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میهن  سایت  نشریه/  گذشت!  سال  چهار  زود  چه 
انتشار خود  دوره جدید  سال  پنجمین   ،2۵ با شماره 
را آغاز می کند� بسیار خوشحالیم که افرادی با نقطه 
آرمانها  با  اما  سیاسی  و  فکری  مختلف  های  عزیمت 
توانستیم  سال  چهار  مشابه  و  همسو  هایی  دغدغه  و 
جمعی همدل و همراه بسازیم و هر یک دور جدیدی از 
کار رسانه ای سیاسی- راهبردی را در زندگی خود به 
پیش ببریم� برخی در ابتدا به خصوص با تجارب منفی 
در خارج از کشور تصور نمی کردند که جمعی چنین 
با حسن  در طول چهار سال  اما  باشد�  پردوام  متنوع 
نیت و اعتماد کامل به یکدیگر و با گفتگوی مداِم صریح 
و بدون لکنت و مصلحت، موفق شدیم پروژه ای مورد 
ببریم�  پیش  کامل  همدلی  با  را  دغدغه  هم  و  توافق 
این پروسه بر انس و الفتمان با یکدیگر بسی افزود و 
بیش از پیش به هم نزدیکترمان کرد تا مایه دلخوری 

و دوری باشد�
جدا از این پشت صحنه ای که ذکرش برای ایرانیانی 
که سخت با یکدیگر نزدیک می شوند و زود از هم دور 
ضروری می نمود؛ شاید نیاز به ذکر نباشد که به لحاظ 
مالی نیز با رعایت قناعت کامل، ذره ای کمک مالی از 
کسی (ایرانی و غیرایرانی) دریافت نکرده ایم و صرفا بر 
کمک های کامال شخصی مدیر مسئول نشریه متکی 

بوده ایم!
به لحاظ مضمونی نیز هر 2۵ شماره ای که طراحی 
و اجرا کردیم و یکی، دو شماره ای که برای بعد در نظر 
گرفته ایم؛ همراه با گفتگوی اقناعی و عموما با اجماع  
بوده است� در انتخاب موضوعات سعی کرده ایم نقطه 
چین و روندی را از مسائل مبنایی تا مسائل ایضاحی 
همگی  که   کنیم  دنبال  راهگشا؛  مسائل  باالخره  و 
سرزمین  در  »تغییر«  روند  برای  راهبردی  مباحثی 

محنت زده و مردم رنج دیده کشورمان باشند�
بوده  موفق  اجرا  و  و طراحی  انتخاب  در  امیدواریم 
لطف  مورد  همواره  که  خوانندگانی  با   داوری  باشیم� 

شان بوده ایم و مشوق مان بوده اند�
همین جا، جا دارد از همه کسانی که در این چهار 
سال دست یاری مان را به گرمی فشردند و با گشاده 

مقاالت  با  را  ما  تمام،  مسئولیت  احساس  با  و  رویی 
کردند،  یاری  شان  راهگشای  و  راهبردی  و  عمیق 

صمیمانه سپاسگزاری کنیم�
در  میهن،  شماره  این  در  که  مهمی  موضوع  اما 
از سوی شورای دبیران  انتشارش،  آغاز پنجمین سال 
نیم قرن اخیر  انتخاب شده  »مدل های »تغییر« در 

در جهان« است�
یکی از ویژگی های دوران مدرن کوتاهی عمر رژیم 
امپراطوری ها، سلطنت ها  های حاکم است� برخالف 
حتی  عمر  اینک  قدیم  صدساله  چند  حکومتهای  و 
سالی  ده  چند  به  حداکثر  غیرمردمی  حکومتهای 
معدود کاهش پیدا کرده است� تجربه بشری در جوامع 
دموکراتیک نیز به چرخشی بودن و محدود و پاسخگو 
شدن قدرت رسیده است� هر چند برای تحقق عملی و 

واقعی این آرمان هنوز راه زیادی باقی است�
و  استبدادی  و  متمرکز  حکومتهای  از  »تغییر«  اما 
اقتدارگرا به حکومتهایی نسبتا مردمی تر در جهان با 
شیوه ها و مدل های مختلفی صورت گرفته است� اگر 
روزی اهل عرفان برخالف فقهای جزم اندیش راه های 
به سوی خدا و آسمان را به عدد خالیق می دانستند! 
مبارزه  و  سیاست  جهان  اندیشان  ژرف  نیز  امروز 
به  های  راه  نگران،  محدود  و  سازان  ساده  برخالف  

