.

طبق یافته های اوتسا پاتنایک4، »زخم های مستعمره سازی، با وجود آن که بریتانیا بیش 

از 70 سال پیش هند را ترک کرد، هم چنان باقی است. بین سال های 1۷6۵ و 1938، خروج 

ثروت از هند، با مقیاس قراردادن درآمدهای صادرات هند، و اضافه کردن بهرۀ ۵درصدبه آن، 

به 9.2 تریلیون پوند )4۵ تریلیون دالر( بالغ می شود.« 

مرکزی،	 امر	 استعمار،	 دوران	 در	
بود.	 غذایی	 حاکمیت	 حق	 نابودی	
غذا	در	امپراتوری	های	معاصر	هم	امر	

مرکزی	است.
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به  هند  مردم  حالی که  در  می گوید  پاتنایک 

خاطر سوءتغذیه و بیماری های متعدد دیگر مانند 

)بیماری های  »مگس ها«  از  ناشی  بیماری های 

اسهال،  پوستی،  ملتحمۀ  ورم  زخم،  سیاه  وبا، 

به  بریتانیایی ها  می مردند،  موادغذایی(  آلودگی 

تلکه کردن پول ناچیزی که هندیان فقیر به سختی 

به دست می آوردند ادامه می دادند. اوتسا می گوید »در سال 1911 انتظار عمر، تنها ۲۲ سال 

بود«. او می گوید بریتانیا دانه های غذایی را صادر و مالیات های گزافی حتمیل کرد، که در 

نتیجه، قحطی را در هند گسترش، و قدرت خرید را کاهش داد. مصرف سرانۀ ساالنۀ مواد 

غذایی که درسال 1900، دویست کیلوگرم بود، در طی سال های جنگ جهانی دوم در سال 1946 

از هند به انگلستان  طی استعمار بریتانیا 4۵ تریلیون دالر  به 13۷ کیلوگرم کاهش یافت.۵ 

منتقل شد. در دوران حاکمیت استعماری بین 40-60 میلیون نفر هندی از قحطی مردند. 

آنها،  منابع  و  زمین  بر  بومی  خلق های  حقوق  الغای  با  همراه  استعماری،  بهره کشی 

بر فرهنگ های آنها و خوِد زندگی ادامه یافت. وقتی مستقل شدیم، سیاست های ما بر حق 

حاکمیت غذایی و خودکفایی غذایی متمرکز بود. ما از زمین داری رها شدیم و برتری کشاورزان 

خرده پا را دوباره برقرار کردیم. ما با تصویب قانون کاالهای اساسی6 که من مایلم آن را »قانون 

رهایی از قحطی« بخوامن، به احتکار و زمین خواری برای سود پایان دادیم. ما فروشگاه هایی با 

قیمت مناسب برای تضمین غذا برای همه ایجادکردیم و با تنظیم کارپایۀ کشاورزی و بازارها، 

قیمت های مناسبی برای کشاورزان فراهم آوردیم.

کشاورزان  برای  معیشت  تأمین  اسباب  کردن  فراهم  با  را،  خود  غذایی  حق حاکمیت  ما 

خرده پا، و امنیت  غذایی برای شهروندان هندی اصالح کردیم. 

برای ساخنت هند پسا استعمار، مستقل، و آزاد از گرسنگی، امنیت غذایی به عنوان عرصۀ 

کلیدی برای سیاست و دخالت برنامه ریزی شده با مترکز همه جانبه روی ختفیف فقر، برابری 

جنسی و توسعۀ پایدار تعریف شد. امنیت غذایی هنگامی معنادار است که هم تولید غذا و هم 

توزیع آن برای همه، در زمان های عادی و زمان های بحران، بسنده باشد. 

جهانی سازی شرکتی، و مقررات زدایی به مثابه مستعمره سازی دوباره 

اقدام به بازسازی استعمار، در سال 1991 با تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق 

بریتانیا،	ساختارهای	دموکراتیک،	متنوع،	و	
غیرمتمرکز	اداره	خودگردان	سنتی	حاکم	
بر	حقوق	زمین	و	حقوق	استفاده	از	زمین	
زمین	داری،	 کردن	 نهادینه	 با	 و	 نابود،	 را	
حقوق	مالکیت	خصوصی	را	تحمیل	کرد.
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توافق نامۀ  دانکل۷  اسناد  و  پول،  بین املللی 

عمومی تعرفه و جتارت )»گات« که در سال 199۵ 

به سازمان جتارت جهانی تبدیل شد( آغاز گشت. 

و دولت  در میانۀ دهۀ 1960، بانک جهانی 

را  شیمیایی  گران قیمت  سبز  انقالب  آمریکا، 

حتمیل کردند، که بر نهاده های صنعتی شیمیایی 

وام های  به  آن  سوم  یک  که  داشت  بدهی  دالر  میلیارد   90 هند   ،1990 دهه  تا  است.  استوار 

زیرساختی انقالب سبز مربوط بود. بانک  جهانی در سال 1991، بستۀ تعدیل ساختاری را بر 

هند حتمیل کرد.

از  آنها  هستند.  مقررات زدایی  سیستم های  شرکتی،  آزاد  جتارت  و  ساختاری  تعدیل 

توامنندی و اقتدار مؤسسه های مالی جهانی و شرکت های بزرگ مانند مونسانتو، کارِگیل و 

پپسی برای ازکار انداخنت قوانین مستقل کشورها استفاده می کنند؛ قوانینی که برای حفظ 

حق حاکمیت غذایی این کشورها به اجرا گذاشته می شوند. نابود کردن مقررات دموکراتیک 

به مثابه  شرکتی  جهانی سازی  به  همیشه  من  می شود.  تبدیل  شرکتی  قاعدۀ  به  همگانی،  و 

بازسازی استعمار و بازگشت حاکمیت شرکت هندشرقی بریتانیا اشاره کرده ام.

هند قدیمی ترین متدن کشاورزی زندۀ جهان است. یک چهارم کشاورزان جهان هندی 

هستند. هر مبارزه ای برای آزادی هند، از قیام 18۵۷ علیه شرکت هند گرفته تا جنبش چامپاران 

ساتیاگراها )شورش کشاورزان هندی در 1917 به رهبری گاندی که از حلاظ تاریخی شورش مهمی در 

مبارزۀ هند برای آزادی تلقی می شود -م( علیه کشت اجباری ایندیگو )برگ هایی که از آنها رنگ 

ارغوانی استخراج می شود -م( به رهبری روستاییان بوده است. شرایط بانک جهانی و حاکمیت 

سازمان جتارت جهانی، اخالق مدنیت ما »آناداتا سوخیباوا« )به معنی »شاد باد آن که غذای 

مرا فراهم می آورد« -م( را خراب کرده است. اصالحات نئولیبرالی با مترکز صرف بر سودهای 

شرکتی، با تهدید زندگی و معیشت کشاورزان، نه تنها به بحران وجودی عمیقی برای آنها، 

برای بحران غذا و برای سیستم کشاورزی منجر شده، بلکه با راندن یک چهارم هندی ها به 

گرسنگی، و سوءتغذیۀ شدید یکی از هر دو کودک هندی، گرسنگی فوق العاده ای ایجاد کرده 

است. از کار انداخنت قانون کاالهای اساسی، به تاجران اجازه می دهد تا دانه های غذایی را 

احتکار، و روی قیمت های مواد غذایی سوداگری کنند. احتکار دانه های غذایی، احنصارات 

شرکتی را پدید می آورد. کشاورزان با قیمت های پایین خرید محصوالت شان، و شهروندان با 

را	ترک	کرد،	 بریتانیا	هند	 زمانی	که	
اقتصاد	 25درصد	 از	 هند	 سهم	
و	 بود	 رسیده	 2درصد	 به	 جهانی،	
از	 شده	 سوراخ	 سوراخ	 سرزمینی	
قحطی	و	فقر	را	پشت	سر	گذاشت.
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افزایش قیمت خرید مواد غذایی، استثمار می شوند. 

با برنامه تعدیل ساختاری 1991 برای از کار انداخنت چهارچوب تنظیمی هند -که امنیت 

و حق حاکمیت غذایی ما را حفظ می کند و هند را به صورت حقیقی متکی به خود می سازد- 

مقررات زدایی به هند حتمیل شد. مقررات زدایی به شرکت ها اجازه می دهد بر سیستم غذایی 

مسلط شوند. عوامل مقررات زدایی معرفی شده در مشروط سازی های تعدیل 1991شامل این 

موارد هستند: 1. آزادسازی واردات کود و برداشنت مقررات تولید و توزیع داخلی کودها؛۲. لغو 

مقررات محدود کننده زمین؛ 3. لغو یارانه ها بر برق و اعتبار آبیاری و در نتیجه ایجاد شرایطی 

برای تسهیل بازرگانی روی حقوق کانال آب آبیاری؛ 4. حذف مقررات گندم، برجن، نیشکر، 

پنبه، روغن خوراکی و صنایع دانه های روغنی؛ ۵. از کار انداخنت سیستم امنیت غذایی؛ 6. 

لغو کنترل بر بازارها، تاجران، و واسطه ها، و لغو کمک های مالی به تعاونی ها؛ ۷. لغو قانون 

کاالهای اساسی؛ 8. لغو ممنوعیت عمومی بر سلف خری؛ 9. لغو کنترل  بر دفاتر دارایی؛ 10. 

لغوکنترل های گزینشی اعتبار روی دفاترمالی؛ 11. رفتار با تعاونی های کشاورزان، همسان 

با بخش خصوصی.

انداخنت  کار  از  برای  دستورالعمل هایی  اقتصادی،  تعدیل  برنامۀ  از  شده  نقل  عوامل 

مقررات دولت برای غذا و کشاورزی است که هند پس از کسب استقالل برای حفظ حق حاکمیت 

غذایی، خودکفایی  غذایی و حقوق  ذاتی همۀ مردم به اجرا گذاشت.

مونسانتو برای برقراری احنصار بذر تالش کرده است. اما ما با استثنا کردن بذرها از 

از  امتیاز،  حق  الیحۀ   3j ماده  کرده ایم.  محافظت  خود  بذر  حاکمیت  حق   از  احنصارپذیری، 

به احنصار درآمدن »گیاهان و جانوران به طورکلی، یا هر بخش وابستۀ دیگری –جز میکرو 

ارگانیسم ها، اما- شامل بذرها، و روندهای اساسی بیولوژیک برای تولید یا تکثیر گیاهان و 

جانوران« جلوگیری می کند. 

به  کشاورزان  شناخنت  به رمسیت  برای  ما 

عنوان پرورش دهندگان و دفاع از حق جدایی ناپذیر 

فروش  و  پرورش  مبادله،  داشنت،  نگه  برای  آنها 

حقوق  و  گیاه  تنوع  حفظ  الیحۀ  بذرهایشان، 

کشاورزان را به اجرا گذاشتیم. این قانون مانع از 

آن شد که شرکت پپسی از کشاورزان هندی به خاطر 

ذخیرۀ بذرهای سیب زمینی شان شکایت کند. 
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مجلس و جنبش کشاورزان سه دهه است که از دستیابی منافع شرکت های جهانی به هدف 

نابود کردن حق حاکمیت بذر، حق حاکمیت غذایی و خودکفایی جلوگیری کرده اند. 

درسال 2020، حتت فشار قدرت های جهانی که از سال 1991 آغاز شده بود، قانون کاالهای 

از احتکار، تغییر کرد و مواد غذایی  انبارکردن مواد غذایی و جلوگیری  اساسی برای تنظیم 

را از شمول قانون خارج کردند. با قانون )ترویج و تسهیل( جتارت و بازرگانی فرآورده های 

کشاورزی سال 2020، قوانین دولتی برای تنظیم بازارها و بازرگانان لغو شد. 

روی  کشاورزان  حفاظت«  و  »اختیار  توافق نامه  عنوان  با  کشاورزی  جدید  قانون  یک 

کشاوزی،  شرکت های  غول های  به روی  را  در   ،2020 سال  مزروعی  خدمات  و  قیمت  تضمین 

به  را  کشاورزان  تا  می کند  باز  غذا  فرآوری  شرکت های  و  الکترونیک  بازرگانی  شرکت های 

بردگان جدید شرکت های کشاورزی چند ملیتی مانند بایر و مونسانتو، کارگیل و پپسی کوال، 

آمازون و وال مارت و شراکت هایی که با کمپانی های هندی برای قبضۀ راحت بازار هند ایجاد 

می کنند، تبدیل کند. آنها به عنوان »زمین داران« 

استفاده  و  غذا  تنها  نه  تا  می کنند  ظهور  جدید 

را  ما  بذرهای  و  آب  از  استفاده  بلکه  زمین،  از 

خرید  دام  به  را  کشاورزان  آنها  کنند.  کنترل  هم 

محصولِی  تک  کشت  رشد  و  گران تر،  نهاده های 

مواد اولیه ای می اندازند که خودشان )آن کاالها 

را( ارزان می خرند. 

بحران کشاورزی و بحران معیشت کشاورزان

که  گرفته  شکل  محصوالت  قیمت   کاهش  و  تولید  هزینه های  افزایش  اساس  بر  مدلی 

کشاورزان را در تلۀ بدهی گرفتار، و آنان را وادار به خودکشی می کند. با وجود این واقعیت 

که کشاورزان خرده پا، به ویژه زنان، غذای جهان را تأمین می کنند، آنان با یورش کشاورزی 
صنعتی شدۀ جهانی سازی شده، در حال امحا هستند.8

اکثر کشاورزان به این خاطر که شرکت های کشاورزی آنها را به بذرهای پرهزینه، ماشین 

آالت، و مواد شیمیایی وابسته کرده اند گرفتار بدهی هستند. تلۀ بدهی بر این استدالل نادرست 

استوار است که خریدن نهاده های گران قیمت، بهره وری را افزایش خواهد داد. اما یک سیستم 

تولیدی که هزینه های گزاف نابودی اکولوژیک و نابودی سالمت را نادیده می گیرد، و هزینه های 

	،1۹38 و	 	1۷۶5 سال	های	 بین	
مقیاس	 با	 هند،	 از	 ثروت	 خروج	
قراردادن	درآمدهای	صادرات	هند،	و	
اضافه	کردن	بهرۀ	5درصد	به	آن،	به	
۹.2	تریلیون	پوند	)45	تریلیون	دالر(	

بالغ	می	شود.
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اجتماعی و اکولوژیکی را به حساب منی آورد، هنگامی که حساب رسی هزینۀ واقعی اجنام 

می شود، و کل هزینه ها به حساب می آیند، بهره وری منفی دارد. از سال 199۵ تاکنون بیش از 

400.000 کشاورز دست به خودکشی زده اند. ما بر اساس داده های رمسی، هزینه های اجتماعی 
و اکولوژیکی کشاورزی صنعتی در هند را بالغ بر 1.3 تریلیون دالر در سال برآورد کرده ایم.9

افزایش قیمت غذا و گرسنگی

هر دقیقه یازده نفر از گرسنگی می میرند. وضعیت اضطراری گرسنگی، در نتیجۀ کووید 

و قرنطینه تشدید شده است. برنامه جهانی غذا هشدار داده که وقوع »همه گیری گرسنگی«، 

زندگی و معیشت ۲۵0 میلیون نفر را در معرض خطر فوری قرار خواهد داد. 

براساس اعالم برنامۀ جهانی غذا، بیش از یک میلیون نفر در آستانۀ قحطی قرار دارند، 

و در سه ماه آینده )این مقاله در تاریخ ۲4 مرداد منتشر شده است( ممکن است هر روز 300.000 

نفر قحطی زده از گرسنگی مبیرند. گزارش آکسفام 

از  که  می کند  آشکار  گرسنگی«  »ویروس  دربارۀ 

بیشتری  افراد  کووید-19،  به  مربوط  گرسنگی 

خواهند مرد تا از خود بیماری. در حالی که مردم، 

هم در کشورهای غنی و هم درکشورهای فقیر دچار 

و  غذایی  بزرگ  شرکت های  می شوند،  گرسنگی 

کشاورزی سودهای بیشتری کسب می کنند. 

جنگ،  تأثیرات  با  قبل  از  که  است  نفری  میلیون ها  بدبختی  آخرین  همه گیر،  »بیماری 

تغییرات اقلیمی، نابرابری، و سیستم غذایی گسسته ای که میلیون ها نفر از تولیدکنندگان و 

کارگران مواد غذایی را فقیر کرده است، مبارزه می کنند. با این حال، باالیی ها به کسب سود 

که  -زمانی  ژانویه  ماه  از  سازی  نوشابه  و  غذایی  مواد  بزرگ  شرکت  هشت  می دهند:  ادامه 

به سهامداران خود  از 18 میلیارد دالر  بیماری همه گیر در سراسر جهان گسترده شد- بیش 

سود پرداخت کرده اند: ده برابر بیش از آن مبلغی که سازمان ملل برای جلوگیری از به گرسنگی 
کشیده شدن مردم در ایام کووید-19 درخواست کرده بود.«10

گرسنه  ساختاری  صورت  به  نفر  میلیارد  یک  به  نزدیک  کشاورزی،  مسلط  شیوۀ  در 

هستند؛ و این گرسنگی عمدی است.11 در شاخص گرسنگی جهانی سال ۲018، هند با امتیاز 

31.1 در بین 119 کشور مورد بررسی، در جایگاه 103 قرار داشت. در سال ۲0۲0، در بین 11۷ 

در	میانۀ	دهۀ	1۹۶0،	بانک	جهانی	و	
دولت	آمریکا،	انقالب	سبز	گران	قیمت	
دهه	 تا	 کردند.	 تحمیل	 را	 شیمیایی	
بدهی	 دالر	 میلیارد	 	۹0 هند	 	،1۹۹0
داشت	که	یک	سوم	آن	به	وام	های	
زیرساختی	انقالب	سبز	مربوط	بود.
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کشور مورد بررسی، بعد از بنگالدش، پاکستان و نپال در جایگاه 10۲ قرار داشت. در هند، از هر 
چهار نفر، یکی گرسنه می ماند، و از هر دو کودک هندی، یکی دچار سوءتغذیه است.1۲

مردم به همان دلیلی گرسنه اند که کشاورزان را به خودکشی وا می دارد: غارت کشاورزی 

از سوی شرکت های جهانی که سود را بر مردم مقدم می دارند. سودهای آنها باال می رود در 

حالی که درآمد کشاورزان کاهش می یابد و قیمت مواد غذایی افزایش می یابد. 

از سال ۲0۲0، در سطح جهانی، شاخص قیمت غذا تقریبا 40 درصد باال رفته است. قیمت 

کاالهای اساسی مانند حبوبات و روغن های خوراکی در هند، در حال افزایش هستند. بهای 

روغن های خوراکی در سال گذشته بیش از 6۲ درصد افزایش یافته بود. 

حق بر غذا یک حق بنیادی بشر است

را  بانک جهانی، سیستم امنیت غذایی ما 

توزیع  سیستم  یک  و  عمومی  تهیه  بر  مبتنی  که 

توزیع  سیستم  انداخت.  کار  از  بود،  همگانی 

سیاست  عوامل  قاطع ترین  از  یکی  عمومی، 

بوده  کشور  در  غذایی  امنیت  سیستم  و  غذایی 

در   1943 سال  قحطی  از  پس  سیستم  این  است. 

بنگال، و نیز به عنوان اقدام جنگی در طی جنگ 

جهانی دوم، به مثابه سیستم جیره بندی آغاز شد. 

سیستم در طی سال ها، با پدیدار شدن به عنوان 

پایه ای برای تسکین فقر، به صورت فوق العاده ای 

گسترش یافت و به خصیصه ای دائمی در اقتصاد 

غذای هند تبدیل شد. 

قیمت  به  عرضه  فروشگاه   4۵1،000 به  نزدیک  شمول  با  هند،  در  عمومی  توزیع  شبکه 

مناسب، برای توزیع کاالهایی به ارزش بیش از 1۵0 میلیارد روپیه، برای حدود 180 میلیون 

خانوار در سراسر کشور، شاید بزرگترین شبکۀ توزیع از نوع خود در جهان است. سیستم شبکه 

توزیع عمومی یک سازوکار جیره بندی است که خانوارها را از طریق سیستم توزیع همگانی، 

مستحق دستیابی به کاالهای اساسی مانند برجن، گندم، شکر، نفت سفید و روغن های خوراکی 

ایالتی  آنها بین دولت مرکزی و دولت های  ادارۀ  به نرخ های سوبسیدی می داند. مسئولیت 

کشاورزی	 می	خواهد	 گیتس	 بیل	
جهان	را	با	یک	آنتی	ژن،	و	بذرجهانی	
جهانی	 تحقیقات	 همکاری	 با	 را	
برای	تامین	غذا	کنترل	کند	تا	اختیار	
بگیرد. دست	 در	 را	 جهان	 بذرهای	
غذایی،	 جدید	 بسترامپریالیسم	 در	
جدید	 غذای	 آزادی	 یک	 به	 ما	
غذایی	 حاکمیت	 حق	 جنبش	 و	
از	 شده	 تضمین	 حق	 از	 دفاع	 برای	
از	 اجتناب	 و	 اساسی	 قانون	 سوی	
داریم. نیاز	 غذایی	 بردگی	 و	 قحطی	
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مشترک است. دولت مرکزی ذخیرۀ مواد و تدارکات دانه های خوراکی را به عهده دارد و هزینۀ 

این عملیات را می پردازد، درحالی که دولت های ایالتی دانه های خوراکی را حمل و آنها را 

برای خرده فروشی در فروشگاه های سیستم توزیع عمومی عرضه می کنند. 