سوی دموکراسی را به عدد جوامع می دانند!
به مباحثی  این شماره خود نمی خواهد  میهن در 
کالن و نظری بپردازد بلکه مباحثی موردی و مصداقی 
را مد نظر قرار داده  و در پی آن است این  مسئله را 
بررسی کند که دگرگونی و تغییر(حال با نتایج مثبت 
و یا منفی)، در مثالهای مشخصی همچون فروپاشی و 
تغییر در بلوک شرق و باز هم مشخص تر در کشورهای 
گوناگونی همچون شوروی، لهستان، رومانی و … و یا 
جنوبی  کره  شیلی،  اسپانیا،  جنوبی،  آفریقای  در  قبال 
مصر  تونس،  مثل  بهارعربی  نمونه جدید  در  یا  و  و… 
و… و یا در کشور خودمان ایران (در تجارب متاخرتری 
همچون مشروطیت، نهضت ملی، انقالب بهمن) چگونه 

اتفاق افتاده است�
به طور مشخص تر می خواهیم در هر یک از این 

تحوالت (به خصوص در کشورهایی که به دموکراسی 
نزدیک تر شده اند) نقش و کارکرد چهار عنصر را مورد 

توجه قرار دهیم:
ماهیت و ساخت حکومت

نقش مردم و نهادها و تشکالت (و احیانا جنبشهای) 
مدنی و صنفی و سیاسی (به عبارتی دیگر جامعه مدنی 

و جامعه سیاسی)
نقش نیروهای نظامی کشور

نقش عوامل خارجی
همین  روی  شماره  این  تمرکز  اینکه  توجه  قابل 
مدلهاست و موضوع »ایران« مسئله این پرونده نیست� 
مورد  گذشته  های  پرونده  در  هم  را  ایران  موضوع 
توجه قرار داده ایم و هم در پرونده های آتی مجددا 
به آن برخواهیم گشت� ایرانی که در وضعیت پیچیده 
و  مختلف  اندازهای  چشم  و  دارد  قرار  ای  شکننده  و 

متنوعی انتظارش را می کشد…
بنابراین قصدمان در این شمار گردآوردن نمونه های 
ارتقاء دانش نظری  برای  برای مخاطبان  مطالعه شده 
برای  مناسب  بستر  و  مقدمه  عنوان  به  آنان  سیاسی 

بحثهای آتی در مورد میهن خودمان است�
عزیزان  همه  از  دیگر  بار  یک  نیز  شماره  این  در 
در  را  میهن  خوانندگان  و  ما  که  نظرانی  صاحب  و 
دست  و  کرده  سهیم  خویش  تجارب  و  مطالعات 
مقاالت  بتوانیم  تا  فشردند  گرمی  به  را  مان  همکاری 
متنوع این شماره، که شاید برخالف برخی شماره های 
دیگر نیاز به مطالعه و وقت گذاری بیشتری بود، تدارک 
ببینیم صمیمانه تشکر می کنیم� امیدواریم در شماره 
های آتی نیز از همدلی و همراهی این عزیزان و دیگر 
دوستانی که دغدغه ایران و مردمانش و آزادی و آبادی 
و عدالت و امنیت و استقالل این سرزمین کهن و مردم 
کوشا و باهوش و زحمتکش و گرفتار در رنج و بالی 

حاکمان بی خرد و مستبد را دارند، بهره مند شویم�
شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن 
یلفانی

سرسخن

سرسخن
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مفهومی  حکومت،  از  شکلی  به عنوان  دموکراسی، 
ساده ی  معنِی  پِس  در  است�  فریبنده  و  پیچیده  بس 
و  گوناگون  به هم تنیده ی  ابعاد  مردم«  »حکومت 
درِک  آن ها  شناخت  بدون  که  است  نهفته  متناقضی 
شکل های  نمی آید�  دست  به  مفهوم  این  از  درستی 
مختلف حکومتی و مطلوبیت یا عدم مطلوبیت هرکدام، 
و  بوده  مطرح  باستان  دوران  از  که  بوده  بحث هایی 
براساس  هریک  نیز  بعد  دوران های  سیاسی  متفکرین 
دیدگاه سیاسی شان ویژگی های حکومت مطلوِب خود 

را توصیف کرده اند�
و  متناقض  مفاهیِم  با  خود  دموکراسی  مفهوم 
ازجمله  دارد،  سروکار  متعددی  دوگانگی های]۱[ 
عمومی/ حوزه ی  سیاسی،  مدنی/جامعه ی  جامعه ی 
حوزه ی خصوصی، قدرت/بی قدرتی، تفکیک قوا/وحدِت 
خودگردانی/ قانون/بی قانونی،  ثروتمندان/فقرا،  قوا، 
دیگران گردانی، داوطلبانه/غیرداوطلبانه، اقتدار عقالنی/

غیرعقالنی، و حکومت اقلیت/اکثریت� در عمل، تأکید 
و بیشینه (ماکسیمایز) کردِن هریک از این دوگانه ها به 
کمینه تر(مینیمایز) شدِن دیگری انجامیده و نظام های 

سیاسی متفاوتی را پدید آورده است�
آن چه که حائز اهمیت است این است که از یک سو 
توسعه ی  تجدد،  بشری،  جوامع  پیشرفت  با  همراه 
و  اجتماعی،  جنبش های  و  انقالب ها  سرمایه داری، 
به عنوان  دموکراسی  بر  تکیه  ارتباطات،  جهانی شدن 
پیدا  همگانی  جنبه ی  حکومت  شکل  مطلوب ترین 
واقعی  دموکراسی  استقرار  دیگر  سوی  از  اما  کرده، 
آن  به  نیل  و  شده  روبه رو  زیادتری  موانع  با  درعمل 

هرچه دشوارتر شده است�
هر  مطلوبیت  و  حکومت  مختلف  شکلِ های 

کدام
همه ی  مشارکِت  مستلزم  واقعی  دموکراسی 
و  پوشش  است�  جامعه  امور  اداره ی  در  شهروندان 
زمان  از  قدیم  دوران  همان  از  دموکراسی  شموِل 
دموکراسی آتنی تا دوران ِ اخیر مورد اختالف فیلسوفان 
که  همان طور  است�  بوده  مختلف  متفکران سیاسی  و 
می دانیم افالطون از اولین فیلسوفانی بود که در این 
زمینه نظر داد و دموکراسی را نظامی پَست و مردود 

حکومِت  پنج  از  کرد�  قلمداد 
حکومت  یعنی  نظرش،  مورد 
تحت  اریستوکراسی/اشرافیت 
 – شهریار  یک  حاکمیت 
فیلسوِف خردمند؛ تیموکراسی 
قدرتمنداِن  حکومت  یا 
الیگارشی  و  با خرد؛  نه چندان 
چندساالری؛  حکومت  یا 
دموکراسی  از  برتر  را  هریک 
قلمداد  عامه،  حکومت  یا 
می کرد� از نظر او هریک از این 
تمایلی  با  حکومتی  شکل های 
که به انحطاط دارند، به شکل 
تنها  و  می یابند،  تنزل  بعدی 

شکل حکومِت پَست تر از دموکراسی، تیرانی یا حکومت 
خودکامه است� به باور او توده ی ناآگاه به دنبال منافع 
توان حکومت  و  دانش  و  است  مادی خود  کوتاه مدِت 
بر سه  بعدی اش عمدتاً  کارهای  در  افالطون  ندارد�  را 
تأکید  و دموکراسی  الیگارشی  مونارشی،  نوع حکومت 
کرد� در مقایسه بین حکومت خودکامه و دموکراسی، 
طی  که  می دید  مطلوب  را  حکومت  از  بهتری  شکل 
با  عدالت،  به  باورمند  و  تحصیل کرده  برگزیدگاِن  آن 
شهروندان  َقِیم  به عنوان  و  شوند  انتخاب  فراوان  دقت 
با  فرضی  حکومت  این  تفاوت  کنند�  اداره  را  کشور 
َقِیم ها  این  از  هیچ یک  که  بود  این  الیگارشی ها  دیگر 
خانه های  در  می بایست  و  نداشتند  مالکیت  حق 
دولتی اقامت گزینند و هزینه ی محدود زندگی شان را 

شهروندان تأمین کنند�
شکل  سه گانه ی  تقسیم  این  که  است  توجه  جالب 
دولت گویا در میان ایرانیان در دوره ی هخامنشی نیز 
تاریخ  کتاب  در  خود  برداشِت  با  هرودوت  بود�  مطرح 
از  بعد  اشاره می کند که  آن دوران  ایرانِی  به سه  اش 
نظر  حکومت  شکل  بهترین  مورد  در  کمبوجیه  مرگ 
می دهند، و هریک از آن ها بر یکی از سه نوع حکومت 
به  داریوش)  داماد  (اُتان،  “اُتانس”]2[  دارند؛  تأکید 
حکومت مردم، به برابری حقوق، جوابگو بودِن دولت، و 
تصمیم گیری مشترک باور دارد، و از نظام سلطنتی که 

در آن شاه مختار است هرچه می خواهد انجام دهد، 
انتقاد دارد� مگابیزوس]3[ (مهابیز، سردار داریوش) بر 
حکومت اشراف، و داریوش بر حکومت سلطنتی تأکید 