یک سیستم توزیع عمومی، به تهیۀ عمومی دانه های خوراکی و تنظیم قیمت نیاز دارد. 

دستکاری و احتکار برای منافع تعداد محدودی شرکت های کشاورزی قدرمتند، صرفًا تهدیدی 

برای معیشت کشاورزان خرده پا نیست، بلکه تهدیدی برای سیستم توزیع عمومی، حق بر غذا، 

و حق حاکمیت غذایی 1.36 میلیارد جمعیت هندی است. 

ما یک قانون امنیت ملی غذایی داریم )قانون حق بر غذا(، اما این قانون بدون رشد 

اسلحه  عنوان  به  غذا  از  که  آمریکا  ندارد.  معنایی  غذا،  همگانی  تهیه  و  کشاورزان  غذای 

استفاده می کند، در سازمان جتارت جهانی، هند را بر سر تهیۀ همگانی و سهام عمومی در 
قانون امنیت غذایی مورد تعقیب قرار داده است.13

 

فن آوری بزرگ و برنامه های بزرگ کشاورزی،

برای یک امپراتوری بر روی بذر ، غذا و زمین های ما

سالطین فن آوری بزرگ، اکنون با کشاورزی دیجیتال، به بذر، غذا و زمین های ما چشم 

دوخته اند. چشم انداز خیالی آنها »کشاورزی بدون کشاورزان« و »مزرعۀ آزاد از غذا« برای 

چالندن و استخراج سود از هر جریب زمین و هر لقمه غذایی است که ما می خوریم.

بیل گیتس می خواهد کشاورزی جهان را با یک آنتی ژن، و بذرجهانی را با همکاری 

حتقیقات جهانی برای تامین غذا )CGIAR( کنترل کند تا اختیار بذرهای جهان را در دست 

بگیرد. او در حال پیش بردن نقشه برداری دیجیتال ژنتیک برای کسب حق امتیاز روی بذرها 
در بانک های ژن است.14

ساختگی  غذای  و  دیجیتال  کشاورزی  طریق  از  غذا  کنترل  آوردن  به دست  برای  او 

آزمایشگاهی تالش می کند. او در عین حمله به کاشت برجن در هند، که ما بذر 200.000 نوع از 

آن را فرآوری کرده ایم، »برجن طالیی مورد مهندسی ژنتیکی قرارگرفته« را که 80 حق امتیاز 

مربوط به خود را دارد، ترویج می کند. 

انقالب سبز و کشاورزی صنعتی، به تهی کردن مواد مغذی در محصوالت کمک کرده اند. 

او از طریق حمایت از ائتالف جهانی برای تغذیۀ بهبود یافته (GAIN)، این خسارت را تشدید 

می کند. من این را فاشیسم غذایی می خوامن: نابود کردن بدیل های مردمی برای حق حاکمیت 
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غذایی و حتمیل غذای خطرناک و ناسالم به مردم، فقط برای حداکثر کردن سود و کنترل برغذا. 

گوشت مصنوعی که کباب کردن آن غیرممکن است و من آن را »غذای جعلی« می نامم، 

14 حق امتیاز دارد. غذای جعلی یک معدن طال است. غذای جعلی به تغذیه مردم یا جنات 
سیاره ربطی ندارد.1۵

گیتس و میکروسافت درگیر دیجیتالی کردن پرونده های زمین، اطالعات خاک، داده های 

بیمه، و اطالعات اعتبار موجود، در دست کسانی هستند که برای تبدیل شدن به زمین داران 

جهانی تالش می کنند. گیتس درحال برنامه ریزی برای یک جهان کشاورزی به عنوان جهان 

کشاورزی گیتس است. گیتس بزرگ ترین مالک زمین کشاورزی در آمریکا است. میکروسافت 

را در دست داشته است.16 حتی همایش سیستم های  کنترل اطالعات زمین کشاورزان هند 
غذایی سازمان ملل برای مطرح کردن دستورکار شرکتی حتت فشار قرار گرفته بوده است.1۷

در بسترامپریالیسم جدید غذایی، ما به یک آزادی غذای جدید و جنبش حق حاکمیت 

و بردگی  از قحطی  از سوی قانون اساسی و اجتناب  از حق تضمین شده  برای دفاع  غذایی 

غذایی نیاز داریم. حق حاکمیت غذایی حقی مادرزادی ماست. 
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در  زیادی  جنایات  نازی ها  نیست.  پوشیده  کسی  بر  آملان  نازی های  و  هیتلر  جنایات 

کارگری  سازمان های  دگراندیش،  هنرمندان  و  سیاسی  احزاب  یهودیان،  حق  در  آملان  خوِد 

و انواع اقلیت ها مرتکب شدند. عالوه برآن، هیتلر مسئول کشتار بیش از ۷0میلیون نفر در 

طول سال های جنگ جهانی دوم بوده است. سهم بزرگی از این قربانیان- بیش از ۲۷ میلیون 

کشته- مربوط به احتاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بود.

پس از سرنگونی رژیم نازی و پایان جنگ جهانی دوم کتاب ها و فیلم های بسیاری از 

و  نوشته ها  این  همۀ  هدف  است.  منتشرشده  و  تولید  نازی  رژیم  و  آملان  تاریخ  سیاه  دوران 

فیلم ها چه به صورت مستند و چه به صورت داستانی نشان دادن جنبه های مختلفی از ماهیِت 

کریه این رژیِم جنایتکار بوده است. نکته قابل توجه این است که تقریبًا متامی این آثار تنها به 

روایِت جنایات این رژیم اکتفا کرده اند و کم تر به علل رشد و به قدرت رسیدن آن پرداخته اند. در 

این آثار هیتلر عمومًا فردی دیوانه، روانی و یا ماجراجو قلمداد می شود و در این میان کم تر به 

چگونگی و عوامل مهم در به قدرت رسیدن او پرداخته شده است. آثاری هم که علل به قدرت 

نقش کالن سرمایه داران

در به قدرت رسیدن فاشیسِم هیتلری
هوشمند انوشه

که	 است	 نقشی	 نشان	دهنده	 مطلب	 این	
کالن	سرمایه	داران	و	صاحبان	صنایع	آلمان	
قدرت	 به	 در	 خود	 نفوذ	 و	 مالی	 کمک	های	 با	

رساندن	هیتلر	ایفا	کردند.
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رسیدن هیتلر را بررسی می کنند بر عوامل سیاسی بسنده می کنند و عوامل اقتصادی و مالی را 

نادیده می گیرند. به منظور درک نقش کالن سرمایه دارن در فراهم کردن امکانات برای هیتلر، 

در ابتدا مراحل به قدرت رسیدن وی را به صورت خالصه مرور کنیم. فعالیت های هیتلر را 

می توان به سه دوره تقسیم کرد:

دورۀ	نخست:
هیتلر ابتدا قصد داشت به طور قهرآمیز قدرت را در آملان قبضه کند و به همین دلیل 

به کمک گروه کوچکی که گرد او جمع شده بودند، در سال 19۲3 در شهر مونیخ دست به یک 

می شد،  اداره  دموکرات  سوسیال  حزب  توسط  که  را  وایمار  جمهوری  تا  زد  ناموفق  کودتای 

سرنگون کند. جمهوری وایمار خنستین نظام نسبتًا دموکراتیکی بود که پس از شکست آملان 

به رهبری حزب سوسیال  انقالب 1918  و سرکوب  اول، سرنگونی سلطنت  در جنگ جهانی 

دموکرات تشکیل شده بود. پس از شکسِت کودتا، هیتلر دستگیر و محکوم به ۵ سال حبس 

شد. او در زندان زندگی نامۀ خود را نوشت که بعدها حتت عنوان »نبرد من« انتشار یافت.

دورۀ	دوم:
پس از آزادی از زندان، هیتلر در روش به قدرت رسیدن خود جتدید نظر کرد و به استفاده 

از نظام پارملانی برای رسیدن به قدرت روی آورد. حزب نازی در انتخاباِت پارملان در سال 

19۲8 شرکت کرد و تنها توانست ۲/8درصد آرا را به دست آورد و فقط 1۲ مناینده در پارملان 

داشته باشد. ولی دور بعدی انتخابات برای هیتلر و حزبش سرنوشت ساز بود. در انتخابات 

با کسب  و  یابد  بعدی در سال 1930 حزب نازی توانست به یک پیروزی غیر منتظره دست 

18/3 درصد آرا پس از حزب سوسیال دموکرات دومین فراکسیون بزرگ در پارملان آملان 

باشد. این پیروزی غیرمنتظره ختته پرشی شد برای مراحل بعدی در به قدرت رسیدن هیتلر. 

حزب نازی که پیش از این تنها یک جریان حاشیه ای به حساب می آمد و چندان جدی گرفته 

منی شد، پس از این انتخابات به یکی از بازیگران 

اصلی در صحنه سیاست آملان بدل شد.

دورۀ	سوم:
نازی  حزب  قدرت  افزایش  دوره  این  در 

همچنان ادامه یافت و نازی ها توانستند با کسب 

33درصد کل آرا در انتخابات نوامبر سال 193۲ 

در  فراکسیون  بزرگ ترین  و  حزب  قوی ترین  به 

درباره	 که	 ومستندهایی	 	 فیلم	ها	 در	
فاشیسم	و	هیتلر	ساخته	شده،	عموماً	
او	فردی	دیوانه،	روانی	و	یا	ماجراجو	
قلمداد	می	شود	و	در	این	میان	کم	تر	
به	چگونگی	و	عوامل	مهم	در	به	قدرت	

رسیدن	او	پرداخته	شده	است.



ص 244، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان

پارملان آملان تبدیل شوند. در یک بحران سیاسی و پس از رایزنی های بسیار، رئیس جمهور 

وقت، ژنرال هیندنبورگ،روز 30 ژانویه سال 1933 تصمیم گرفت تا حکم صدراعظمی هیتلر 

او به هدف خود رسیدند و موفق شدند متام قدرت  را تنفیذ کند. بدین ترتیب هیتلر و حزب 

و  دیکتاتوری  نظام  و  دهند  خامته  وایمار  جمهوری  به  آورند؛  چنگ  به  را  آملان  سرنوشت  و 

فاشیستی مورد نظر خود را در آملان حاکم سازند و آغازگِر یکی از سیاه ترین دوران ها در تاریخ 

آملان و بشریت شوند.

دالیل به قدرت رسیدن هیتلر البته متعدد است. شیوه های عوام فریبانه هیتلر در استفاده 

از نگرانی ها و دشواری های زندگی مردم در آملان مسلمًا نقش مهمی در روآوردن توده ها به او 

بازی کرد. در اینجا ما توجه مان را به یک عامل مهم یعنی نقش کالن سرمایه داران و صاحبان 

صنایع بزرگ در به قدرت رسیدن هیتلر معطوف می کنیم.

پرسشی که باید بدان پاسخ داده شود این است که هیتلر با کدام منابع مالی توانست حزب 

خود را گسترش دهد؟ هزینۀ تبلیغات برای انتخابات از چه منابعی تأمین می شد؟ مخارِج 

گروه های بزرگ شبه نظامی و مسلح اسآ )SA(که شهرها را ناامن می کردند و رژه های آن چنانی 

به راه می انداختند، از کجا می آمد؟ باید توجه داشت با آنکه حزب نازی به منظور جلب کارگران 

سرمایه داری  ضد  ظاهری  با  عوام فریبانه  شعارهای  خود  برنامه  در  چپ،  احزاب  تضعیف  و 

گنجانده بود، ولی از همان روزهای خنست در پی جلب توجه و حمایِت سرمایه داراِن بزرگ بود و 

برای پیشبرد این هدف همواره بر ضدیت با بلشویسم و مارکسیسم تأکید داشت.

کمک های مالی به هیتلر در سال های خنست 

ابتدا به معرفی یکی از کالن سرمایه دارانی می پردازیم که درسال های خنسِت فعالیت های 

هیتلر حمایت های مالی شایانی از وی به عمل آورد. این کالن سرمایه دار ارنستبورزیگ نام 

داشت. او صاحب کارخاجنات بورزیگ در شهر برلین بود و به علت قدرت و نفوذ فراوان به 

ریاست احتادیهکارفرمایانآملان انتخاب شده بود. در سال 1910 نام بورزیگ در لیست 60 

نفر از ثرومتندترین افراد در پادشاهی پروس قرار داشت. بورزیگ به مانند بسیاری از اشراف و 

ثرومتندان آن روز آملان، از ثروت خود برای کمک به جریان های ارجتاعی استفاده می کرد. پس 

از پایان جنگ جهانی اول که جامعه آملان در اثر نتایج فاجعه بار جنگ دچار بحرانی عمیق 

شده بود، بورزیگ به گروه های شبه نظامی معروف به فرایکورپ کمک های مالی فراوانی 

می کرد. این گروه های شبه نظامی از سربازان و افسران ارتش شکست خورده آملان تشکیل شده 
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بود که از جبهه برگشته بودند و در دوران انقالب سال های 1918 و 1919 آملان از سوی ارجتاع 

آملان برای سرکوب و کشتار انقالبیون به کار گرفته می شدند. بورزیگ همچنین در سال 1919 

نقش مهمی در ایجاد یک صندوقمالیضدبلشویسم ایفا کرده بود.

هیتلر  سیاسی  فعالیت  اوائل  یعنی   ،1919 سال  به  هیتلر  و  بورزیگ  آشنایی  سابقه 

بازمی گشت. بورزیگ در باشگاه ملی برلین با هیتلر آشنا شد. این باشگاه توسط ثرومتندان 

برلین تأسیس شده بود و در اختیار روشنفکران و ثرومتندان با گرایش های سیاسی راست قرار 

داشت. نقش مرکزی را در این باشگاه آلفردهوگنبرگAlfred Hugenberg ایفا می کرد. هوگن 

برگ یکی از بزرگ ترین سرمایه داران آن روِز آملان در صنایع سنگ آهن، صنایع اسلحه سازی 

تبلیغات  در  مهمی  نقش  او  به  متعلق  روزنامه های  بود.  روزنامه  چندین  صاحب  همچنین  و 

ضد دموکراتیک علیه جمهوری وایمار ایفا می کردند. او خود کسی بود که نقش مهمی در به 

قدرت رسیدن هیتلر داشت. هیتلر چندین بار در این باشگاه برای ثرومتندان و سرمایه داران 

عضو این باشگاه سخنرانی کرد. یکی از محورهای اساسی سخنرانی های هیتلر، تأکید بر خطر 

بلشویسم برای آملان بود. او هدف خود را به صورت خالصه برای حاضرین، نابودی جهان بینی 

مارکسیستی اعالم می کرد.

بورزیگ پس از آشنایی با هیتلر در این باشگاه به زودی رابطۀ بسیار نزدیکی با هیتلر 

برقرار کرد و برای او و حزبش کمک های مالی فراوانی از دوستانش در میان صاحبان صنایع 

جمع آوری کرد. بورزیگ که بسیار حتت تأثیر نظرات و اهداف هیتلر قرار گرفته بود، در ماه 

مارس سال 19۲۷ در طرفداری از حزب نازی ها در یکی از روزنامه های برلین چنین نوشت: 

»من فکر می کنم هیتلر فردی است که می تواند به کمک گروه خود احساس ملی گرایانه را میان 

کارگران بازسازی کند و بدین ترتیب فاصله ای را که میان اقشار مختلف ایجاد شده است، را 

از میان بردارد.«

کالن سرمایه داران، از رشِد آگاهی طبقاتی و 

مبارزات طبقه کارگر آملان بسیار ناراضی بودند و 

به همین دلیل از بازسازی احساساِتملیگرایانه 

در میان کارگران که توسط هیتلر تبلیغ می شد، به 

شدت استقبال می کردند.

فعالیت های نازی ها البته از چشم مقامات 

آن روز آملان دور منی ماند. آنها این فعالیت ها را 

آگاهی	 رشِد	 از	 سرمایه	داران،	 کالن	
طبقاتی	و	مبارزات	طبقه	کارگر	آلمان	
بسیار	ناراضی	بودند	و	به	همین	دلیل	
از	بازسازی	احساساِت	ملی	گرایانه	در	
میان	کارگران	که	توسط	هیتلر	تبلیغ	
می	شد،	به	شدت	استقبال	می	کردند.
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به دقت زیر نظر داشتند و در مورد آنها به طور مرتب گزارش هایی تهیه می کردند. در یکی از 

مکاتبات وزارت داخله ایالت بایرن آملان در سال 19۲۲ چنین آمده است:

نیازهای  هیتلر(  )حزب  آملان  کارگری  سوسیالیست  ناسیونال  حزب  که  گفت  »می توان 

مالی خود را عمدتًا از طریق صاحبان صنایع بزرگ و کالن زمینداران تامین می کند. انگیزه آنها 

برای این کار هم قابل فهم است. انگیزه آنها عالوه بر مقابله با بلشویسم همچنین ُملغی کردن 
قانون هشت ساعت کار در روز است؛ همانطور که توسط موسولینی در ایتالیا اجنام گرفت.«1

این جمالت نیازی به توضیح اضافی ندارند و به روشنی دلیل هم سویی کالن سرمایه داران 

را با هیتلر روشن می کنند.

در اینجا باید از فرد دیگری نیز نام ببریم که در خنستین سال های فعالیت سیاسی هیتلر 

 Ernst Hanfstaengl هانفاشتنگل ارنست فرد این  داشت.  او  شناساندِن  در  مهمی  نقش 

نام داشت. او یک تاجر آملانی آمریکایی بود که در آمریکا بزرگ شده و در دانشگاه هاروارد 

حتصیل کرده بود و به فعالیت های سیاسی نیز عالقه و اشتغال داشت. اشتنگل که خود به 

اقشار مرفه در شهر مونیخ تعلق داشت، در خنستین سال های فعالیت سیاسی هیتلر کمک های 

مالی مهمی به او کرد و مهم تر از همه او را با محافل ثرومتند و اشرافی آملان آشنا منود و برای 

او در این محافل تبلیغ کرد. به واسطۀ همین کمک های مالی بود که هیتلر توانست دست به 

انتشار خنستین روزنامه برای حزب خود بزند. اشتنگل در کودتای ناموفق هیتلر در سال 19۲3 

نیز شرکت داشت. در حالی که پس از شکست کودتا او توانست به شهر سالزبورگ بگریزد، هیتلر 

خود را در خانه ییالقی اشتنگل مخفی کرد.

این دو منونه نشان دهنده استقبال پرشوری است که سرمایه داران و ثرومتندان آن روز از 

ظهور هیتلر در صحنه سیاسی آملان به عمل می آوردند. آنها با کمک های مالی، هیتلر و حزب 

نظام  علیه  و  چپ  احزاب  علیه  مبارزه  در  را  او 

می کردند.  تقویت  وایمار  جمهوری  دموکراتیک 

»خانواده های مرفه خوشحال بودند که هیتلر قادر 

است کاری را اجنام دهد که خود آنها توانایی آن 

پایین جامعه  را نداشتند یعنی به محافل اقشار 

میان  در  سوسیال دموکرات ها  نفوذ  با  و  یابد  راه 

آن اقشار مقابله کند«۲. به کمک همین رابطه ها 

هیتلر  که  بود  سرمایه داران  و  ثرومتندان  بین  در 

از	مکاتبات	وزارت	داخله	ایالت	بایرن:	
را	 خود	 مالی	 نیازهای	 هیتلر	 حزب	
صنایع	 صاحبان	 طریق	 از	 عمدتاً	
تأمین	 زمینداران	 کالن	 و	 بزرگ	
مقابله	 بر	 عالوه	 آنها	 انگیزه	 می	کند.	
قانون	 کردن	 ُملغی	 بلشویسم،	 با	
است. روز	 در	 کار	 ساعت	 هشت	
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توانست با موسولینی ارتباط برقرار کند.

نقش صاحبان صنایع بزرگ در قدرت گرفنت هیتلر

بسیاری از پژوهش گران تاریخ آملان، سال 19۲9 را سالی تعیین کننده در به قدرت رسیدن 

نازی ها می دانند: »آنها معتقدند که در این سال هیتلر به این نتیجه رسید که صاحبان صنایع 

حاضر هستند در سیاست های ضد دموکراتیک و ضد سندیکاهای کارگرِی او سرمایه گذاری 

کنند.«3 پس از شکست سخت در انتخابات سال 19۲8 هیتلر و حزب نازی به جتزیه و حتلیل 

تا  است  الزم  آتی  موفقیت های  برای  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  پرداختند  شکست  دالیل 

مقبولیت بیشتری میان کالن سرمایه داران و صاحبان صنایع پیدا کنند.

امیلکردورف نام داشت. او که  یکی دیگر از سرمایه دارانی که به یاری هیتلر شتافت 

از سال 1893 تا 19۲6 مست مدیرعاملی یکی از بزرگ ترین صنایع ذغال سنگ آملان را بر 

عهده داشت، به ضدیت با اصول دموکراتیک جمهوری وایمار و سندیکاهای کارگری معروف 

بود. او درسال 19۲۷ با هیتلر مالقات کرد و به سرعت به یکی از مهم ترین پشتیبانان مالی 

هیتلر تبدیل شد. او به عنوان میهمان در کنگره حزب نازی که در سال 19۲9 در شهر نورنبرگ 

تشکیل شده بود، شرکت کرد. کردورف از نفوذ خود در میان صاحبان صنایع آملان استفاده 

کرد تا بتواند هیتلر را به آنها معرفی کند و همکاری و پشتیبانی آنها را در جهت به قدرت 

رساندن هیتلر جلب مناید. به همین منظور و به ابتکار او هیتلر در نامه ای خطاب به صاحبان 

صنایع خط مّشی خود را تشریح کرد و خواهان کمِک آنها شد. در ماه اکتبر سال 19۲۷ چهارده 

ارنست	هانف	اشتنگل،	نفر	دوم	از	سمت	چپ،	در	یک	میهمانی	در	کنار	دوستانش
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تن از صاحبان صنایع آملان در منزل کردورف با هیتلر مالقات کردند. احتاد با صاحبان صنایع 

انتخابات سال 1930  در  نازی ها  باالی  آرای  آنها عامل مهمی در کسب  و کمک های مالی 

پارملان آملان به شمار می رود.

عالوه بر منونه هایی که ذکر شد، رابطه نزدیک میان هیتلر و کالن سرمایه دارن و زمینداران 

البته پوشیده منانده و در برخی از آثار پژوهش گران این دوره تشریح شده اند. یکی از این آثار 

کتابی است به نام لیبرالیسم، فاشیسم، اینتگراسیون به نگارش راینهارداوپیتز جامعه شناس 

آملانی که در سال ۲000 منتشر شده است4. در این کتاب روابط میان مدیران بانک ها و صنایع 

بزرگ و هیتلر و حزب او عریان می شوند. اوپیتز در این اثر نقش مهمی که شاخت در حمایت 

مالی از هیتلر و کمک در به قدرت رسیدن او ایفا کرده بود را به خوبی روشن می کند.

یاملارشاخت یکی از چهره های مهم در اقتصاد آملان بود که نقش مهمی در ایجاد ارتباط 
میان حزب نازی و صاحبان صنایع بزرگ آملان در آن دوران ایفا کرد. شاخت در دوران جمهوری 

وایمار و پیش از به قدرت رسیدن هیتلر عضو هیئت مدیره تعدادی از مهم ترین بانک های 

آملان بود و همچنین ریاست بانک مرکزی آملان را برعهده داشت و بدین وسیله توانسته بود 

رشد  دوران  در  کند.  برقرار  آملان  بزرگ  صنایع  عالی رتبه  مدیران  با  نزدیکی  بسیار  ارتباط 

نازی ها، خنستین متاس ها میان شاخت و رهبران حزب نازی برقرار می شود. شاخت پس از 

خنستین آشنایی با هرمان گورینگ در سال 1930 در یک میهمانی با یوزف گوبلز و آدولف 

هیتلر آشنا می شود و بسیار حتت تأثیر هیتلر قرار می گیرد. هرمان گورینگ و یوزف گوبلز از 

رهبران حزب نازی و بسیار به هیتلر نزدیک و مورد اعتماد او بودند. شاخت سپس به حلقه 

طرفداران حزب نازی می پیوندد و از نفوذ خود در میان مدیران و صاحبان صنایع بزرگ آملان 

در به قدرت رساندن هیتلر استفاده می کند. در سال های خنست دهه 1930 که آملان دچار یک 

بحران سیاسی شده بود، شاخت به همراه ۲0 نفر از 

مدیران بانک ها، بزرگ مالکان و صاحبان صنایع 

در نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت،  بزرگ 

صدراعظمی  از  را  خود  حمایت  بورگ،  هیندن
هیتلر اعالم منود. باید توجه داشت که در آن زمان 

آملان دچار یک بحران سیاسی شده بود و رئیس 

جمهور هیندن بورگ در تنفیذ مقام صدر اعظمی 

به هیتلر بسیار تردید داشت.

در	ماه	اکتبر	سال	1۹2۷	چهارده	تن	
منزل	 در	 آلمان	 صنایع	 صاحبان	 از	
کردند.	 مالقات	 هیتلر	 با	 کردورف	
اتحاد	با	صاحبان	صنایع	و	کمک	های	
کسب	 در	 مهمی	 عامل	 آنها	 مالی	
آرای	باالی	نازی	ها	در	انتخابات	سال	
1۹30	پارلمان	آلمان	به	شمار	می	رود.
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هیتلر پس از احراز مست صدراعظمی شاخت را مجددًا به مست ریاست بانک مرکزی 

آملان برگمارد. در طرحی که هیتلر برای رشد صنایع نظامی در سر داشت، نقش مهمی به شاخت 

به عنوان رئیس بانک مرکزی داده شد. شاخت یکی از معماران اصلی ایجاد ساختار مالی 

الزم برای تولید صنایع نظامی در آملان بود. در سال 193۷ شاخت رمسًا به عضویت حزب 

نازی ها درآمد. در سال های 1934 تا 193۷ شاخت مست وزارت اقتصاد آملان را عهده دار 

بود. 

اوپیتز در اثر خود همچنین به جلسه بسیار مهم دیگری اشاره می کند که در باشگاهصنایع

شهردوسلدورف آملان یک سال پیش از به قدرت رسیدن هیتلر و به دعوت و شرکت مدیران 
صاحب نام صنایع بزرگ آملان با حضور هیتلر برگزار شد. هیتلر در سخنرانی خود پس از تشریح 

برنامه حزب نازی برای صاحبان صنایع بزرگ آملان، با تأکید بر خطر بلشویسم، از بین بردن 

نظام پارملانی را به عنوان شرط الزم برای حل بحران اقتصادی مطرح کرد. طبق گزارش پلیس 

شهر دوسلدورف تقریبًا متام مدیران صنایع بزرگ در این جلسه شرکت داشتند و نظرات هیتلر را 

مورد تشویق و تأیید قرار دادند.

طبق اطالعات درج شده در این کتاب در فاصله یک ماه پیش از به قدرت رسیدن هیتلر، 

منایندگان  متام  تقریبا  با  نازی  حزب  رهبران  دیگر  و  هیتلر  میان  مخفیانه  دیدار  ده  از  بیش 

اقتصاد آملان صورت گرفت.

با توجه به این داده ها، پرسش هایی مطرح می شود: هدف از این دیدارها و جلسات چه 

بوده است؟ چه منافع و عالئق مشترکی برای توجیه این جلسات وجود داشت که طرفین حاضر 

بودند ساعات زیادی از وقت خود را صرف آن کنند؟ 

چه مسائلی در این جلسات چند ساعته مورد بحث و 

تبادل نظر قرار می گرفت؟ چرا طرفین تالش می کردند 

انعکاس  و  مباند  مخفی  ممکن  حد  تا  جلسات  این  تا 

بیرونی نداشته باشد؟

در پاسخ می دانیم که هیتلر می کوشید تا هم خود 

و هم حزبش را طرفدار کارگران نشان دهد و به همین 

کارگران سوسیالیست ناسیونال حزب عنوان  دلیل 

آملان را برای حزب خود انتخاب کرده بود. باید چنین 
قلمداد می شد که حزب او هم ملی و هم طرفدار کارگران 
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است. در کتاب معروف نبردمن، این طرفداری از 

بود. هیتلر در  بیان شده  ُپر رنگ  کارگران بسیار 

حقیقت با گام های بسیار سنجیده در حال آماده 

کردن مراحل به قدرت رسیدن خود بود. او به خوبی 

منابع  به  رسیدن  قدرت  به  برای  که  می دانست 

آملان  بزرگ  صنایع  صاحبان  پشتیبانی  و  مالی 

نیاز دارد. در عین حال او با تردستی بسیار می کوشید تا این نزدیکی به صاحبان سرمایه را از 

دید کارگران آملان مخفی نگاه دارد تا بتواند همچنان چهره موجهی به خود بگیرد و شعارهای 

عوام فریبانه خود را به آنها بقبوالند. از سوی دیگر کالن سرمایه داران آملان نیز منی توانستند از 

برنامه اقتصادی هیتلر که مبتنی بر سرکوب سندیکاها و احزاب چپ و همچنین گسترش بازار 

برای سرمایه داران آملان بود، خرسند نباشند.

پس از سرنگونی رژیم هیتلر در سال 194۵ تالش به منظور مخفی نگاه داشنت رابطه میان 

هیتلر و کالن سرمایه داران آملان همچنان ادامه یافت. بدین ترتیب می توان دریافت که چرا در 

اکثر قریب به اتفاق فیلم ها و نوشته هایی که در مورد آن دوران تولید و منتشر شده اند، از این 

رابطه سخنی به میان منی آید. با این وجود برخی از چهره های شاخص صنایع بزرگ آملان چنان 

به هیتلر و حزب او نزدیک بودند که دیگر هیچ گونه پرده پوشی در این موارد امکان پذیر نیست. 

یکی از این چهره ها فریتستیسن از خانواده با نفوذ تیسن آملان و از صاحبان صنایع فوالد 

تیسن یکی از بزرگ ترین کنسرن های آملان بود. تیسن از خنستین صاحبان صنابع بود که رمسًا 

و علنًا طرفداری خود را از هیتلر اعالم داشت و از همان سال 19۲3 شروع به کمک به هیتلر 

منود و در بسیاری از پروژه های او سرمایه گذاری کرد. او در سال 1931 رمسًا به عضویت حزب 

نازی درآمد. او حتی یکی از دفاتر خود را در اختیار هیتلر قرارداده بود تا از آجنا برای کارگران 

کارخانه تبلیغات انتخاباتی اجنام دهد. پس از به قدرت رسیدن هیتلر، َمنصب مهم تری در 

اختیار تیسن قرار گرفت و به عنوان مناینده حزب نازی در پارملان آملان جا داده شد. باید 

خاطر نشان کرد که سخنرانی هیتلردر باشگاه صنایع شهر دوسلدورف به ابتکار تیسن صورت 

گرفت.۵ تیسن در سال 1939 پس از اختالف هایی که با هیتلر پیدا کرد از آملان مهاجرت کرد و 

در سال 1941 کتابی از او به زبان انگلیسی در لندن و نیویورک منتشر شد حتت عنوان »من به 

هیتلر پول دادم«. 

منونه دیگر از کالن سرمایه داران صنعتی هرمانروشلینگ، صاحب یکی از بزرگ ترین 

در	فاصله	یک	ماه	پیش	از	به	قدرت	
دیدار	 ده	 از	 بیش	 هیتلر،	 رسیدن	
رهبران	 دیگر	 و	 هیتلر	 میان	 مخفیانه	
حزب	نازی	با	تقریبا	تمام	نمایندگان	
گرفت. صورت	 آلمان	 اقتصاد	



ص 251، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان

صنایع ذغال سنگ و فوالد آملان در اوائل قرن بیستم در منطقه »سار« در مرز فرانسه بود و به 

همین دلیل بارونفوالد نامیده می شد. روشلینگ که در آن زمان عضو هیات رئیسۀ چندین 

موسسه بزرگ تولید ذغال سنگ و فوالد بود، در سال 193۵ رمسًا به عضویت حزب نازی 

درآمد. روشلینگ از افراد بسیار مورد اعتماد هیتلر به شمار می رفت و هیتلر در یک ضیافت 

نهار، شخصًا از خدمات او قدردانی کرد. در سال های جنگ جهانی دوم روشلینگ مسئولیت 

هماهنگی صنایع آهن و فوالد در سراسر آملان و مناطق اشغالی را بر عهده داشت. 

یکی دیگر از آثاری که در این زمینه نگاشته شده، کتابی است به قلم تاریخدان انگلیسی 

آدامتوز ، حتت عنوان »اقتصاد نابودسازی؛ برپایی و فروپاشی اقتصاد نازی ها« که در سال 
۲006 منتشر شده است6. توز در این کتاب نشان می دهد که همه تصمیمات هیتلر با انگیزه های 

اقتصادی همراه بوده است. توز به عنوان مثال به جلسه ای اشاره می کند که یک ماه پس از به 

قدرت رسیدن هیتلر با شرکت ۲۵ تن از صاحبان صنایع آملان در دفتر کار هرمان گورینگ، 

یکی از وزرای کابینه هیتلر، برگزار شد. هدف هیتلر از این جلسه که به صورت مخفیانه تدارک 

دیده شده بود، تشریح سیاست آتی خود برای صاحبان صنایع آملان بود. در میان حاضران 

اشخاص صاحب نامی همچون رؤسای چندی از بزرگ ترین مؤسسات صنایع آهن و فوالد جهان 

از جمله مؤسسه کروپ ، چند تن از مدیران زیمنس و همچنین رئیس بانک مرکزی آملان و رئیس 

اتاق صنایع و معادن آملان نیز حضور داشتند. توز سپس با استناد به اسناد تاریخی مباحث این 

جلسه را تشریح می کند:

»جلسه با سخنان گورینگ آغاز شد و پس از قدری تأخیر شخص هیتلر در جلسه حضور 

یافت و طی یک سخنرانی مفصل حاضران را با اهدافی که برای آینده آملان در نظر داشت، آشنا 

کرد. هیتلر با اشاره به جتربیات سال های پس از پایان جنگ جهانی اول و جمهوری وایمار به 

حاضران خاطرنشان کرد که دموکراسی زمینه خوبی برای رشد بخش خصوصی نیست. به نظر 

او دموکراسی الجرم به سوسیال دموکراسی و کمونیسم منجر می شود و به همین دلیل خواهان از 

بین بردن همه نیروهای چپ در آملان است و برای رسیدن به این هدف به کمک صاحبان صنایع 

نیاز دارد تا بتواند اکثریت کرسی ها را در پارملان آملان صاحب شود. سپس گورینگ سخنان 

هیتلر را جمع بندی کرد و بیان داشت که هیتلر در سخنان خود به خوبی ثابت کرد که نابودی 

چپ در آملان به نفع صاحبان صنایع آملان است. به همین دلیل از صاحبان صنایع انتظار 

می رود که سهم خود را در این مورد ادا کنند. سپس نوبت به آقای کروپ رسید که به منایندگی از 

سوی جمع سخن می گفت. او گفت که حاضران بر حل عاجل وضعیت سیاسی موجود اتفاق نظر 
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دارند. با این سخنان کروپ حمایت صاحبان صنایع را از اهداف هیتلر اعالم داشت«.

پس از آنکه هیتلر و گورینگ جلسه را ترک کردند، شاخت، رئیس بانک مرکزی آملان، 

پیشنهاد ایجاد یک صندوق کمک به انتخابات حزب هیتلر را به مبلغ 3میلیون مارک ارائه 

کرد. در طول 3 هفته پس از این پیشنهاد، از 1۷ گروه کمک های مالی دریافت شد. بزرگ ترین 

کمک ها مربوط به دویچه بانک )۲00 هزار مارک( و گروه صنایع معدنی )400 هزار مارک( 

بود. این کمک های مالی برای موفقیت در انتخابات پیش رو برای هیتلر که در وضعیت مالی 

نامناسبی قرار داشت بسیار تعیین کننده بودند. 

این ها تنها چند منونه از کمک های کالن سرمایه داران آملان به هیتلر در مسیر به قدرت 

رسیدن او و رژیم او بودند. البته پشتیبانی و همدلی با هیتلر از آملان فراتر می رفت و بودند 

به  نقاط جهان کمک های قابل مالحظه ای  از دیگر  که  و کالن سرمایه دارانی  سیاستمداران 

او کردند. در کتابی حتت عنوان تردستیهیتلر که به قلم گیدوپرهپاراتا در سال ۲00۵ منتشر 

شده است۷ نویسندۀ ایتالیایی ـ آمریکایی با ارائه اسناد نشان می دهد که افرادی در آمریکا و 

انگلستان نیز از حامیان هیتلر بودند. این اقتصاددان آمریکایی به عنوان مثال از هنری فورد، 

صاحب کارخاجنات عظیم فورد نام می برد و گوشه هایی از حمایت او از هیتلر و رژیم او را نشان 

می دهد. البته پرداخنت به این ُبعد، یعنی حمایت کالن سرمایه دارن در سطح جهان از هیتلر 

نیازمند فرصت دیگری است که امیدواریم در آینده دست دهد. 

منابع:
1. Prof. Dr. Daniel Koerfer: Milionen stehen hinter mir.
2. Hitlers politische Lehrjahre und die Münchener Gesellschaft 1919�1923
3. Peter d. Stachura: Der kritische Wendepunkt? Die NSDAP und die Reichstagswahlen vom 
20. Mai 1928.
4. Reinhard Opitz: Liberalismus, Faschismus, Integration.
5. VVN/BdA NRW Rallye Spurensuche Verbrechen der Wirtschaft 1933-1945
6. J. Adam Tooze The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy 
7.Guido Giacomo Preparata: Conjuring Hitler؟

و	 سندیکاها	 سرکوب	 بر	 مبتنی	 که	 هیتلر	 اقتصادی	 برنامه	 از	 آلمان	 سرمایه	داران	 کالن	
احزاب	چپ	و	همچنین	گسترش	بازار	برای	سرمایه	داران	آلمان	بود،	بسیار	خرسند	بودند.
پس	از	سرنگونی	رژیم	هیتلر	در	سال	1۹45	تالش	به	منظور	مخفی	نگاه	داشتن	رابطه	میان	

هیتلر	و	کالن	سرمایه	داران	آلمان	همچنان	ادامه	یافت.

فهرست

https://www.google.de/search?hl=de&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+Adam+Tooze%22
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آمریکای التین: تاراج، رویاروئی، مقاومت
بخش دوم: مقاومت

حمید فرخ

در	بخش	نخست	این	مقاله	نگاهی	گذرا	داشتیم	به	تحّوالت	آمریکای	التین	در	یک	قرن	گذشته،	
در	جستجوی	یافتن	و	نمایاندن	جنبه	های	عاّم	تحّوالت	در	این	کشورها.	این	سفر	صد	ساله	را	

می	توان	-	با	تساهل	فراوان	-	در	یک	رویاروئی	قاّره	ای	خالصه	کرد:	
*	در	یک	سو	سرمایه	های	بزرِگ	ایاالت	متّحده	و	کشورهای	قاّره	و	سرمایه	های	فراملّیتی،	که	در	
جستجوی	مواّد	خام	و	نیروی	کار	ارزان	بوده	و	هستند	و	تکیه	گاه	سیاسی	شان	در	هرکشوْر	احزاب	

و	نیروهای	دست	راستی	است؛
*	در	سوی	دیگر	توده	های	کار	در	کشورهای	قاّره،	که	خواهان	یک	زندگی	انسانی،	دور	از	فقر	و	
بردگی،	در	رفاه	نسبی،	همراه	با	تندرستی	و	آرامش	هستند	و	تکیه	گاه	سیاسی	شان	طیفی	وسیع	

از	احزاب	و	جنبش	های	ترّقی	خواه	و	»چپ«	است.
در	دهٌه	اخیر	این	رویاروئی،	عالوه	بر	اَشکال	خشونت	بار	قدیمی	)دیکتاتوری،	سرکوب،	کودتا،	
مداخله	نظامی...(	اَشکال	جدیدی	هم	به	خود	گرفته	و	به	یک	جنگ	تمام	عیار	در	عرصه	های	
نظامی	و	امنیتی،	سیاسی	و	دیپلماتیک،	تجاری	و	اقتصادی،	پولی	و	مالی،	رسانه	ای	و	خبری،	
ایدئولوژیک	و	تئوریک،	روحی	و	روانی،	حقوقی	و	قضائی...	بدل	شده	است.	اّما	هم	طمع	سرمایه	

و	سرمایه	داراِن	کشورها	و	ایاالت	متّحده	کماکان	بر	جا	باقی	است	و	هم	مقاومت	مردمان.
در	این	بخش	به	جنبه	های	عمده	این	مقاومت	در	سال	های	اخیر	می	پردازیم.
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1. سناریوئی در ۴ پرده

برای آنکه دست سرمایه در تاراج مواّد خام و نیروی کار در کشوری باز باشد الزم است 

اقتصادی و عدم  بر بی بندوباری  باشد که مشی شان  نیروهائی  که قدرت سیاسی در دست 

مداخلٔه دولت در امور اقتصادی استوار باشد. هدف سیاسی سرمایه به دست گرفنت قدرت 

سیاسی است.