می کردند�]4[
برجسته ی  فیلسوف  بوبیو،  نوربرتو  که  همانطور 
طرح  سیاسی  نظریه های  تاریخی  مرور  در  ایتالیایی، 
بر  مبتنی  حکومِت  نوع  سه  باستانِی  مفهوم  می کند، 
را  بسیار)  و  نفر،  چند  نفر،  (یک  حکومت گران  تعداد 
و هابز  ماکیاول  از  بعدی،  نظریه پردازان  آثار  تمامی  در 
مشاهده  نیز  مونتسکیو  و  روسو  الک،  اسپینوزا،  تا 
از  که  است  این  است  قابل توجه  که  آن چه  می کنیم� 
به  فرانسه،  انقالب  تا  تقریباً  باستان  دوران  آغاِز  همان 
بَُدن،  هابز،  ازجمله  دیدگاه ها،  تمامی  استثنا هایی،  جز 
ویکو، کانت و هگل، مخالف دموکراسی و حکومت مردم 

بود� ]۵[
بسیاری از این دیدگاه ها، منطبق با دانش و باورهای 
زمانه، دیدگاه هایی قوم گرایانه و نژادپرستانه نیز بودند� 
برای مثال مونتسکیو در روح  القوانین، مونارشی را – که 
برای  مناسب   – بود  مطلوب حکومت  او شکل  نظر  از 
دولت های اروپایی، و استبداد را مناسب برای کشورهای 
شرقی می دانست� هگل تحت تأثیرتأثیر مونتسکیو، این 
می کند�  مطرح  تری  افراَطی  شکل  به  را  تقسیم بندی 
او می گوید، »…مشرق زمین می دانست و می داند که 
]در آن جا[ تنها یک نفر آزاد است، در جهان یونانی و 

دموکراسی؛ تناقض ها و پیش شرط ها
سعید رهنما
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رومی چند نفر آزادند، و در جهان آلمانی همه آزادند� 
دسپوتیزم،  عمومی  تاریِخ  ]حکومت[،  شکل  اولین 
اریستوکراسی، و سومی مونارشی  دومی دموکراسی و 
است�«]6[ حتی نظریه ی آزادی جان استوارت میل از 
لیبرالیسم، شامل همگان نمی شد�  مهم ترین متفکران 
او معتقد بود که تفاوت اساسی بین »مردمان متمدن« 
و »بَربَر ها« وجود دارد� او که خود سال ها برای کمپانی 
هند شرقی و استعمار انگلستان کار می کرد، همزمان با 
وضع نظریه های ترقی خواهانه و عدالت خواهانه، و دفاع 
دفاع  انگلستان رسماً  امپریالیسم  از  زنان،  از حق رأی 
برای  که  خیرخواهانه«  »دسپوتیزِم  را  آن  و  کرد  می 
مردمان بَربَر مفید است، می خواند�]۷[ حتی مارکس 

نیز گاه از چنین دیدگاهی چندان مبرا نبود�
در مقاطع بعدی، در نظریه های سیاسی و در عمل 
این سه نوع حکومت به دو نوع کاهش یافت؛ یکی اتحاد 
و  مونارشی،  برعلیه  اریستوکراسی  و  دموکراسی  عمل 
بر علیه  اریستوکراسی  اتحاد عمل مونارشی و  دیگری 
نام  تحت  عمل  اتحاِد  این  اول،  مورد  در  دموکراسی� 
با  دموکراسی  به تدریج  و  یافت،  گسترش  جمهوری 
و  اتوکراسی  با  مونارشی  و  اریستوکراسی  و  جمهوری، 
به  هفدهم  قرن  اواسط  از  شدند�  شناخته  خودکامگی 
امریکا،  انقالب  روشنگری،  عصر  انگلیس،  انقالب  بعد، 

رویدادهای  جمله  از  پاریس  کمون  و  فرانسه،  انقالب 
تاریخی عظیمی بودند که طی دو قرن، هریک به شکل 
مستقیم یا غیرمستقیم، قدرِت سلطنت و حامیان بزرگ 
به  به شدت  را  اشرافیت  و  کلیسا  روحانیوِن  یعنی  آن 
چالش کشیدند، و به رغم شکست ها و عقب نشینی های 
دموکراسی  استقرار  برای  را  مهمی  زمینه های  بعدی، 