در دهٔه خنسِت قرن بیست ویکم در برخی از کشورهای آمریکای التین طیفی از نیروهای 

تاراِج  راه  در  مانعی  اجتماعی  زمینٔه  در  سیاست هایشان  که  بودند  رسیده  قدرت  به  »چپ« 

پیش گفته در آن کشورها و سود حّداکثِر سرمایٔه مّتحد به شمار می رفت. سرمایه نیاز داشت )و 

دارد( که در این کشورها نیروهای وفادار به خود -یعنی )نئو(لیبرال ها-را به قدرت برگرداَند. 

بدین گونه  پرده،  چهار  در  تابلوئی  در  می توان،  را  برگرداندن«  قدرت  »به  این  کّلی  سناریوی 

خالصه کرد:

یک: نارضایتی توده ها، و در پی آن…

دو: بی ثباتی کشور، آشفتگی و اغتشاش، و در پی آن…

سه: تغییر قدرت سیاسی از راه انتخابات )سالم یا دستکاری شده( یا از راه کودتا )چه نرم 

و چه خشن و خونبار(، و در پی آن…

چهار: اگر الزم شد، دخالت و تهاجم نظامی برای حمایت از قدرت تازه.

روشن است که این مراحل البّته اغلب مرز روشن و مشّخصی ندارد و حدودشان غالبًا در 

هم آمیخته است.

برای ما که در قاّره ها و کشورهای دیگر وقایع کشورهای آمریکای التین را دنبال می کنیم 

می گذرد(  سرمایه داری  بزرگ  کشورهای  خبرگزاری های  صافی  از  که  اخباری  طریق  از  )اغلب 

این  واقعیت  می بینیم. اّما  که  است  یخ  کوه  مرئِی یک  قسمت  سناریو  این  چهارم  و  پردٔه سّوم 

است که پرده های اّول و دّوم هستند که سرمایٔه مّتحد و متشّکل در سطح جهانی برای آنها عمدٔه 

پول و نیرو و وقت را صرف می کند. موّفقیت یا عدم موّفقیِت مقاومت نیز در واکنش به همین 

مراحل ابتدائی نهفته است. جنبه های اصلی و بنیانی مقاومت را باید در همین پرده های اّول 

و دّوم تهاجم ُجست.

پیش از پرداخنت به َاشکال گوناگون مقاومت در برابر هجوم های سرمایه داری، یادآوری 

نهادهای  سطح  در   .1 می یابد:  جریان  و  سازمان  سطح  دو  در  عمدتًا  مقاومت ها  این  که  کنیم 

کشوری و با سیاست گذاری اقتصادی و سیاسی؛۲. در سطح توده ها و با مشارکت توده ها.
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جریان های  و  احزاب  ایدئولوژی های  به  توجه  با  و  کشور  هر  مبارزات  تاریخ  به  توجه  با 

»چپ«، در هر کشور با ترکیبی متفاوت از این دو جنبه روبرو هستیم.

2. مقاومت  »از پائین«

رفاه  در  زندگی  میانی-  الیه های  و  - زحمتکشان  مردم  وسیِع  اقشار  اساسی  خواست 

نسبی و آرامش است، به دور از فقر و به دور از جان کندن برای یک لقمه نان و یک سرپناه.

از این رو بهداشت، درمان، آموزش و کاّلً برقراری عدالت اجتماعی، فقرزدائی و تٔامین 

رفاه اکثریت وسیع مردم در رضایت یا نارضایتی آنان تٔاثیر عمیقی دارد و عرصٔه اصلی نبرد به 

شمار می رود. نیروهای »چپ« در کشور های گوناگون پیروزی های چشمگیری در این زمینه ها 

داشته اند:

سال  در  فقر  80درصدی  میزان  ونزوئال  در 

1998 به 4۵درصد در ۲003 و ۲۵درصد در ۲01۲ 

کاهش یافت. در آرژانتین میزان فقر از 4۷درصد 

اکواُدر  در  رسید.   ۲00۷ در  16درصد  به   ۲003 در 

اجتماعی  اصالحات  به  دست  رفاه  وزارت 

در  را  بیسوادی  میزان  مثال  برای  و  زد  وسیعی 

طی دو سال از 9.3درصد به ۲.۷درصد رسانید. 

از  بیکاری  میزان   ۲01۵ تا   ۲010 از  ُاروگوئه  در 

13درصدبه ۷درصد و میزان فقر از 40درصد به 11درصد رسید و حّداقل دستمزد ها ۲۵0درصد 

پاراگوئه نیز  و  این چنین موّفقّیت هائی در نیکاراگوئه، برزیل، کاستاریکا  افزایش پیدا کرد. 

قابل مشاهده اند.

این  در  نیز  مهم تری  نکتٔه  زحمتکشان،  ماّدی  زندگی  نسبی  بهبود  از  گذشته  لیکن 

می گیرد:  جای  مردمان  ذهن  در  خرده خرده  که  است  پیامی  آن  و  اعتناست  قابل  موّفقیت ها 

محتوم  و  آمسانی  تقدیری  بندگی  و  فقر  است!  ممکن  دیگری  جهان  می شود!…  »می توان!… 

نیست. کاهش فقر و بیکاری و زندگی بهتر می تواند خیال و رٔویا نباشد.«

و  »چپ«  حاکم  دولت های  اقتصادی  و  سیاسی  مقاومت  نتیجٔه  عمدتًا  موّفقیت ها  این 

طرد )نئو(لیبرالیسم است. اّما، همانطور که گفتیم، مشارکت مردمی در مقاومت به درجات 

از  برای بعضی  و  برخی کشورها  در  توأم است.  و  آمیخته  باال«  »از  این مقاومت  با  گوناگون 

	پیامی	که	خرده	خرده	در	ذهن	
مردمان	جای	می	گیرد:	»می	توان!...	
می	شود!...		جهان	دیگری	ممکن	

است!	فقر	و	بندگی	تقدیری	آسمانی	
و	محتوم	نیست.	کاهش	فقر	و	

بیکاری	و	زندگی	بهتر	می	تواند	خیال	
و	رؤیا	نباشد.«
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نیروهای »چپ« اعتماد به توده ها و به ویژه سازماندهی آنان، خبر رسانی، آگاه نگاه داشنت 

مردم و تٔامین مشارکت شان در زندگی اقتصادی و سیاسی پایه و بنیان اصلی مقاومت در برابر 

تهاجم های سرمایه را تشکیل می دهد.

مشخصًا سه کشور پایٔه اصلی مقاومت شان را بر آگاهی و مشارکت سازمان یافتٔه مردمی 

استوار کرده اند: کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئال.

و  ونزوئال  در  »همبود«۲  شوراهای  نیکاراگوئه،  در  محّلی  »همبودی«های1  کمیته های 

تشکیالت گوناگون محّلی و شهری، شوراها و کمیته های دفاع از انقالب و دفاع غیرنظامی در 

کوبا در خبررسانی و سازماندهی اقشار وسیع مردم نقش اساسی دارند.

ظاهرًا بی دلیل نیست که سنگین ترین فشارها )محاصره و حتریم های اقتصادی( از جانب 

ایاالت مّتحده دقیقًا همین سه کشور را هدف گرفته است. نتیجٔه مستقیم و ملموس این حتریم ها 

فشار ماّدی بر زندگی روزمّرٔه مردم، ایجاد نارضایتی و در نتیجه رویگردانی آنان از حکومت 

اقتصادی،  محاصرٔه  که  آن  ویژه  به  است.  کشور 

در دراز مّدت، مانع ایجاد ساختارهای بنیانی و 

توسعٔه اقتصاد کشور و استقالل آن از سرمایه های 

نیز  فرامّلیتی  سرمایه های  و  مّتحده  ایاالت 

می شود. مکّمل این فشار مادی بر اقشار وسیع 

اطالعاتی  خبری  و  روانی  جنگ  زحمتکشان 

سیاست  و  کشور  رهبران  تا  است  تبلیغاتی  و 

مردم  زندگی  دشوار  شرایط  مقّصر  منحصرًا  آنان 

دانسته شوند.

3. مقاومت  »از باال«

تکیه بر مقاومت و مشارکت توده ها و مقاومت »از پائین« با سیاست گذاری اقتصادی و 

اجتماعی دولت ها و مقاومت »از باال« گره می خورد. منونه هائی از این سیاست ها چنین است:

در	نیکاراگوئه
* ابتکار دولت برای میثاق سه جانبه میان دولت، کارفرمایان و احّتادیه های مزدبگیران 
با هدف حتکیم اقتصاد کشور و مبارزه با فقر. هرچند قانون موسوم به »َمگنیتسکی3« در 

ایاالت مّتحده )مبتنی بر حتریم شرکت هائی که با دولِت نیکاراگوئه همکاری کنند( باعث 

سه	کشور	پایه	اصلی	مقاومت	شان	
را	بر	آگاهی	و	مشارکت	سازمان	یافته	

مردمی	استوار	کرده	اند:	کوبا،	
نیکاراگوئه	و	ونزوئال.	بی	دلیل	

نیست	که	سنگین	ترین	محاصره	و	
تحریم	های	اقتصادی	از	جانب	ایاالت	
متّحده	دقیقاً	همین	سه	کشور	را	

هدف	گرفته	است.
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شد بخشی از کارفرمایان از این میثاق پا پس بکشند.

کشاورزان  به  دام  و  زراعی  زمین  کوچک  قطعات  اعطای  صفر«:  »گرسنگی  طرح   *
تهیدست، برای گسترش تولید کشاورزی و دامپروری.

* طرح »ربا صفر«: دادن اعتبار و وام بدون بهره به شرکت های کوچک تولید و توزیع.
* تٔامین اعتبار برای ساخت گستردٔه راه و پارک های  عمومی توسط شهرداری ها.

در	کوبا
اقتصادی  مدل  کردن  به روز  برای  کشور  اقتصادی  ساختار  در  بنیادی  تغییرات   *
تصمیمات  در  تدریجی  مترکززدائِی  و  متمرکز  برنامه ریزِی  مدل  حفظ  سوسیالیستی: 

روزمّره.

* گشایش و توسعٔه بخش تعاونی و خصوصی، به ویژه در زمینٔه خدمات.
* تغییر نظام پولی و حذف سیستم با دو واحد پول.

* حتکیم نظام آموزشی و بهداری )بهداشت و درمان( کوبا که در آمریکای التین منونه و 
زبانزد است.

* ضمنًا در آمریکای التین کوبا پیشاهنگ پژوهش و ترّقی علمی به شمار می رود.
در	ونزوئال

* نظام بهداری عمومی با پزشکان خانواده در سراسر کشور.
* آب، برق، گاز و بنزین تقریبًا رایگان.

* ممنوعیت اخراج مزدبگیران.
* ممنوعیت اخراج مستأجران از خانه هایشان.

* گشایش ۲00 »پایگاه مٔاموریت اجتماعی« برای ارائه خدمات اجتماعی پایه .
با این حال توّرم فوق العاده در ونزوئال )که ناشی از عوامل تاریخی، تکاپوهای قدرمتندان و 

سرمایه داران، ضعف بنیانی ساختار اقتصادی کشور و باألخره بازار سیاه ارز است( تالش های 

دولت را در بسیاری موارد با دشواری های فراوان روبرو می کند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد 

که این تالش ها در خّطی مستقیم پیش منی رود و به نظر می رسد فشارها برای مستگیری با عدم 

مداخلٔه دولت و بازگشت به لیبرالیسم بر بخشی از رهبران کشور تٔاثیر گذاشته است4.

مقاومت »از باال« تنها در اقدامات اجتماعی و اقتصادی خالصه منی شود و مبارزات 

در  هم  بین املللی -را  سطح  در  چه  کشور،  سطح  در  -چه  دیپلماتیک  و  قانونی  و  حقوقی 

با  چه  التین،  آمریکای  خود  در  -چه  دوست  کشورهای  با  بین املللی  همبستگی  برمی گیرد. 
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شمار  به  مقاومت  اساسی  پایه های  از  روسیه -یکی  و  ویتنام  و  چین  مانند  دیگر  کشورهای 

می رود. منونٔه عمدٔه این همبستگی و همیاری بین املللی تشکیل َالبا »پیوند ُبلیواری برای 

آمریکای ما - پیمان بازرگانی مردمان«۵ است. این سازمان همیاری بین املللی در سال ۲00۷ 

به ابتکار فیدل  کاسترو و هوگو چاوز در مقابله با »سازمان منطقٔه مبادلٔه آزاد آمریکا«6، به 

و  اقتصادی  حتمیالت  از  استقالل  تٔامین  آن  هدف  شد.  تشکیل  مّتحده،  ایاالت  سرکردگی 

جتاری ایاالت مّتحده است و 10 کشور آمریکای التین با ۷۵ میلیون جمعیت را در بر می گیرد.

جنبٔه دیگر، حفظ تبادل سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای متخاصم است که منونٔه آن 

تداوم حضور نیکاراگوئه در »سازمان کشورهای آمریکا« است. با این که این سازمان حتت نفوذ 

دولت های دست راستِی هم پیمان با ایاالت مّتحده است و در کارزار بی ثبات کردن نیکاراگوئه 

شرکت می کند، با این حال نیکاراگوئه همچنان حضور در آن را برای تداوم گفتگو، حفظ صلح 

و حتمیل احترام به حاکمیت کشورها مغتنم می شمارد.

۴. از نارضایتی تا آشفتگی و بی ثباتی، در راه تغییر قدرت سیاسی

پردٔه  و  مردم«  »نارضایتی  پردٔه  مرز  در 

رسانه ای  و  خبری  جنگ  بی ثباتی«  و  »آشفتگی 

قرار دارد که مقاومت در این زمینه، همانطور که 

و  توده ها  به  اعتماد  بر  تکیه  با  عمدتًا  شد،  گفته 

سازماندهی آنان، باالبردن سطح آگاهی اجتماعی 

ایشان و جلب اعتماد آنان صورت می گیرد.

اّما در مرِز پردٔه »آشفتگی و بی ثباتی« و پردٔه 

»تغییر قدرت سیاسی«، انتخابات نیز خود عرصٔه 

دیگری از رویاروئی نیروهای مردمی و نیروهای 

سرمایه است. برای دستیابی به قدرت سیاسی، 

اغتشاش در انتخابات همواره از هدف های همیشگی نیروهای سرمایه دارِی مّتحد و متشّکل 

بوده است. از کمک پولِی بی حساب به مخالفان تا دستکارِی افکار عمومی )در خود کشورها 

یا در ایاالت مّتحده و اروپا(، دستکاری انتخابات و دخالت مستقیم در آن، حتریم انتخابات، 

به رمسیت نشناخنت نتیجٔه آن، َعَلم کردن یک رئیس جمهور خودخوانده… همگی شگردهای 

مناسبی برای حفظ قدرت سیاسی در دست نیروهای حافظ منافع سرمایه به شمار می روند. از 

از	کمک	پولِی	بی	حساب	به	مخالفان	
تا	دستکارِی	افکار	عمومی،	دستکاری	
انتخابات	و	دخالت	مستقیم،	تحریم	
انتخابات،	به	رسمیت	نشناختن	

نتیجه،	َعلَم	کردن	یک	رئیس	جمهور	
خودخوانده،	همگی	شگردهای	

مناسبی	برای	حفظ	قدرت	سیاسی	در	
دست	نیروهای	حافظ	منافع	سرمایه	

به	شمار	می	روند.
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این رو برگزاری منّظم انتخابات سالم، با حضور وسیع مردم، و جتدید نهادهای سیاسی جلؤه 

دیگری از مقاومت در برابر نیروهای سرمایه داری است. 

اّما در همین مرحله هم - به موازات دخالت در انتخابات و زندگی عاّدی کشورها - نیروهای 

سرمایه داری و پشتیبان نظامی شان، ایاالت مّتحده، همچنان تغییر قدرت از راه زور، خشونت، 

کودتا و دخالت نظامی را در دستور روز دارند. ُرَمن میگوس۷، روزنامه نگار و نویسندٔه فرانسوی، 

گاه شماِر دقیق 106 اقدام نظامِی ایاالت مّتحده علیه دولت قانونی ونزوئال را از ژوئن ۲013 تا 

آوریل ۲0۲1 تدوین کرده است. چنین گاه شماری را می توان، نه تنها برای کوبا و نیکاراگوئه، بلکه 

برای تک تِک حکومت های ترّقی خواه آمریکای التین، نیز به راحتی نوشت.

پایان سخن

َاشکال گوناگون مقاومت در برابر نیروهای سرمایه را می توان بدین گونه خالصه کرد:

یک: تالش برای مبارزه با فقر و برای برقراری عدالت اجتماعی و رضایت جمعی، در عین 

تالش برای حتکیم بنیان های اقتصادی و توسعٔه صنعتی.

و  سیاسی  روزمّرٔه  زندگی  در  آنان  حّداکثری  مشارکت  تٔامین  توده ها؛  سازماندهی  دو: 

اقتصادی و تصمیم گیری جمعی مّتکی به نظر توده های مردم؛ دفاع جمعی از دستاوردها.

سه: خبررسانی شّفاف، سالم و گسترده با هدِف باالبردن سطح اّطالع و آگاهی اجتماعی 

همگانی.

موّفقیت در جبهه های دیگر )مبارزٔه حقوقی-قضائی و دیپلماتیک؛ انتخاباتی؛ خبری، 

اّطالعاتی و رسانه ای؛ امنیتی و نظامی…( در گرو موّفقیِت َاشکال پیش گفتٔه مقاومت در مراحل 

اّولیه است. توده های مردم فقط سیاهی لشکِر درگیری های خنبگاِن باالدستی و سیاست بازاِن 

حرفه ای نیستند، بلکه نقش آفریناِن واقعِی سیاست و اقتصاد و مبارزه و مقاومت اند. اولویت 

با آنان است.

 comunidad, communauté, community = 1. همبودی
۲. همبود = comuna, commune این دو برابرنهاده از زنده یاد ایرج اسکندری، است.

3. Global Magnitsky Act
۴. ر.ک. »گسستی اعالم نشده در خّط مشی سیاسی ونزوئال«. دانش و امید شمارٔه ۷.

5. ALBA : Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América � Tratado de Com�
ercio de los Pueblos
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حلن سلطان گونۀ قیس سعید، در اطالعیه او به تاریخ ۲6 ژوئیه )4 مرداد امسال( موجب 

شگفتی بسیار شد. رئیس جمهوری که خود در سال ۲019 درانتخاباتی آزاد )که تنها برای دومین 

بار در تونس رخ می داد( انتخاب شد در حقیقت اعالم کودتایی بود که طی آن خنست وزیر را 

خلع و مجلس را منحل منود.

ُنه سال بعد از سرنگونی زین بن علی، انتخاب شد. خود بن علی رئیس سازمان  سعید 

قدرت  به  تونس  بنیان گذار  بورقیبه،  حبیب  علیه  کودتایی  با   ،198۷ سال  در  تونس  امنیت 

رسید. در قاموس سیاسی عرب، کودتای سال 198۷، به »کودتای استعالجی« معروف شد، 

زیرا به ادعای بن علی، بورقیبه دیگر از حلاظ روانی توانایی ادارۀ امور کشور را نداشت.

تظاهرات معروف سال ۲010، به دلیل فساد و سرکوب در حکومت بن علی )سوگلی غرب و 

مؤسسات وام دهنده(، جرقه ای برای خیزش مردم عرب بود.

برندۀ دور از انتظار 

هیچ  داشنت  بدون  او  انتظاربود.  از  دور  برنده ای   ،۲019 انتخابات  در  سعید،  قیس 

وابستگی به ایدئولوژی های سیاسی، عضویت در هیچ حزبی، متخصص قانون اساسی بود. او 

در کشوری که هنوز حتت تأثیر دیرپای فرانسه بود، به دلیل تسلط به ادبیات کالسیک عرب، 

توانست در مناظره های تلویزیونی طرفداران بسیاری گرد آورد.

سعید همچنین در کارزار انتخاباتی خود با صراحت بی چون چرایی عادی سازی روابط 

با اسرائیل را محکوم کرد. موضع گیری های او در رابطه با حقوق فلسطینی ها و رد اسرائیل 

در رسانه های اجتماعی به دستیابی وی به مقام ریاست جمهوری کمک کرد. سعید به عنوان 

منایندۀ گروه جدیدی از سیاست مداران تونسی که از سیستم فاسد موجود دور بودند، توانست 

حمایت جوانان کشور را به خود جلب مناید.

نظام سیاسی بعد از پایان دوران بن علی، گرفتار ضعف  های بی شماری بود. شکاف میان 

یورش ضدانقالب در تونس
اسد ابوخلیل1 )کنسرسیوم	نیوز(/ برگردان: مازیار نیکجو

امارات	متحدۀ	عربی،	عربستان	سعودی،	اسرائیل	و	ایاالت	متحده	مایل	به	حضور	دموکراسی	در	
جهان	عرب	نیستند
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نیرو های سکوالر و اسالم گرا ها عمیق تر شده، و مناقشه های سیاسی ـ منطقه ای میان امارات 

متحدۀ عربی و عربستان سعودی از یک سو، و قطر و ترکیه از سوی دیگر در داخل تونس، 

درست مانند لیبی و مناطق دیگر شدت یافت.

امارات متحدۀ عربی در مقابل اخوان املسلمین 

با اخوان املسلمین در سرتاسر جهان  اکنون پرچمدار مبارزه  رژیم امارات متحدۀ عربی 

چون  دست نشانده ای  عنصر  از  می توان  مثال  عنوان  به  است.  فلسطین  در  جمله  از  و  عرب، 

زاید  بن  محمد  اربابش  نقشه های  سینه چاک  مدافع  و  الفتح  قبلی  فرماندۀ  دحالن۲،  محمد 

)ولیعهد دوبی( نام برد.

کشورهای  در  مخالف  گروه  بزرگ ترین  شاید  اخوان املسلمین  متمادی،  سال های  برای 

عرب خلیج ]فارس[ بودند. اما یازده سپتامبر، حاکمان این کشورها را قانع کرد که محو هر گونه 

نشانه ای از حضور اخوان املسلمین، برای بهبود روابط با ایاالت متحده )و بعدًا با اسرائیل( 

ضرورت کامل دارد. وزیر کشور عربستان سعودی شاهزاده نایف ) که روایت دولت آمریکا را در 

مورد یازده سپتامبر مورد تردید قرار داد(، آشکارا اخوان املسلمین را عاملی مشکل ساز برای 

عربستان معرفی می کرد.

جمال عبدالناصر، رهبر مصر، بعد از اطالع از قصد ترورش توسط اخوان املسلمین در 

19۵4، این گروه را غیرقانونی اعالم کرد. در نتیجه فعاالن و رهبران این جریان به کشورهای 

عرب خلیج فارس پناهنده شدند و در این کشورها به مقام های باالیی در آموزش، و مؤسسات 

موقوفه و دینی دست یافتند. امارات متحده حتی از رهبر اسالم گرای سودان، حسن ترابی در 

نوشنت پیش نویس قانون اساسی آن کشور یاری خواست.

محافظه کاری  منایندگان  که  فارس  خلیج  عرب  کشورهای  مقابل  در  ناصر،  اساس  در 

مذهبی و تاریک اندیشی بودند، منایندگی سکوالریسم و سوسیالیسم را احراز کرده بود. )و 

طبیعی است که ایاالت متحدۀ آمریکا و همۀ حکومت های غربی تا به امروز در کنار کشورهای 

عرب خلیج فارس باشند(.

 پس از قیام سال ۲010، برای تونس فرصتی 

فراهم شد تا بتواند صاحب یک دولت دموکراتیک 

شود. تونس به عنوان دومین دموکراسی در جهان 

به  هنوز  )لبنان  شد.  مشهور  لبنان  از  بعد  عرب 

امارات	متحده	حتی،	از	رهبر	اسالم	گرای	

سودان،	حسن	ترابی	در	نوشتن	

پیش	نویس	قانون	اساسی	آن	کشور،	

یاری	خواست.
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عنوان آزادترین کشور عرب از نظر آزادی بیان به حساب می آید، هرچند که نظام سیاسی آن 

تقسیم  گروهی  تعلقات  برحسب  درآن  دولتی  مقامات  و  است  وحشتناک  فسادی  به  آغشته 

می شود(. در پاسخ به قیام های ۲010، امارات متحدۀ عربی یک سوی رهبری ضدانقالب عرب 

را به عهده گرفت، و سوی دیگر این ضد انقالب توسط قطر و ترکیه، که در پی به قدرت رساندن 

اخوان املسلمین در کشورهای عرب بودند، رهبری می شد.

عربستان سعودی و امارات متحده )قاعدتًا با داشنت تأیید اسرائیل و ایاالت متحده(، 

کوشش های خود را در راه اهداف زیر متمرکز کرده اند

 1( جلوگیری از ایجاد یک دموکراسی پویا در هر نقطه از جهان عرب؛

۲(جلوگیری از موفقیت اخوان املسلمین در انتخابات هریک از کشور  های جهان عرب.

عربستان و امارات عربی، با صرف پول و دخالت مستقیم در بخش های مختلف دولت، 

در پی اعادۀ رژیم قدیمی3 در تونس بودند. هدف احتادیۀ کشورهای خلیج )و از قرار معلوم 

هم خوان با غرب( نیز جلوگیری از ظهور دولتی اسالم گرا در منطقه بود.

اسالم گراها به غرب اطمینان می دهند

اما اسالم گراها به سرعت خود را با موقعیت تطبیق داده و به خصوص در مورد برخورد شان 

نسبت به اسرائیل، تضمین الزم را به غرب دادند. اخوان املسلمین مصر به ناگاه از خواستۀ 

النهضۀ تونس، رهبر خود  با اسرائیل چشم پوشید، و حزب  الغای قرارداد صلح  بر  دایر  خود 

و  آمریکا(  در  اسرائیل  قدرت مند  )البی  ِای َپک4  به  دادن  اطمینان  برای  را  الغنوشی  راشد 

اجالس انستیتوی واشنگنت برای مطالعات سیاسی خاور نزدیک۵ ) اتاق فکر طرفدار اسرائیل 

از خواست مردمی در تونس دایر بر محکومیت  او قول داد که النهضه،  در آمریکا( فرستاد. 

عادی سازی روابط با اسرائیل، پشتیبانی خنواهد کرد.

اخوان املسلمین، از سال ۲011، بر سر این قول ماند و از آن زمان به بعد، زبان اظهاراتش 

حکومت  مخالفان  ائتالف  به  که  سوریه  اخوان املسلمین  شد.  مالیم تر  فلسطین  مورد  در 

آن که  از  مستقل  اما  منی دهد.  نشان  خود  از  اسرائیل  علیه  سوءنیتی  چندان  پیوسته،  ]اسد[ 

اخوان املسلمین تا چه حد خود را با منافع غرب و اسرائیل همساز منایند، احتاد اماراتی – 

سعودی، نافی وجود هر نوع دولت اسالم گرایی است. یکی از علل این امر این است که نفوذ 

سیاسی اخوان املسلمین، بازتاب نفوذ احتاد قطر و ترکیه، یعنی حامیان و تأمین کنندگان مالی 

این جماعت در منطقه است.
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گونۀ محلی این جماعت در تونس )النهضه( برای چند دوره برندۀ انتخابات شد، بی آنکه 

کیفیت  اماراتی ها،  برای  اما  باشد.  آنها  صحیح  ادارۀ  و  کفایت  دلیل  به  حاکمیت  تداوم  این 

حکومت اخوان املسلمین مطرح نیست و در هر صورت در پی ساقط کردن حاکمیت آنها هستند. 

حال یا از طریق قهرآمیز )مشابه لیبی( و یا از طریق مداخله در انتخابات مانند تونس. رژیم های 

عربستان سعودی و امارات متحده، از ارجتاعی ترین گروه ها و شخصیت های )به ظاهر سکوالر( 

حمایت مالی کرده و مروج عناصر رژیم گذشتۀ بن علی و حتی دوران بورقیبه شدند.

برنده شدن سعید در انتخابات ۲019، ضربه ای بود بر پیکر النهضه. در عین حال پیروزی او 

هم زمان شد با بحرانی اقتصادی که شیوع ویروس کرونا تنها به شدت آن افزود. شیخ نشین های 

خلیج ]فارس[ کمک مالی خود به کشورها را تنها محدود به کشورهایی چون سودان کردند که 

روابط خود با اسرائیل را عادی ساختند. )ماه قبل عربستان سعودی و امارات عربی اعالم 

سه  مبلغ  آنها  از  هریک  و  شده،  بخشوده  کشور  دو  این  به  سودان  بدهی  60درصد  که  کردند 

میلیارد دالر کمک به سودان را تقبل کردند.( سودان حتت حاکمیت یک خونتای نظامی است 

و در پاسخ به عادی سازی روابطش با اسرائیل، به فرمان ایاالت متحده و اسرائیل، پاداش 

خود را از شیخ نشین های عرب دریافت کرد. اما در تونس دموکراسی حاکم است و مردم تونس 

به همراه همۀ مردم در کشورهای جهان عرب )به شهادت همۀ نظرخواهی های معتبر( به شدت 

مخالف عادی سازی روابط با اسرائیل هستند.

کشمکش میان دو نیرو

اکنون احتاد امارات متحدۀ عربی با اسرائیل شاید مستحکم ترین احتاد در خاورمیانه 

باشد. افشا گری های اخیر در مورد نرم افزار جاسوسی »پگاسوس6«عمق همکاری های امارات 

و اسرائیل را در مسایل نظامی، امنیتی و سیاسی نشان می دهد.

کشمکش میان دونیروی اسالم گرای النهضه که مجلس را در کنترل دارند، از یک سو و 

رئیس جمهور مستقل از سوی دیگر، بیش از یک سال است که ادامه دارد. پاندمی و تعطیلی ها 

بر اقتصاد تونس، که به طور سنتی بر توریسم و کمک خارجی استوار بود، فشار عظیمی وارد 

کرده است. امارات متحده و عربستان کمک های خود را تنها به رژیم هایی که   )هم چون مصر( 

در خدمت نقشه های اسرائیل قرار دارند، محدود ساخته اند. 

رئیس جمهور سعید درست چند روز قبل از اعالم کودتا، با رهبران سعودی و امارات 

ساخنت  منحل  و  فوق العاده  شرایط  اعالم  تونس  اساسی  قانون   80 مادۀ  بود.  گرفته  متاس 
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دولت و مجلس را تنها در صورت وجود تهدیدی 

برای کشور و صلح مجاز می شمارد. رئیس جمهور 

البته مدرکی بر وجود چنین تهدیدی ارائه نکرده 

را  مجلس  و  دولت  احنالل  در  خود  اقدام  و  است 

کودتا به حساب منی آورد.

این  از  خارجی  دولت های  حمایت  اوایل 

گفت  می توان  قطع  به طور  اما  نبود.  روشن  کودتا 

غیرممکن است که سعید بدون حمایت عربستان 

و امارات )و شاید ایاالت متحده( جرأت یورش به دولت و مجلس را پیدا کرده باشد.

امارات  و  عربستان  رژیم  وابسته  رسانه های  کودتا،  اعالم  از  بعد  ساعت  چند  درست 

عربی، پوشش خبری خود را با حمایت از کودتا، و حملۀ بی امان به النهضه به عنوان »بقایای 

تروریست های اخوانی« آغاز کردند. وزارت امور خارجۀ ایاالت متحده برخورد محتاطانه ای 

در مقابل کودتا در پیش گرفت و اعالم کرد که با متخصصین علوم سیاسی و قانون دانان در حال 

بررسی این موضوع است که اقدام سعید را می توان کودتا ارزیابی کرد یا خیر. اما مسئوالن 

رمسی ایاالت متحده در عکس العمل به تهدیدات علیه رژیم های وابسته به خود، در محکوم 

کردن کودتا، حلظه ای تردید به خود راه منی دهند.

این اقدام حمایت نیروی های سکوالر در تونس )و از جمله احتادیه های چپ گرای کارگری( 

رژیم های  شدن  دست  آلت  در  طوالنی  سابقه ای  سکوالر  اصالح طلبان  اما  داشت.  درپی  را 

سرکوب گری چون سیسی در مصر، محمد سلمان در عربستان و محمد بن زاید در امارات دارند.

از آن تشکیل شد. این  از جوانان برای حمایت  در پی کودتا در تونس، ناگهان شورایی 

شده  آشکار  اکنون  است.  »مترد«  نام  به  مصری  جوانان  از  مشابه  تشکیالتی  یادآور  شورا 

که مترد آلت دست امارات متحده عربی برای حمایت از کودتای سیسی بوده است. امارات 

متحدۀ عربی، عربستان سعودی، اسرائیل، و آمریکا مایل به حضور دموکراسی در جهان عرب 

نیستند. رژیم های سرکوب گر برای مقاصد آنان بسیار مفید تر هستند. 

1. استاد لبنانی- آمریکایی علوم سیاسی در دانشگاه دولتی کالیفرنیا، استنیسالو، و نویسندۀ کتاب هایی 
چون »لغت نامۀ تاریخی لبنان«، »بن الدن، اسالم و جنگ جدید آمریکا علیه تروریسم«، و »جنگی به نفع 

عربستان سعودی«.
۲. این فرد با لقب »چلبی فلسطین« معروف شده است.

3.  Ancien Regim  4. American Israel Public Affair Committee (AIPAC) 
5. Washington Institute for Near East policy ( WINEP)  6. Pegasus

در	پاسخ	به	قیام	های	2010،	امارات	
متحدۀ	عربی	یک	سوی	رهبری	ضد	
و	 گرفت،	 عهده	 به	 را	 عرب	 انقالب	
سوی	دیگر	این	ضدانقالب	توسط	قطر	
و	ترکیه	که	در	پی	به	قدرت	رساندن	
اخوان	المسلمین	در	کشور	های	عرب	

بودند،	رهبری	می	شد.

فهرست
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برسد،  جمهوری  ریاست  مقام  به   ۲001 ژانویۀ  در  بوش  دبلیو  جرج  آنکه  از  قبل  ماه ها 

گزارشی به نام »پروژۀ قرن جدید آمریکایی« (PNAC) توسط گروهی از کارشناسان نومحافظه 

پرل، عضو دولت ریگان، عضو هیئت  گروه ریچارد  این  تهیه شد. سازمان دهندۀ اصلی  کار 

اجرایی مراکز حتقیقات راست گرای افراطی، چون انستیتوی آمریکن اینتر پرایز، انستیتوی 

هودسن و سرپرست فعلی هیئت تعیین مشی سیاست دفاعی، گروه مشاور وزارت دفاع آمریکا 

-پنتاگون- بود. دیگر بنیان گذاران این گروه نیز بعدًا عهده دار مقام های کلیدی در حکومت 

بوش شدند: دیک چینی، معاون رئیس جمهور؛ دونالد رامسفلد، وزیر دفاع؛ پل ولفوویتس، 

ِبِنت، وزیر آموزش  ِچینی؛ ویلیام  لیبی، رئیس دفتر دیک  معاون وزارت دفاع؛ آی.لوئیس 

دولت ریگان و زملای خلیل زاد فرستادۀ ویژۀ آمریکا در افغانستان که بعدًا منایندۀ آمریکا در 

گروه »مبارزه برای رهایی مردم عراق« شدند. جب بوش، برادر جوان تر جورج بوش و فرماندار 

خواسته های  منعکس کنندۀ  گزارش،  این  پس  بود.  گروه  این  بنیان گذاران  جزء  نیز  فلوریدا 

مسئولین دولت بوش بود. نکات مهم این گزارش از این قرار است:

* ایاالت متحده برای سال ها به دنبال یافنت موقعیتی پایاتر در امنیت منطقۀ خلیج فارس 
بوده است. هرچندکهمناقشۀحلنشدهباعراقتوجیهیعاجلبرایاینامراست،اما

حضورپایدارنیروهایآمریکاییدرخلیج،مسئلهایفراترازرژیمصدامحسیناست. 
)تأکید از نویسندگان است(.

آمریکا باید قادر باشد که »به طور هم زمان در چندین جبهۀ جنگ درگیر شده و پیروز   *

11 سپتامبر،

احیاگر

حیات جنگ طلبان

درآمدی بر

»با دونالد رامسفلد، تا قعر باتالق«
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شود«. برای تضمین این مهم باید بودجۀ دفاعی به 480 میلیارد دالر* افزایش یابد.

حال  به  تا  دهد.  توسعه  را  زیرزمینی«  »سنگرشکن  هسته ای  سالح های  باید  آمریکا   *
سالح های هسته ای جزو سالح های استراتژیک محسوب می شدند، زیرا این سالح ها با 

تهدید به تالفی جویی همه جانبه، از حملۀ دشمن جلوگیری می کردند. ساخت سالح های 

هسته ای کوچک تر، آنها را به اسلحۀ تاکتیکی مبدل می کند که می توان در یک نبرد عادی 

هم به کار برد. آمریکا در گزارش، با صراحت توصیه به ساخت سالح های بیولوژیکی می کند 

»روش های نوین حمله، ازجمله الکترونیکی، >غیرکشنده<، و بیولوژیکی باید بیشتر در 

دسترس باشند ... به احتمال زیاد، درگیری در ابعاد جدیدی چون فضا، فضای سایبری و 

شاید در جهان میکروب ها رخ خواهد داد ... َاشکال پیشرفتۀ جنگ بیولوژیکی می تواند 

ژن خاصی را هدف بگیرد )به این معنا که مردمی را که به یک نژاد یا گروه خاصی تعلق 

جنگ  روش ها  این  با  ببرد(.  بین  از  دارند، 

ابزار  به  ترور،  برای  مقوله ای  از  بیولوژیکی 

سیاسی مناسبی تبدیل می شود.«

نیروهای  ایجاد  با  باید  متحده  ایاالت   *
دست  در  را  فضا  حاکمیت  فضا،  در  نظامی 

که  ستارگان«  »جنگ  پروژۀ  اجرای  گیرد. 

ملی  موشکی  دفاع  سیستم  رمسی  طور  به 

نامیده می شود، باید در اولویت قرار گیرد.

* گزارش توصیه می کند که »زمان آن رسیده 
کار  این  دهد«.  افزایش  آسیا  شرق  جنوب  در  را  خود  نیروهای  حضور  متحده  ایاالت  که 

روند  تسریع  در  شوند  عاملی  متحدینش  و  »آمریکا  که  شد  خواهد  آن  به  منجر  احتمااًل 

دموکراتیک سازی چین«. به عبارت دیگر، ایاالت متحده باید تالش کند که رژیمی به 

وضوح طرفدار آمریکا را جایگزین رژیم فعلی چین مناید.

* به منظور مهار حکومت هایی چون کرۀ شمالی، لیبی، سوریه و ایران، ایاالت متحده باید 
»یک نظام فرماندهی و کنترل جهانی« را برقرار مناید.

واضح است که نقشۀ آمریکایی ها برای حمله به عراق ربطی به صدام حسین و یا وجود 

سالح های کشتار جمعی نداشت. اشغال عراق از قبل در دستور کار قرار داشته و صدام بهانه ای 

بیش نبود. در گزارش همچنین خاطرنشان شده »حتی اگر صدام از صحنه حذف شود« استقرار 

جدید	 »قرن	 گزارش	 در	 آمریکا	
توصیه	 صراحت	 با	 آمریکایی«	
بیولوژیکی	 سالح	های	 ساخت	 به	
جنگ	 پیشرفتۀ	 اَشکال	 می	کند...	
را	 خاصی	 ژن	 می	تواند	 بیولوژیکی	
این	روش	ها	جنگ	 با	 	 بگیرد.	 هدف	
بیولوژیکی	از	مقوله	ای	برای	ترور،	به	
ابزار	سیاسی	مناسبی	تبدیل	می	شود.
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باید  عربستان  و  کویت  در  آمریکایی  پایگاه های 

به  »ایران می تواند تهدیدی  دائمی باشد، چرا که 

مراتب بیش از عراق برای منافع آمریکا باشد.«

کاری  برنامۀ  ارائۀ  پی  در   PNAC گزارش 

و  متحده  ایاالت  جهانی  برتری  حفظ  »برای 

و شکل دادن  جلوگیریازپیدایشقدرتیرقیب
اصول  با  هماهنگی  در  بین املللی  امنیت  نظام 

و منافع آمریکا« است ) تأکید از نویسندگان(. در نتیجه، گزارش به صراحت اعالم می دارد 

که باید از تبدیل »قرن آمریکایی« حتی به صورتی صلح آمیز به قرنی متعلق به قدرتی دیگر، 

جلوگیری شود.

این گزارش، اعالن جنگی بود به جهان. اما برای اقدام به چنین تعرض جهانی، نیاز به 

»فاجعه «ای بود که توجیهات الزم را تأمین مناید، مثاًل یک پرل هاربر جدید. و صد البته که 

واقعۀ 11 سپتامبر ۲001، چنین موقعیتی را فراهم ساخت و اجنام اقدامات متعددی را که توسط 

PNAC جتویز شده بودند، تسریع بخشید. همان طور که جان پیلجر خاطر نشان می کند، افزایش 

بودجۀ نظامی که PNAC توصیه کرده بود اجنام شد؛ ساخت سالح های امتی »سنگرشکن« و 

اقدامات برای پروژۀ »جنگ ستارگان« در حال اجراست؛ و عراق با هدف استقرار نیروهای 

آمریکا در خلیج فارس مورد حمله قرار گرفت. حضور نظامی آمریکا در آسیای جنوب شرقی 

افزایش یافته و کره شمالی و ایران به وسیلۀ جورج بوش در کنار عراق به عنوان »محور شرارت« 

مشابه  به طور  نیز   PNAC گزارش  موارد  بقیۀ  که  داشت  انتظار  می بایست  شدند.  داده  قرار 

اجنام گردد. هرچند به نظر می رسد در قرن افول آمریکا به سر می بریم.

ماه  سه  رامسفلد-  -دونالد  آمریکا   جنگ طلب  دستگاه  صدیق  خدمت گزاران  از  یکی 

پیش، دنیا را از شر وجود خود پاک کرد. در مقالۀ زیر، با او بیشتر آشنا می شویم.

* این رقم برای بیست سال پیش رقم بسیاری باالیی بود.

»پروژۀ	قرن	جدید	آمریکایی«،	در	پی	
ارائۀ	برنامۀ	کاری	»برای	حفظ	برتری	
از	 جهانی	ایاالت	متحده	و	جلوگیری	
پیدایش	قدرتی	رقیب	و	شکل	دادن	
بین	المللی	در	هماهنگی	 امنیت	 نظام	
است. آمریکا«	 منافع	 و	 اصول	 با	

نیاز	 جهانی،	 تعرض	 چنین	 به	 اقدام	 برای	 اما	 جهان.	 به	 بود	 جنگی	 اعالن	 گزارش،	 این	
صد	 و	 جدید.	 هاربر	 پرل	 یک	 مثالً	 نماید،	 تأمین	 را	 الزم	 توجیهات	 که	 بود	 »فاجعه	«ای	 به	
اقدامات	 انجام	 و	 ساخت	 فراهم	 را	 موقعیتی	 چنین	 	،2001 سپتامبر	 	11 واقعۀ	 که	 البته	
بخشید.	 تسریع	 بودند،	 تجویز	شده	 آمریکایی«	 جدید	 قرن	 »پروژۀ	 توسط	 که	 را	 متعددی	
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که  بود  لقبی  کوچک«،  بی رحم  »حرامزادۀ  شده،  ضبط  واترگیت  نوارهای  در  آنچه  طبق 

عراق،  جنگ  زمان  تا  او  کاری  سوابق  همۀ  بود.  داده  رامسفلد  دونالد  به  نیکسون،  ریچارد 

فوق العاده موفقیت آمیز، و حاکی از شناخت درست نیکسون از او بود. 

یک  چیز،  هر  از  بیش  او  اما  برد؛  می  لذت  خود،  به  »بی رحمی«  نسبت   از  رامسفلد 

جنگجوی ماهر در عرصۀ دیوان ساالری واشنگنت بود و نه یک فرماندۀ جنگ، که بدان تظاهر 

می کرد. اگرچه به عنوان وزیر دفاع سال های 2001 تا 2006 به نقش خود به عنوان فرماندۀ نظامی 

ارتش آمریکا در انتقام از عوامل حادثه 11سپتامبر افتخار می کرد، اما خودبینی و ناتوانی 

او در سازگاری با واقعیت های جنگ افغانستان و عراق، موجب ناکامی یا شکست آنها در 

میدان جنگ شد. 

هرچند رامسفلد با مانور دادن، از مسئولیت درقبال جنگ عراق فرار کرد، اما به مناد 

زندۀ غوطه وری آمریکا در باتالق بدل شد. اماهمان طور که از او انتظار می رفت، واکنش او به 

این قضیه چنان بود که حتی کارمندان خود در پنتاگون را از به کار بردن واژه »باتالق« درکنار 

واژه های »مقاومت« و »شورشیان« منع کرده بود. 

رامسفلد کار خود را به عنوان منایندۀ جمهوری خواه کنگره از ایالت ایلینوی آغاز کرد و با 

خدمت به چهار رئیس جمهور جمهوری خواه ادامه داد. وی ریاست دفتر فرصت های اقتصادی 

در زمان نیکسون را برعهده داشت و وزیر دفاع و سفیر ناتو در دولت فورد شد. وی به عنوان 

فرستادۀ ویژه رونالد ریگان در خاورمیانه، به بغداد سفر کرد تا با فشردن دست صدام حسین، 

دیکتاتور را از حمایت آمریکا در جنگ هشت ساله اش علیه ایران مطمئن کند. رفاقت او با 

بود.	 به	دونالد	رامسفلد	داده	 نیکسون،	 بود	که	ریچارد	 لقبی	 »حرامزادۀ	بی	رحم	کوچک«،	
رامسفلد	از	نسبت		»بی	رحمی«	به	خود،	لذت	می	برد؛	اما	او	بیش	از	هر	چیز،	یک	جنگجوی	
ماهر	در	عرصۀ	دیوان	ساالری	واشنگتن	بود	و	نه	یک	فرماندۀ	جنگ،	که	بدان	تظاهر	می	کرد.

با دونالد رامسفلد،
تا قعر باتالق

به قلم: پاتریک کوبرن

برگردان: امساعیل صادقی 
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صدام، بازتاب استراتژی آن زمان آمریکا بود، اما همچنین نشان دهندۀ عالقه مندی رامسفلد 

به اشخاص صاحب قدرت، و بی اعتنایی اش نسبت به افراد فاقد آن بود. 

این عراق بود که او را کیفر داد. در 11 سپتامبر، وقتی القاعده هواپیمایش را به پنتاگون 

کوبید، وی در انظار عمومی، خود را مردی معرفی کرد که بر اوضاع مسلط است. او شخصًا 

به کمک بازماندگان رفت. هر چند شاهدان بعدًا گفتند که داستان قهرمان بازی او اغراق آمیز 

بوده است. در شب آن روز، او کنفرانس خبری اش را در یک پناهگاه پنتاگون برگزار کرد که نشان 

می داد اگرچه رئیس جمهور جورج دبلیو. بوش به محل امنی منتقل شده است، اما وزیر دفاع 

وی سرپا است.

در ساعات پس از حملۀ القاعده، رامسفلد درصدد استفاده از آن به عنوان توجیهی برای 

جنگ علیه عراق بود. وی یادداشتی برای ژنرال ریچارد مایرز، نایب رئیس ستاد مشترک 

سران ارتش فرستاد و در جستجوی »سریع ترین اطالعات ... برای تشخیص این که آیا زمان 

حمله نه فقط به اسامه بن الدن، بلکه -هم زمان- به صدام حسین، به قدر کافی مناسب است 

یا خیر« بود. این جزئیات - همراه با موارد دیگر این قطعه - از مطلب رامسفلد: ظهور، سقوط 

و میراث فاجعه بار او۱ نوشتۀ اندرو کاکبرن گرفته شده است. 

رامسفلد در خاطرات خود به دنبال فرار از مسئولیت آغاز جنگ عراق، مدعی شد که 

پرزیدنت بوش هرگز از او نپرسیده بود که آیا طرفدار آن حمله بود یا نه. این بهانه ای مضحک 

با کسی داشت که احتمااًل  با بوش یعنی  زیرا وزیر دفاع مالقات های مداوم شخصی  است؛ 

تصور می کرد که شخص مسئول گردآوری ارتش های آمریکا برای حمله، قاعدتًا باید طرفدار 

اجنام آن کار باشد. 

C�17 خود، و سخنرانی در  با هواپیمای غول پیکر  به سراسر جهان  پرواز  از  رامسفلد 

او در اصل یک سیاست مدار کاخ سفید بود.  اما  آمریکایی لذت می برد،  مجامع سربازان 

او نه تنها خود به دفتر بیضی شکل دسترسی داشت، بلکه برای حذف سایر مقامات ارشد 

از دیدار با رئیس جمهور، کارزارهایی راه انداخته بود. او حتی از این که جری برمر۲-نایب 

احلکومۀ تازه منصوب شدۀ آمریکا در عراق- در ماه مه 2003 با بوش به طور خصوصی ناهار 

خورد، ناراحت شد. 

که  منی کرد  فکر  احتمااًل  و  نداشت  افغانستان  یا  عراق  از  چندانی  درک  هرگز  رامسفلد 

نیازی به این کار داشته باشد، زیرا قدرت نظامی ایاالت متحده بسیار منکوب کننده به نظر 

می رسید. وقتی، ژنرال اریک شینسکی3، رئیس ستاد مشترک ارتش در جلسۀ سنا گفت که 
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ممکن است چند صد هزار سرباز به عنوان یک نیروی اشغالگر پس از حمله مورد نیاز باشند، او 

واکنش خشم آگینی نشان داد.

تظاهر رامسفلد به اینکه طرفدار جنگ عراق نبوده است، به راحتی قابل رد است؛ اما 

بهتر بود او این بهانه را می آورد که تقریبًا هیچ عضوی از خنبگان سیاسی ـ نظامی آمریکا در 

آن زمان مخالف جنگ نبودند. ممکن است منتقدان با این نظر مخالف باشند به این دلیل 

که افسران ارتشی، که ارتقاء آنها در دست رامسفلد بود، بعید بود نسبت به برنامه های او 

ابراز تردید کنند. 

ایاالت  چرا  که  دهد  توضیح  تا  می برد  به کار  را  زیادی  سفسطه آمیز  افاضات  رامسفلد 

متحده غالبًا توسط رویدادهای فاجعه بار در عراق غافلگیر می شد. وی می گفت که برخی از 

حقایق، شناخته شده، و برخی دیگر هنوز ناشناخته اند، »اما مجهوالت ناشناخته ای نیز وجود 

دارند - مواردی که ما منی دانیم که منی شناسیم شان«. 

رامسفلد این حرف را در سال 2002 در رابطه با کمبود شواهد مبنی بر وجود سالح های کشتار 

جمعی در عراق گفت و به طور خالصه بابت این درخشش فکری اش شهرت کسب کرد. اما وی 

این حقیقت هولناک را مخفی کرد که »معلومات شناخته ای« در مورد عراق وجود داشتند که 

دالیل خوبی بودند برای این اعتقاد که تغییر رژیم به یک بحران نظامی و سیاسی طوالنی منجر 

می شود. به یاد دارم یکی از رهبران اپوزیسیون عراق، که بسیار مشتاق سرنگونی صدام بود، 

چند ماه قبل از حمله به من گفت: »فقط امیدوارم آمریکایی ها متوجه نشوند که کاری که قرار 

است اجنام دهند به نفع شان نیست«.

* پاتریک کاکبرن، نویسندۀ کتاب جنگ در عصر ترامپ )انتشارات کتاب های ورسو( است. 

1. Rumsfeld: His Rise, Fall and Catastrophic Legacy by Andrew Cockburn
2. Jerry Bremer  3. Eric Shinseki

فهرست

Humanity
Text Box
پاتريک کوبرن
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سفینه	سرنشین	دار	شن	جوئو-13	چین	روز	شنبه	برابر	با	1۶	اکتبر/24	مهرماه	مأموریت	فضایی	
خود	را	آغاز	کرد	و	در	جریان	این	ماموریت،	»	وانگ	یاپینگ«	اولین	فضانورد	زن	چینی	در	ایستگاه	

فضایی	چین	مستقر	خواهد	شد.

رومنایی از طرح سازمان همکاری شانگهای برای مقابله با هژمونی دالر آمریکا

استرالیا همچنان به اقتدارگرایی و سیاست مخاطره آمیز نظامی خود ادامه می دهد 

نظری به انتخابات اخیر در روسیه
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کمک  با  حساب  تسویه  بررسی  حال  در  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای 

ارزهای محلی ضمن تبادل جتربیات خود در زمینه های مالی هستند. این اقدامی است که بر 

اساس گفته کارشناسان می تواند به مقابله با هژمونی دالر آمریکا کمک کند.

و  بیست  برگزاری  جریان  در  که  سندی  در  خود  طرح  این  از  شانگهای  همکاری  سازمان 

بیستمین  با  هم زمان  نشست  این  منود.  رومنایی  کرد،  توزیع  خود  عضو  سران  جلسه  یکمین 

سالگرد تاسیس سازمان همکاری شانگهای در »دوشنبه« پایتخت تاجیکستان برگزار شد.

»دونگ دونگسین« مدیر مؤسسه مالی و اوراق بهادار دانشگاه ووهان، در این باره گفت 

که استفاده از ارزهای محلی می تواند به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای کمک 

کند تا حتریم های احتمالی آمریکا را دور بزنند و از این طریق، امنیت مالی منطقه تضمین گردد.

دونگ در مصاحبه با »گلوبال تایمز« افزود: »کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 

با توسعه تسویه حساب های مبتنی بر ارزهای محلی، خطر مجازات از سوی آمریکا از طریق 

ابزارهای مالی از جمله توقیف دارایی های دالری به کار گرفته شده در جتارت کشورهای این 

سازمان را کاهش خواهند داد.«

بر اساس اظهارات مدیر مؤسسه مالی و اوراق بهادار دانشگاه ووهان، چین و روسیه از 

جمله کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هستند که به دلیل روابط سیاسی متضاد 

رومنایی از طرح سازمان همکاری شانگهای

برای مقابله با هژمونی دالر آمریکا
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جاری بین آنها و آمریکا در شرایط کنونی، به طور خاص در برابر چنین خطراتی آسیب پذیرند 

و بنابراین، روابط نزدیک بین چین و روسیه و حجم زیاد معامالت بین این دو کشور، اجرای 

تسویه حساب های مبتنی بر ارز محلی بین آنها را آسان تر می سازد.

طبق سند منتشر شده، سازمان همکاری شانگهای در عین حال با گسترش امکانات 

مربوط به تبادالت جتربه در زمینه هایی از جمله سیستم های نظارت مالی و کارت اعتباری 

ملی و همچنین تقویت نقش این سازمان در تضمین همکاری های مالی و اقتصادی موافقت 

کرد. سازمان همکاری شانگهای در عین حال در مسیر ایجاد شرایطی مطلوب برای توسعه 

بازار خدمات مالی، جذب سرمایه گذاری و تقویت تعامل بین بازارهای مالی محلی تالش 

می کند.

سازمان  یک  شد،  تأسیس  میالدی   ۲001 سال  ژوئن  در  که  شانگهای  همکاری  سازمان 

دائمی بین دولتی محسوب می شود و شامل ُنه کشور عضو از جمله چین، هند، قزاقستان، 

ایران و روسیه است.

http://persian.cri.cn/20210920/ab96cc2c-b561-3135-293b-f5bc7960470e.html

تجمع	مردم	لبنان	در	اعتراض	به	دستور	قاضی	تحقیقات	پرونده	انفجار	بندر	بیروت	مبنی	بر	بازداشت	
تعدادی	از	وزرا	و	نمایندگان	این	کشور،	روز	22	مهرماه	به	خشونت	کشیده	شد	و	بیش	از	20	نفر	کشته	
یا	زخمی	شدند.	حزب	اللـه	و	جنبش	امل	با	صدور	بیانیه	ای،	شبه	نظامیان	وابسته	به	سمیر	جعجع	را	

مسئول	این	حادثه	در	منطقه	الطیونه	بیروت	پایتخت	لبنان	دانستند

فهرست

http://persian.cri.cn/20210920/ab96cc2c-b561-3135-293b-f5bc7960470e.html
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به  موسوم  سه جانبه«  امنیتی  گستردۀ  »مشارکت  در  بریتانیا  و  آمریکا  به  استرالیا 

آکوس AUKUS ملحق شده است که هدف ناگفته و در عین حال آشکاِر آن هماهنگی با تشدید 

و  بایدن  Antiwar، رئیس جمهور  آنتی وار  بر گزارش های وبگاه  بنا  تنش ها علیه چین است. 

رهبران استرالیا و انگلیس توافقنامه نظامی جدیدی را با هدف مقابله با چین اعالم داشتند. 

این پیمان که با نام آکوس شناخته می شود بر اشتراک فناوری های حساس نظامی مترکز داشته 

و اولین مرحله آن تأمین زیردریایی های هسته ای برای استرالیاخواهد بود.

مقامات آمریکایی در گفتگو با سی ان ان تالش برای به اشتراک گذاشنت فناوری هسته ای 

با یک کشور دیگر را »اقدامی بسیار نادر« به دلیل حساسیت این فناوری توصیف کردند. 

یک مقام رمسی ناشناس گفت »این فناوری بسیار حساسی است، و باید اذعان داشت که از 

بسیاری جهات،استثنایی در سیاست های ماست .«

این معامله جایگزین قرارداد 90 میلیارد دالری برای به دست آوردن دوازده زیردریایی 

طراحی شده توسط فرانسه می شود، هزینه ای احمقانه در هر دو حالت، وقتی که یک چهارم 

نیستند.  همه گیر  بیماری  این  شیوع  دوران  در  خود  هزینه های  تأمین  به  قادر  استرالیایی ها 

قربانیان کووید-19 در میان مردم استرالیا که از نظر مالی دچار مشکل هستند، چهار برابر 

بیشتر است. این تازه ترین مورد در سیاست در حال گسترش و پیوستۀ کانبرا در راه حمایت 

استرالیا همچنان به اقتدارگرایی و

سیاست مخاطره آمیز نظامی خود ادامه می دهد
نویسنده: کتلین جانسون )	آرتی	نیوز(
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عظیم مالی واشنگنت در منازعه با پکن، به هزینه مردم خود است.

اگر خوانندگان کنجکاو هستند که بدانند چرا استرالیا برخالف منافع اقتصادی و امنیتی 

خود، با حتریکات خطرناک و غیرضروری در مقابله با شریک جتاری اصلی اش، خود را در 

جان  تکان دهنده  و  صادقانه  توضیحات  به  دیگر  یک بار  را  آنها  می دهد،  قرار  خطر  معرض 

میرشایمر، حتلیل گر سیاسی آمریکا در مناظره ای که در اندیشکدۀ استرالیایی مرکز مطالعات 

مستقل در سال ۲019 برگزار شد، رجوع می دهم.

میرشایمر به مخاطبان خود گفت،ایاالت متحده متام تالش خود را می کند تا جلوی ارتقا 

چین را بگیرد و از تبدیل شدن آن به قدرت منطقه ای در شرق جلوگیری مناید و استرالیا باید با 

ایاالت متحده در این نبرد هم سو شود وگرنه با خشم واشنگنت روبرو خواهد شد.

جان میرشایمر به حضار خاطرنشان کرد که اگر استرالیا تصمیم بگیرد که با چین روابط 

دوستانه داشته باشد،ایاالت متحده به این دولت نشان خواهد داد که چقدر می تواند بد و خشن 

باشد. میرشایمر گفت: »سؤالی که مطرح است این است که سیاست خارجی استرالیا در مقابل 

قدرت گرفنت چین چگونه باید باشد؟و اگر من استرالیایی بودم چه چیزی را به شما پیشنهاد 

می کردم؟« وی ضمن تأکید بر اینکه چین هم چنان به رشد اقتصادی خود ادامه می دهد و این 

قدرت اقتصادی را برای تسلط بر آسیا »به شیوه ای که آمریکا بر نیم کرۀ غربی تسلط دارد« 

به قدرت نظامی تبدیل خواهد کرد، توضیح داد چرا معتقداست ایاالت  متحده و متحدانش از 

همه توانایی ها برای جلوگیری از وقوع این امر برخوردارند. 

چه  به  استرالیا  برای  این ها  متام  که  می شود  مطرح  سؤال  این  »حال  میرشایمر گفت: 

معناست؟« خوب ، شما مطمئنًا در یک بالتکلیفی هستید. همه می دانند که  مشکل چیست. 

و  اتفاقًا شما تنها کشوری در شرق آسیا نیستید که با این مشکل روبروست. شکی نیست که 

شما سهم جتارت زیادی با چین دارید و این جتارت برای رفاه شما بسیار مهم است ، اما از نظر 

امنیتی واقعًا می خواهید که با ما باشید. چون این بسیار منطقی تر است، درست است؟ و شما 

می دانید که امنیت مهم تر از رفاه است، زیرا اگر زنده نباشید، ثروت به چه کارتان می آید؟«

شما  دارد:  وجود  نیز  دیگری  گزینۀ  اینجا  می گویند  برخی  »اکنون  می گوید:  میرشایمر 

می توانید با چین باشید. و اینجا شما حق انتخاب دارید: می توانید با چین باشید، و نه با 

ایاالت متحده. اما با این انتخاب باید دو چیز را بدانید. شماره یک، اگر به سوی چین بروید 

یعنی که دشمن ما هستید. یعنی مصمم شده اید که به دشمن ایاالت متحده تبدیل شوید. زیرا 

ما در مورد یک رقابت شدید امنیتی صحبت می کنیم.«
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وی ادامه داد: »یا با ما هستید یا علیه ما. و اگر شما در حال جتارت گسترده با چین هستید 

و با چین دوست هستید، ایاالت متحده را در این رقابت امنیتی تضعیف می کنید. چون شما به 

نظر ما از دشمن ما حمایت می کنید و این ما را خوشحال خنواهد کرد و وقتی ما خوشحال نباشیم، 

خباثت ما را دست کم نگیرید، می توانید در این باره از فیدل کاسترو بپرسید.« خندۀ عصبی 

حضار سخنان، میرشایمر را قطع کرد. زیرا همه می دانستند که اشارۀ میرشایمر به تالش های 

متعدد سازمان سیا برای ترور کاسترو بود. خوب! حاال متوجه شدید که استرالیا برای محافظت 

از خود در برابر چین نیست که باید با آمریکا همسو باشد، بلکه هم سویی استرالیا با ایاالت 

متحده برای حفظ خود در مقابل آمریکاست.

 این حرکت جدید در حالی اتفاق می افتد که مایکل گونر، فرماندار ناحیۀ شمال استرالیا، 

سیاست دولت خود را در مورد محدودیت های کووید -19 اعالم می کند، زمانی که جمعیت 

این منطقه 80 درصد واکسینه شد، شامل »قرنطینه« در زمان شیوع بیماری ها می شود که در 

آن افراد تنها در صورتی مجاز به کار و حرکت آزادانه در جامعه خواهند بود که واکسینه شده اند 

و این با استفاده از اقدامات بازرسی گونر که به معنای واقعی کلمه »مجوز آزادی« می نامد، 

کنترل و تأیید می شود. گونر گفت: »اگر می خواهید زندگی شما به حالت عادی خود ادامه دهد، 

اساسًا  واکسن،  تأیید  نرم افزار  از  استفاده  شده اند،  واکسینه  که  افرادی  برای  بزنید.  واکسن 

گذرنامه آزادی شما خواهد بود. برای افرادی که تصمیم می گیرند واکسن نزنند ،مجوز آزادی 

وجود ندارد. ما در حال حاضر با سایر دولت ها در حال آماده سازی این فناوری هستیم.«

بنا بر شنیده ها انتظار می رود که سیاست مشابهی در بقیۀ استرالیا نیز اجرا گردد. و ما 

کووید  با  ارتباطی  هیچ  که  هستیم  استرالیا  در  استبدادی  گرایش های  تشدید  شاهد  همچنان 

ندارند. مقامات مقررات قانونی جدیدی را پیشنهاد کرده اند که امکان لغو روادید و تابعیت از 

کشور را طی مراحلی کاماًل محرمانه بر اساس اطالعات ارائه شده توسط سازمان های مخفی 

دولتی فراهم می کند. الیحه وحشتناک »کشف و انهدام« که به پلیس استرالیا اجازه می دهد 

آنها را جمع آوری، حذف و تغییر دهد و وارد  ارتباطی مردم را هک کرده، اطالعات  وسایل 

شبکه های اجتماعی آنها شود، ماه گذشته با سرعت فوق العاده ای از طریق پارملان تصویب 

شد. هیچ یک از این سختگیری ها ربطی به کووید ندارد.

استرالیا فاقد منشور حقوق شهروندی است و فقدان آن به وضوح به چشم می خورد. در 

حالی که شیوع بیماری کووید-19 قطعًا عامل اصلی تشدید فرسایش حقوق شهروندی است، 

پاسخ استرالیا به کووید، به مشکلی که قباًل وجود داشت و در حال بدتر شدن است، افزوده است.

فهرست
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مردم روسیه برای انتخاب منایندگان مجلس روسیه )دوما( در روزهای 1۷ تا 19 سپتامبر 

)زمان طوالنی رؤی گیری به دلیل شیوع پاندمی بود( به پای صندوق های رأی رفتند. طبق آخرین 

اخبار، تقریبًا ۵۲درصد افراد واجد شرایط در این انتخابات شرکت کردند. در این انتخابات 

حزب »روسیۀ واحد« )حزب حاکم( ۵0درصد آرا را به خود اختصاص داد. حزب کمونیست با 

19درصد آرا در مقام دوم، حزب لیبرال دموکرات )حزبی با متایالت ناسیونالیستی و دست 

راستی( با ۷/۵درصد آرا در مقام سوم، و حزب »روسیۀ عدالت خواه« با متایالت سوسیال 

دموکراتیک نیز با ۷.46درصد آرا در مقام چهارم قرار گرفتند.

افزایشآرایحزبکمونیستفدراتیوروسیهراشایدبتوانمهمترینپدیدهاینانتخابات
این در به۱۹درصد انتخاباتسال2۰۱۶، در از۱۳درصد آرایحزبکمونیست دانست. 
به حال  تا  نود  از دهه  به حزب کمونیست  اقبال عمومی  این میزان  یافت.  افزایش انتخابات
از  ناشی  اقتصادی  مشکالت  بروز  به  می توان  پیروزی  این  دالیل  از  است.  بوده  بی سابقه 

پاندمی، و اثر منفی سیاست های دولت پوتین در باال بردن حداقل سن بازنشستگی اشاره کرد.

گنادی زیوگانف، دبیر کل حزب کمونیست، علت اصلی این پیروزی را به محبوبیت حزب 

سازمان  که  روسیه،  معروف  ناراضی  ناوالنی،  می دهد.  نسبت  روسیه  »اعماق«  مردم  میان 

حامی اش به دلیل کالهبرداری های مالی از شرکت در انتخابات منع شده بود، با فرصت طلبی 

رأی  کمونیست  حزب  به  تا  خواست  طرفدارانش  از  پوتین،  با  مخالفت  ابراز  برای  و  سیاسی 

نظری به
انتخابات اخیر

در روسیه
در	 درآمده،	 روسیه	 کشور	 تابعیت	 به	 به	تازگی	 که	 آمریکایی،	 جوان	 خبرنگار	 کورتر«	 »دان	
گفتگویی	با	کی	لب	ماپین،	مشاهدات	و	نظرات	خود	درباره	انتخابات	اخیر	روسیه	را	بیان	کرده	

است.	متن	زیر	خالصه	ای	از	نکات	مهم	نظرات	اوست.
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دهند. هر چند که زیوگانف، ناوالنی را پروژۀ سازمان سیا نامیده است. درصد باالی آرای حزب 

کمونیست را که در مقایسه با میزان آرای انتخاباتی احزاب کمونیستی در دیگر کشورهای 

غربی، بسیار چشمگیر است، باید به حساب خاطرۀ زندگی در دوران احتاد شوروی گذاشت، 

که علیرغم گذشت سال ها، هنوز از حافظۀ مردم شوروی به خصوص آنها که در آن دوران زندگی 

کرده اند، زدوده نشده است.

برخالف این گفتۀ کلیشه ای که »هرکس که حتت رژیم کمونیستی زندگی کرده از این سیستم 

متنفر است«، اتفاقًا شاهد اقبال مردم مسن تر به آرمان های احتاد شوروی هستیم. علت دیگر 

ـ  مارکسیست  احزاب  با  آن  متفاوت  و  پیچیده  ترکیب  کمونیست،  حزب  محبوبیت  افزایش 

لنینیستی سنتی در کشورهای غربی است. این حزب از آزادی مذاهب حمایت کرده و ارتباطات 

وسیعی با سازمان های مذهبی دارد. خط مشی این حزب بسیار به مشی حزب کمونیست چین 

شباهت دارد و درس های زیادی از جتربیات این حزب را به کار گرفته است. دلیل دیگر تعداد 

زیاد اعضای حزب، عدم وجود همگنی فکری در میان اعضای آن است. در میان اعضای 

حزب، از مؤمنین کامل به مارکسیسم ـ لنینیسم تا سوسیال دموکرات ها دیده می شوند. برای 

رهبری حزب، اولویت بر احتاد عمل است تا وحدت ایدئولوژیک اعضای آن.

برنامۀ انتخاباتی حزب کمونیست فدراتیو روسیه

حزب کمونیست فدراتیو روسیه برای این انتخابات یک برنامۀ ده ماده ای اعالم کرد. 

به قدرت  برای  این مواد حتت عنوان »ده گام اساسی  با خط مشی حزب، منت  برای آشنایی 

رسیدن توده ها« را درج می کنیم:

ازمیانبردنعناصروابستگیاستعماریکشور: منظور از این عناصر وابستگی،   .1

در  خارجی  سرمایۀ  دست  کردن  کوتاه  و  آمریکا،  دالر  به  کشور  مالی  سیستم  وابستگی 

اقتصاد کشور و استقالل مالی ـ ارزی کشور است. باید گفت که هنوز این وابستگی مالی 

وجود دارد، هر چند که از میزان آن نسبت به سال های 1990 بسیار کاسته شده است. در 

ماه مه ۲0۲1، تنها ۲0درصد ذخیرۀ ارزی کشور دالر و بقیه ترکیبی از طال و ِرن مین بی )یوآن 

چین( بود.

صنعتیکردنکشوربامعیارهایقرنبیستویکم: این ماده مشخصًا به معنای   .۲

صنایع  در  سرمایه گذاری  صادرات محور،  اقتصادی  سیاست های  کردن  جایگزین 

نود  دهه  در  که  است  صنایعی  کردن  ملی  و  کشاورزی  بیشتر  کردن  مکانیزه  سنگین، 



ص 279، دانش و امید، آبان ۱۴۰۰

چشم انداز جهان

خصوصی شده است. 

هنوز  اما  است،  گندم  صادرکنندۀ  روسیه  آنکه  با  مردم:  برای غذایی امنیت ایجاد  .3

یک سوم از زمین های قابل کشت آن بالاستفاده مانده است. حزب کمونیست به دنبال 

توسعۀ کشاورزی از طریق افزایش مزارع اشتراکی است.

4. اجرایسیاستهایمالیبهعنوانابزاریدرجهتتوسعه: که شامل جلوگیری از ثبت 

شرکت های روسی در خارج از کشور به منظور فرار از مالیات و قوانین کشور؛ محدود 

کردن ورود سرمایۀ خارجی؛ ملی کردن شرکت های بزرگ عمده فروشی کاال؛ و حرکت به 

سوی برنامه ریزی دولتی اقتصاد می شود.

ثابت  درصد  بجای  تصاعدی  مالیات  سیاست  ایجاد  مالیاتی:  سیاستهای تغییر  .۵

مالیاتی مستقل از میزان درآمد.

6. کنترلهزینههایخدماتعمومی: از قبیل برق و آب و سوخت مصرفی خانواده ها، و 

محدود کردن میزان هزینۀ این خدمات به کمتر از 10درصد درآمد هر خانوار.

۷. مشارکتمردمدرسیاستگذاریهایدولت: از طریق گسترش مباحثات سیاسی در 

محل کار، مناظره های تلویزیونی و ایجاد تعامل بیشتر بین مردم و دولت.

8. ختصیصیکسومبودجۀمملکتبهآموزش،بهداشتوگسترشعلموفرهنگ.

9. تقویتنیروینظامیوارتشدرمقابلتهدیداتناتو.

10. حمایتبیشترازمراکزفرهنگیچونتئاترهاوموزهها.

این ادعا که حزب کمونیست تنها حزب ساملندانی است که در حسرت زمان احتاد شوروی 

بسر می برند، واقعیت ندارد. درست است که به دلیل تبلیغات لیبرالی و ضد کمونیستی که 

از سال های 1990 در روسیه به شدت رواج یافت، 

گرایش های لیبرالی نیرومندی در نسل جدید دیده 

می شود، اما همانند روندی که در کشورهای غربی 

نیز شاهدیم، نسل جوان روزبه روز متایل بیشتری 

به عقاید چپ پیدا کرده است.

این امر که از سه حزبی که بیشترین آرا را در 

متایالت  کدام  هیچ  کردند،  کسب  انتخابات  این 

برنامه ای  نیز  چهارم  حزب  و  ندارند،  لیبرالی 

ملت	 بر	 حقارت	 تحمیل	 نتیجه	 در	
روس	در	دوران	صدرات	گورباچف	و	
یلستین،	امروز	بسیاری	از	شهروندان	
کشور	بی	آنکه	هیچ	گرایش	سیاسی	
دوران	 افسوس	 باشند،	 داشته	
اعتالی	نظامی،	فنی	و	فرهنگی	اتحاد	

شوروی	را	می	خورند.
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متمایل به چپ دارد، خود اثباتی بر این مدعاست. 

صدرات  دوران  در  روس  ملت  که  حقارتی 

گورباچف و یلتسین متحمل شد، موجب شده تا 

بسیاری از شهروندان کشور بی آنکه هیچ گرایش 

اعتالی  دوران  افسوس  باشند،  داشته  سیاسی 

نظامی، فنی و فرهنگی احتاد شوروی را بخورند. 

البته گروهی از کمونیست ها هم هستند که مشی سیاسی حزب کمونیست فدراتیو روسیه را 

فرصت طلبانه شمرده و در احزاب کوچک چپ گرا متشکل شده اند. از آن جمله حزبی به نام 

»کمونیست های روسیه«، که از حزب کمونیست فدراتیو روسیه انشعاب منوده است.

گزارش ها از تقلب در انتخابات 

برای اولین بار در  انتخابات سیستم رأی گیری الکترونیک به طور آزمایشی در مسکو و 

چند ناحیۀ دیگر روسیه مورد استفاده قرار گرفت. حزب کمونیست از ابتدا با تقاضای بررسی 

دقیق این سیستم، معتقد بود که شیوۀ جدید، در را بر روی تقلب های انتخاباتی باز می کند. 

را  مشکوک  نتایج  از  منونه  چند  نیز  بعدًا  حزب 

اعالم کرد.

کاندیدای  مسکو،  محالت  از  یکی  در  مثاَل 

در  راسکین  والری  نام  به  کمونیست  حزب 

شده  خوانده  آرا  99درصد  از   بیش  که  زمانی 

بود، 1.3۵درصد از رقیب انتخاباتی خود جلوتر 

آرای  باقیماندۀ  خواندن  از  بعد  حالی که  در  بود، 

از  کاغذی و الکترونیک، با 13درصد اختالف، 

رقیب خود شکست خورد! رئیس کمیتۀ نظارت 

لیبرال  شخصیت های  از  خامنی  که  انتخابات  بر 

آرای  ریخنت  1۲مورد  که  داد  گزارش  است  کشور 

شده  ضبط  پایش گر  دوربین های  توسط  تقلبی 

درباره  که  کرده اند  تعهد  دولتی  مسئولین  است. 

موارد مشکوک حتقیق و بررسی اجنام شود.

»هرکس	 که	 کلیشه	 این	 برخالف	
زندگی	 کمونیستی	 رژیم	 تحت	 که	
است«،	 متنفر	 سیستم	 این	 از	 کرده	
اتفاقاً	شاهد	اقبال	مردم	مسن	تر	به	

آرمان	های	اتحاد	شوروی	هستیم.

همانند	روندی	که	در	کشور	های	غربی	
نیز	شاهدیم،	نسل	جوان	روز	به	روز	تمایل	
بیشتری	به	عقاید	چپ	پیدا	کرده	است.

فهرست
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سراپای	زیستن	رزم	است	و	رزم	بی	تالش	و	تالش	بی	رنج	میسر	نیست،	ولی	همه	زیبایی	در	این	
کوشندگی	و	آفرینندگی	مدام	است،	نه	آراستن	زندگی	خود	به	زیان	دیگران	و	نه	دست	شستن	از	این	

-ا.	ط نعمت،	بل	برخورداری	از	آن	به	کام	خویش	و	به	کام	دیگران.		
 

نریمان نریمانوف، نویسنده، پزشک و شخصیت برجسته  اجتماعی آذربایجان در سال 

از  18۷0 در خانواده ای فرهنگی در شهر تفلیس چشم به جهان گشود. پدرش کربالیی جنف 

ایرانیان مقیم قفقاز بود. گویا اجداد او از اهالی ارومیه بوده اند. در سال188۲ وارد آموزشگاه 

تربیت معلم گوری1 شد، و سال 1890 با فارغ التحصیلی از آن دانشسرا به آموزگاری در روستای 

میرزافتحعلی  شاگردان  از  او  پرداخت.  تفلیس  والیت  بورچالی  منطقه  در  حاجیلی  قیزیل 

آخوندزاده بود.

ادبی  اجتماعی،  سیاسی،  فعالیت  به  و  شد  باکو  وارد   1891 سال  نریمانوف  نریمان 

و  »بی سوادی  نوشت:  چنین  این  را  خود  کار  از  هدف  او  زد.  دست  گسترده ای  فرهنگی  و 

ادبی  با کار اجتماعی و  را  آنان  عقب ماندگی فوق العاده توده های مسلمان، وظیفه  بیداری 

صدایرسایمشرقزمین*
نگاهیبهزندگینریماننریمانوف

ودودمردی

پرندگان گروه گروه از فراز سر ملت ها می گذرند

انسان ها پشت به پشت از جهان می کوچند

بشریت گاه شهد و گاه شرنگ می نوشد.

از روز خنست فرمان زمانه چنین بوده است

این آمسان راز سر به ُمهر دارد. 

 )شعر معاصر آذربایجان، برگردان: عزیز محسنی(
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برای تدارک انقالب پیش روی من قرار می دهد«. وی در سال1894 برای خنستین بار در باکو 

با برخی روزنامه های مترقی کشورهای  و  بنیان نهاد  برای توده های مسلمان  کتاب خانه ای 

مشرق زمین رابطه ایجاد کرد و به یاری همان ها کتاب خانه را با ادبیات مهیا کرد.

در سال189۲ »بازرس« گوگول را به زبان آذربایجانی برگردانید و برای آموزش زبان های 

آغاز  گوگول  »بازرس«  برگردان  زد.  درسی  کتاب های  نوشنت  به  دست  روسی  و  آذربایجانی 

فعالیت نویسندگی اوست. در همین دوره برخی از اثرهای ادبی او آفریده شد، مانند »جهالت« 

1894، »شامدان بیگ« 189۵، »نادرشاه« 1899، »بهادر و سونا« 1896-1908 و در پیوند با 

برنامه های اجتماعی اش، مقاله هایی با مضمون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نوشت.

در ماه های مه و ژوئن سال190۲ وارد دانشکده پزشکی دانشگاه »نووروس سییا«ی اودسا 

شد. در دانشگاه به همکاری با جنبش دانشجویی پرداخت و در میان کارگران لیمان به کار 

انقالبی پرداخت. در ماه های ژانویه و فوریه سال 190۵ در گردهم آیی بزرگی در اودسا درباره 

برتری نظام جمهوری بر مشروطه رساله ای خواند. حکومت تزاری از بیم جنبش دانشجویی در 

پاییز سال 190۵ دانشگاه را به طور موقت تعطیل کرد.

او در همان سال به حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه پیوست و به باکو بازگشت. 

در انقالب خنست روسیه به مبارزه قاطع با خودکامگی پرداخت. در سال 190۵ به تشکیالت 

همت وابسته به حزب سوسیال دمکرات کارگری پیوست و با انقالبیون ایران پیوند تنگاتنگی 

برقرار کرد و به عنوان یکی از بنیادگذاران تشکیالت سوسیال دمکرات ایران، با مقاله ها و 

بیانیه ها توده های این دیار را به پیروی از راه انقالب خنست روسیه فرا خواند.

نریمان در سال1906 برنامه حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه را به زبان آذربایجانی 

برگردانید و در پخش آن در میان زحمتکشان آذربایجانی و ایرانی کوشید. در همان سال برای 

ادامه حتصیل به اودسا بازگشت و در سال 1908 با به پایان رساندن دانشگاه به باکو بازگشت و 

در بیمارستان شهر آغاز به کار کرد. نریمان نریمانوف پزشکی مردمی بود. توده های زحمتکش 

او را »دکتر ما« خطاب می کردند.

نریمانوف در فوریه سال 1909 در پِی تعقیب و فشار نهادهای حکومت تزاری روانه تفلیس 

شد و در بیمارستان آن شهر به کار پرداخت. در 1مارس همان سال به خاطر فعالیت های انقالبی 

دستگیر و در قلعه متخ زندانی شد و پس از 6ماه به هشترخان تبعید گردید. در هشترخان به 

همراه استپان شائومیان۲و دیگر انقالبی های تبعیدی به همکاری با روزنامه ها پرداخت و در 

میان مردم هشترخان به شخصیتی سیاسی و اجتماعی شهرت یافت.
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در  توانست   1914 سال  مه  ماه  در  و  بازگشت  باکو  به  سال1913  در  نریمانوف 

بیمارستان قاراشهر مشغول به کار شود. او هم زمان به فعالیت های ادبی و انقالبی ادامه 

در  که  بلشویک ها  خلِق«  »خانه ی  اجرایی  هیئت  به عضویت  سال1916  دسامبر  در  داد. 

میان کارگران به کار انقالبی می پرداخت، برگزیده شد، هم چنین در صدارت هیئت اجرایی 

تعاونی »قناعت« جای گرفت.

نریمانوف تا جنگ جهانی اول به عنوان سوسیال دمکرات چپ به کار و فعالیت پرداخت. 

او راه برون رفت از بحران ژرفی را که به خاطر خیانت و ارتداد رهبران جنبش کارگری، گریبانگیر 

احزاب سوسیالیست شده بود، در آموزه های کمونیسم یافت. پرچم در اهتزاز انترناسیونالیسم  

را  آتشین  فراخواِن  واقعی  معنای  بلشویک،  حزب  امپریالیسِم  علیه  مبارزه  و  پرولتری 

برای تغییر مناسبات بغرجن سیاسی و اجتماعی به او نشان داد. او راه لنین را برای رهایی 

زحمتکشان تا واپسین دم زندگی  و آرمان همه هستی اش انتخاب کرد.

نریمانوف در ماه مارس سال191۷ به عضویت هیئت کمیته موقت تشکیالت بلشویکی 

باکوی  کمیته  هموندی  به  و  همت  تشکیالت  کمیته  ریاست  به  سال  همان  ژوئن  در  همت، 

به  همت  بلشویکی  روزنامه  از 3ژوئن  شد.  برگزیده  روسیه  کارگری  دمکرات  سوسیال  حزب 

سردبیری او آغاز به کار کرد. در ژوئن سال 191۷ 

دمکرات  سوسیال  حزب  باکوی  کمیته  سوی  از 

به منایندگی مشاوِر دفتر سیاسی حزب سوسیال 

دمکرات کارگری روسیه برگزیده شد. از اکتبر سال 

191۷ از سوی بلشویک ها نامزد دومای شهری و 

از ماه نوامبر نامزد مجلس مؤسسان بود. در اواخر 

مارس سال1918 عضو کمیته دفاع انقالبی شهر 

باکو بود. در ۲۵آوریل سال 1918 به عنوان کمیسر 

اقتصادی شهری وارد ترکیب کمیسرهای باکو شد. 

در ماه مه سال 1918 یکی از سازماندهان کنگره 

خنست شوراهای منایندگان دهقانی منطقه ی باکو 

بود. نریمانوف در ژوئن همان سال به علت بیماری 

در  آجنا،  در  و  شد  فرستاده  هشترخان  به  شدید 

مدیریت کمیته اجرایی شعبه فرهنگ کوشید و در 

برای	 ترکی	 زبان	 آموزش	 کتابچه	 جلد	 تصویر	
سال	 در	 نریمانف	 نریمان	 توسط	 که	 روس	ها	

1۹00	در	باکو	منتشر	شده.
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کارهای تشکیالت منطقه ای حزب مشارکت فعال کرد.

او در ژانویه سال 1919 در هشترخان به کمیسری امور مسلمانان ماوراءقفقاز انتخاب 

شد. در آجنا با کمونیست های آذربایجان ارتباط تنگاتنگی داشت و در مقاله ها و نامه هایش 

زحمتکشان آذربایجان را به مبارزه علیه حکومت ضدانقالبی مساوات فرا می خواند. گ. 

مبارزه  پرچمداران  بهترین  از  یکی  »نریمانوف  است:  نوشته  او  درباره  اورجونیکیدزه3  ک. 

حزب ما در دوران استیالی مساوات ها بود.« نریمانوف در ژوئن سال 1919 برای کار به مسکو 

فراخوانده شد. در 3اوت همان سال گئورگی واسیلیویچ چیچرین4درباره نامزدی او به کمیته 

مرکزی طی نامه ای به لنین نوشت: »به محض آشنایی با رفیق نریمانوف اطمینان یافتم که او 

یکی از رهبران ورزیده حزب ما در میان مسلمانان خاورنزدیک و روس است«.

نریمانوف به ریاست شعبه شرق نزدیک کمیساریای امور خارجی جمهوری فدراتیو روسیه 

شوروی سوسیالیستی انتخاب شد و مدتی هم در معاونت کمیسر امور ملی آن سرزمین به کار 

پرداخت. وی زمانی که در کمیسری امور خارجه کار می کرد، در جهت حتقق سیاست های حزب 

در مشرق زمین نقش مهمی بازی کرد. لنین در رابطه با مسایل بنیادی شرق برای نظریات او 

اهمیت ویژه ای قائل بود. رهبر انقالب اکتبر در آستانه ۲۷مارس سال19۲0 درباره وضعیت باکو 

و آذربایجان، فروپاشی شیوه اداری مساوات ها، مناسبات روسیه شوروی با حکومت های ملی 

ماوراءقفقاز با نریمانوف گفت وگو کرد. در 8آوریل با تصویب کمیته مرکزی حزب کمونیست 

روسیه عضو دفتر سیاسِی قفقاز شمالی برای برپایی ساختمان حاکمیت شورایی در آجنا بود. 

هیئت رییسه کمیساریای امور ملی در  ۲۵آوریل سال 19۲0 برای تقویت شعبه قفقاز مصوبه ای 

به اجرا گذاشت. در همین راستا او به فرمان لنین با عضویت در هیئت رئیسه کمیساریای امور 

ملی، وظیفه امور مسلمانان ماوراءقفقاز را نیز به عهده گرفت. 

آذربایجان  در  شوروی  حاکمیت  پیروزی  آستانه  در   19۲0 سال  ۲۷آوریل  در  نریمانوف 

به طور غیابی به عضویت کمیته انقالب آذربایجان انتخاب شد و سپس به صدارت شورای 

کمیسرهای جمهوری رسید. در 16ماه مه سال 19۲0 باکو باشکوه فراوان از او استقبال کرد. 

نریمان نریمانوف خنستین رییس جمهور آذربایجان  شوروی و مشهور به لنین آذربایجان بود. 

وی در همان روز طی تلگرافی به لنین نوشت: »مردم آذربایجان با یک دلی به روسیه شوروی 

درود می فرستند و امیدوارند که حکومت نوبنیاد و مستقل در جهت تقویت آذربایجان از یاری 

خویش دریغ نورزد.« او در رهبری شورای کمیسرهای خلق آذربایجان متام نیروی خود را صرف 

تقویت حاکمیت شوروی و اعمال سیاست ملی لنینی و احتاد طبقه کارگر و دهقان و ساختمان 
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سوسیالیسم کرد. نریمان در سپتامبر سال19۲0 در فراخوان کمیته اجرایی انترناسیونال برای 

تدارک و برپایی خنستین کنگره خلق های مشرق زمین در باکو شرکت فعال داشت. او در ترکیب 

»شورای تبلیغات و فعالیت خلق های مشرق زمین« وابسته به انترناسیونال کمونیستی وارد 

شد.

نریمانوف یکی از بزرگ ترین مبلغان ورزیده لنینیسم در مشرق زمین بود. اورجونیکیدزه 

او را »سیمای بزرگ حزب ما در مشرق زمین« نامیده بود. وی مبارزی خستگی ناپذیر در جهت 

تکامل دوستی و برادری خلق های ماوراءقفقاز و خلق روس بود. نریمانوف با رهبرِی مبارزه 

در راه ایجاد جمهوری سوسیالیستی فدراتیو قفقاز، یکی از رهبران برگزیده از سوی منایندگان 

کنفرانس کمیته اجرایی مرکزی آذربایجان، گرجستان و ارمنستان در 1۲مارس سال19۲۲ در 

احتاد فدراسیون ماوراءقفقاز شوروی بود. در کنگره اول تشکیالت حزبی ماوراءقفقاز منعقده 

در فوریه سال19۲۲ به عضویت کمیته سرزمین قفقاز انتخاب شد. در کنگره های 1۲و13 حزب 

کمونیست روسیه به نامزدی عضویت کمیته مرکزی برگزیده شد. نریمانوف در ترکیب هیئت 

منایندگان شوروی در کنفرانس بین املللی جنوای ایتالیا در سال19۲۲ شرکت داشت.

خنست  کنگره  منت  از  برخاسته  مرکزی  اجرایی  کمیته  نشست  خنستین  در  نریمانوف 

شوراهای احتاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دسامبر19۲۲، از جمهوری سوسیالیستی 

فدراتیو قفقاز به عنوان صدر کمیته اجرایی مرکزی احتاد شوروی برگزیده شد. او در تدارک 

مهم ترین اسناد، مصوبات و بیانیه های سیاست های خارجی و اجرایی شدن آنها شرکت فعال 

داشت. نریمانوف در تدارک برگزاری نشست مؤسسه های صنعتی احتاد شوروی از نزدیک 

همکاری کرد. او در اجنمن علمی خاورشناسان و ارگان آن مجله ی »نووی وستوک« همکاری 

داشت. انستیتوی خاورشناسی مسکو مدت زیادی به نام وی خوانده می شد. در سال 19۲۵ 

سی امین سالگرد فعالیت سیاسی و اجتماعی او باشکوه متام در احتاد شوروی برگزار شد.

نریمانوف در 19مارس سال 19۲۵ به طور ناگهانی درگذشت. در تاج گل روی تابوت او از 

سوی حزب کمونیست احتاد شوروی این واژه ها به چشم می خورد: »به رهبر انقالبی خاورزمین 

احتاد  کارخانه های  و  اداره ها  همه  امپریالیسم«.  ستم  یوِغ  زیر  خلق های  رهایی  راه  مبارز  و 

جماهیر شوروی به علت درگذشت او دست از کار کشیدند. روز ۲3مارس، روز خاک سپاری 

نریمانوف، عزای عمومی اعالم شد. به پاس نام او پرچم احتاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در 

سراسر کشور، ساختمان ها و منایندگی های دیپلماتیک خارج از کشور، رزمناوها و کشتی های 

جتاری، پنج دقیقه به حالت نیمه افراشته درآمد. ساعت13 به وقت مسکو در همه مراکز نظامی 
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ارتش سرخ توپ ها هم زمان شلیک کردند. نریمانوف در میدان سرخ در کنار دیوار کرملین به 

خاک سپرده شد. م. کالینین۵سخنرانی سوگ را به عهده داشت: »ما نریمان نریمانوف دوست 

و رفیقی از صفوف حزب را به خاک می سپاریم. میدان سرخ خنستین قربانی ای از خلق های 

خاورزمین را در آغوش خود می کشد«.

توضیحات و منابع
* با استفاده از دانشنامه ده جلدی آذربایجان، جلد۷، ص۲۲6

 1. دانشسرای تربیت معلم گوری در سال18۷6 در شهر گورِی گرجستان گشایش یافت. همه درس ها 
در آن آموزشگاه به زبان های ارمنی، روسی، گرجی و آذری تدریس می شد و از مراکز پیشرو آن زمان 
بود. دیگر دانشسرای آن زمان در شهر ایروان قرار داشت. آموزشگاه گوری در زمینه انتشار نظریات 
آموزشی اوشینیسکی، بانی آموزش علمی و آموز گاه های روسیه و از اندیشمندان ماتریالیست، نقش 
به سزایی داشت. شعبه آذربایجانی آن در سال18۷9 آغاز به کار کرد که در گشایش آن م. ف. آخوندوف 
نقش چشمگیری داشت. آن آموزشگاه شخصیت های مترقی بسیاری پروراند که می توان از این افراد 
یاد کرد: جلیل محمدقلی زاده، حاجی یف، ماگامایف، فریدون کوچرلی، افندیف و... در سال 1918 شعبه 
آذربایجانی آن به همت فریدون کوچرلی به قازاخ انتقال یافت. گوری در گویش گرجی به معنای »تپه« 

است. گوری زادگاه ژوزف استالین رهبر احتاد شوروی است.
قفقاز،  سوسیالیستی  انقالب  برجسته  رهبران  از   )1918-18۷8( شائومیان  گئورگئویچ  ۲.استپان 
او  پیوست.  روسیه  کارگری  دمکرات  سوسیال  حزب  به  سال1900  در  که  ادبی  منتقد  و  روزنامه نگار 
دانش آموخته سال1900 از انستیتو پلی تکنیک ریگا بود که اخراج و به قفقار تبعید شد. وی پس از کنگره 
پنجم حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه به باکو اعزام شد. شائومیان نقش پررنگ و چشمگیری در 
جنبش کارگری آذربایجان داشت و از سازماندهان برجسته  و خستگی ناپذیر این جنبش قدرمتند بود. او 
عضو مشاور کمیته مرکزی حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه بود. شائومیان در کمون باکو به کمیسر 
امور داخلی آذربایجان انتخاب و در ۲0سپتامبر سال1918 پس از فتح باکو به دست امپریالیست های 

انگلیسی و مزدوران آنها در صفوف کمونارهای باکو تیرباران شد.
3. گریگوری کنستانتینوویچ اورجونیکیدزه )1886-193۷( از انقالبیون کهنه کار و برجسته ی گرجی و 
از رهبران انقالب اکتبر. وی کمیسر صنایع سنگین و عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست 

احتاد شوروی بود.
4. گئورگی واسیلیویچ چیچرین )18۷۲–1936( از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست احتاد شوروی 

و کمیسر امور خارجی آن کشور.
۵. میخاییل ایوانوویچ کالینین)18۷۵-1946( انقالبی برجسته و صدر شورای عالی احتاد جماهیر 

شوروی.

فهرست
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مثل بذر، من واژه هایم را روی زمین افشانده ام،
یکی در خاک اودسا، یکی در استانبول و آن دیگری در پراگ.

میهن محبوب من متام زمین است
و به هنگامی که نوبت من در رسد،

بر گور من متام زمین را بگذارید.
ناظم حکمت

در ۲6 مرداد 1400، بیماری هولناک کرونا، داغی دیگر بر سینه هنر، دانش و اندیشه میهن 

سپید موی ما نشاند و سرزمین ما جان شیفته دیگری را در رودهای خروشان خود جاری کرد. 

و  ترقی خواه  مجله  سردبیر  و  اجتماعی  بهبودخواه  شاعر،  مترجم،  نویسنده،  ریاضی،  حسن
پیشروآذری، مشعل فروزان قلب خود را به دیگر رفیقان هم نبرد سپرد تا شعله های تابناک 

عدالت و آزادی خاموشی نگیرد، زیرا جوششی در وجود او بود که ویژه شاعران، پیشگامان، 

فرهیختگان و متام کسانی است که زندگی روزمره در چارچوب سنن و رسوم و قوانین و موازین 

را منی پذیرند و گمشده ای به نام حقیقت دارند که همواره در پی آنند.

زندگییاپوسیدناستیاسوخنت.درزندگیخاموششعرینیست.
شهر  آن   - سراب  جمال آباد  روستای  در   133۷ ماه  بهمن  در  ریاضی)ایلدیریم(  حسن 

حماسه ساز در بزرگ ترین جنبش دهقانی ایران در سال های پرافتخار 13۲4ـ 13۲۵- به دنیا 

آمد. حتصیالت ابتدایی را در شهرهای هریس و مهربان و دبیرستان را در تبریز به پایان برد و 

آموزگار روستاهای حرمان زده آذربایجان شد تا راه و روش فرهیختگان دالور، جان باختگان 

ازیادمبرآنگلزیبایامید

گفتاریدرسوگ

روزنامهنگار،نویسندهوشاعرپیشرو

حسنریاضی

باقری خسرو
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صمد بهرنگی و بهروز دهقانی، را در پیش گیرد.

نشانداریکهگلازخارخیزد/بکنکاریکهکارازکارخیزد
 او خیلی زود از پویندگان سرزمین حاصلخیزی که از آن برخاسته بود، آموخت که برای 

بهروزی کودکان سرزمینش ، باید ایران و جهان راه پویندگی عدالت و آزادی را در پیش گیرند، 

پس به سوی اندیشه های آزادی خواهانه و عدالت جویانه گرائید و تا پایان به راه و آرمان خود 

پایبند ماند. پاولوفگفته بود که: بهیادداشتهباشیدکهبرایفرهیختهشدنبایدازعمرتان

مایهبگذارید. 
امواج انقالب ضد استبدادی و ضد امپریالیستی که خروشیدن گرفت، حسن جوان هم به 

آن پیوست و متام شور و آگاهی خود را در تنور آن سوزاند تا شاید از آن نان داغ برای همگان 

بیرون آید و به عدالت و تساوی تقسیم شود. عدالت اما به خود او هم نرسید. از پیشه آموزگاری 

که جان و استخوانش برای آن می سوخت، کنارش گذاشتند و ناگفته به او گفتند: خدمت نکن!

راهاعتالیشخصیت،راهفرازپوییروانآدمی،راهیخارآگیناست.
اما حسن، آن انسان محجوب و محبوب، جز به این عبارت مقدس خدمتبهدیگرانبرای

بهروزیهمگان، به چیز دیگری باور نداشت. در سال 1364 در دانشگاه علوم پزشکی پذیرفته 
شد و گرچه آن را به پایان نبرد، اما متام زندگی حرفه ای خود را در راه بهبودی بیماران سرطانی 

نثار کرد. در یاری به آنها سر از پا منی شناخت و حتی در روزهای اوج بیماری کرونا حلظه ای از 

اجنام وظیفه حرفه ای خود کوتاهی نکرد. او در سرزمین سرمایه زده، که شماری از پزشکان را از 

جاده خدمت به بی راهه ثروت و مکنت رانده است، به آرمان پورسیناها و رازی ها وفادار ماند. 

ادبی  فعالیت های   13۵4 سال  از  ریاضی  حسن 

و فرهنگی خود را آغاز کرد و در سال های کوتاه اما پر 

ادبی  و  فرهنگی  اجتماعی،  آفرینش های  به  خود  مثر 

گسترده ای دست یازید. از آثار او می توان به »آنادیلی

که  آذربایجانی«  ترکی زبان دستور و نگارش آیین -
ناظم شناختنامه جلدی  سه  مجموعه  و  شد  منتشر 

و  است  چاپ  دست  در  که  اشعار مجموعه و  حکمت
ده ها مقاله در نشریه های گوناگون و دبیری اجنمنادبی

فرهنگیحبیبساهراشاره کرد.
با این وجود شاید بتوان پر مثرترین کار ایشان را 
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انتشار منظم فصل نامه آذری دانست. او از سال 138۲ با سردبیری مجله بین املللی ترکی و 

فارسی آذری فصل تازه و شکوفایی را در زندگی فرهنگی خود آغاز کرد. بنیان گذار مجله آذری 

با درگذشت استاد  بود.  و نویسنده برجسته  استاد بهزاد بهزادی )1306- 1386( پژوهش گر 

بهزادی، این حسن ریاضی بود که راه استاد را ادامه و تکامل داد.

انساندرجستجووتالشجاودانهاشدرراهحقیقتزیباوبزرگاست.
مجلهآذریمنونه ای درخشان و کمیاب در مجله های فرهنگی و اجتماعی و ادبی میهن 
ماست که می تواند الگویی و راهنمایی برای دیگر مجله ها و روزنامه های دو زبانه در سرزمین 

چند زبانه و چند فرهنگی ما باشد. مجلهآذریدر نزدیک به بیست سال انتشار پر مثر خود، 

مردم، فرهنگ، دانش، ادبیات، فرهیختگان و دالوران آذربایجان پرافتخار را به زبان ترکی و 

به زبان فارسی به مردم آذربایجان، ایران و جهان شناساند و ثابت کرد که مردم کهنسال ایران که 

به زبان های گوناگون سخن می گویند، با هم در بلندای تاریخ، فرهنگ، دانش و هنر این سرزمین 

رجندیده اما پر غرور را آفریده و تکامل بخشیده اند. مجلهآذریبا چاپ مقاله های اجتماعی و 

ادبی، نقد کتاب، سینما، تئاتر و هنرهای جتسمی و گفتگو با فرهیختگان علمی و هنری، نه تنها 

به ارتقای آگاهی مردم آذربایجان یاری های درخشان کرد بلکه از این طریق توانایی های زبان 

ترکی را افزایش داد و آن را برای هم سازی با پیشرفت های علمی و هنری و ارتباطی مجهزتر کرد.

مجلهآذری با چاپ آثار نویسندگاه جوان آذری، به پرورش نسلی از دانشوران و هنرمندان ترک 
زبان یاری رساند و فرهنگ غنی آذربایجان را غنی تر کرد و از این طریق فرهنگ مردم ایران را 

هم غنا و توانایی بخشید. سخن در باره خدمات دکتر حسن ریاضی و مجله آذری به پژوهشی 

درخور نیاز دارد که این مهم بر عهده پژوهشگران، بویژه پژوهشگران جوان است. 

رسم  و  راه  از  پیروی  با  آذری،  مجله که  است  آرزومند  و  امیدوار  امید و دانش مجله
بنیانگذاران خود، زنده یادان، بهزاد بهزادی و حسن ریاضی، راه خود و فرازپویی خود را ادامه 

دهد و در دیگر بخش های میهن ما تکثیر شود و برادرها و خواهرهای تازه بیابد و در کنار آنها و 

در همیاری با آنها راه تکامل و پیشرفت ایران و پیروزی آرمان های استقالل، عدالت اجتماعی 

و آزادی را هموار و هموارتر کند.

آرزو می کنیم که یاد و نام دکتر حسن ریاضی، تا روزی که آرمان های جنیب و شریفی که او 

دنبال می کرد زینت بخش ایران و جهان شود، پایدار مباند.

آندمکهدمیدعاقبتصبحسپید/مارابهشبخاک،سراشدجاوید
ازیادمبرآنگلزیبایامید/کزباغدلخونشده،دستامنچید.
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