فراهم آوردند�
عمدتاً  که  لیبرالیسم  سرمایه داری،  رشد  با  همراه 
در  زمان  آن  سرمایه داِر  طبقه ی  خواست های  بیانگر 
خواستار  بود؛  کلیسا  و  اشراف  مطلقه،  سلطنت  مقابِل 
محافظت  و  تجارت  آزادی  قانون،  حاکمیت  برقراری 
بر  مبتنی  دولت های  ایجاد  بود�  مالکیت  حقوق  از 
از  قطعاً  مطلقه  حکومت های  به جای  اساسی  قانون 
دست آورد های بزرگ لیبرالیسم در غرب بود� اما تأکید 
بر عدالت، آزادی ها و حکومت قانون و حق شهروندی، 
محدود به طبقه ی ثروتمند بود، چرا که اکثریت عظیم 
غیرمالکین،  و  زنان  ازجمله  کشورها،  این  مردمان 
از تمامی این آزادی ها و حقوق بی بهره  به طور قانونی 
بودند، چه رسد به مستعمراتی که زیر سلطه ی همین 

حکومت ها قرار داشت�
مبارزه ی  از  پس  پیچیده،  و  طوالنی  روند  یک  در 
کارگران، زنان و دیگر شهروندان و با نقش و حمایت 
وسیع جریانات چپ سوسیالیستی، سوسیال دموکراسی 
بخش های  به  آزادی ها  و  حقوق  این  فمینیستی،  و 

تعمیم  کارگران  از  بخشی  حتی  جامعه،  از  بیش تری 
کنار  بر  سرمایه داری  دولت های  راه  این  در  یافت�]۸[ 
ایدئولوژیک و  از دستگاه های  از دستگاه های سرکوب، 
استفاده  برای حفظ منافع طبقاتی خود  نیز  اقتصادی 
نگه داشتِن  راضی  بر  مبتنی  اقلیت  حکومِت  کردند� 
(کانسنت) اکثریت، که گرامشی به شیواترین وجهی آن 
را تشریح  کرد، و از جمله متکی به کنترل رسانه های 
حاکم  شیوه ی  به  بوده،  رضایت ها  جعِل  و  گروهی 

دولت مداری مبدل شد�
نظریه ها  در  که  دموکراسی  دو شکِل حکومِت  بین 
طرح شده بود، یعنی دموکراسی مستقیم و دموکراسی 
و  شد  اجرا  عمل  در  دوم  نوع  تنها  نیز  نمایندگی، 
به عنوان  را  دموکراسی  روسوکه  حتی  یافت�  گسترش 
از  شهروندان  پیروی  و  گردانی،  خود  و  خود-رهبری 
در  می دید  می کنند،  و  کرده  وضع  خود  که  قوانینی 
مناسِب  تنها  مستقیم  دموکراسی  که  پذیرفت  نهایت 
دولت های کوچک و جایی است که شهروندان یکدیگر 
را می شناسند و با مسایل محلی آشنایی دارند� بعداً با 
انقالب  به ویژه  سوسیالیستی،  جنبش های  گرفتن  اوج 
دموکراسی،  از  دیگری  شکل  روسیه،  در  بلشویکی 
یعنی دموکراسی شورایی، تحت تأثیر کمون پاریس و 
تحلیل های اولیه ی مارکس از کمون، مطرح شد که آن 

هم بر دموکراسی مستقیم و نه نمایندگی تأکید داشت، 
هرچند که در عمل وضعیت دیگری یافت که یکی از 
مشخص ترین ویژگی هایش فقدان دموکراسی و استقرار 

دیکتاتوری از نوع دیگر بود�
جهان  امپریالیستِی  رقابت های  و  بحران ها 
با  را  حکومت  از  دیگری  نوع  ظهور  سرمایه داری، 
پی گیری سیاست های پوپولیستی تحت عنوان حکومت 

فاشیستی نیز پدید آورد�
در سال های پس از جنگ جهانی دوم، جنِگ سرد، 
و ظهور امریکا به مثابه بزرگ ترین قدرت امپریالیستی، 
از یک سو سرمایه ی انحصاری جهانی خود را بر قسمت 
کشورهای  در  نه تنها  و  ساخت،  مسلط  جهان  اعظم 
مستعمره  قباًل  کشورهای  در  بلکه  غربی  پیشرفته ی 
سرپوش  حفظ  با  دولتی  قدرت  نیمه مستعمره،  و 
دموکراسی، بیش از پیش تحت کنترل انحصاری اقلیتی 
بسیار ثروتمند قرار گرفت، اما از سوی دیگر مبارزات 
نیز  را  دموکراسی خواهی در کشورهای مختلف جهان 
دامن زد، و با کسب دستاوردهای مهمی همراه بود� در 
مراحل بعدی با ظهور نولیبرالیسم و قدرت یابی بیش تر 
سرمایه ی جهانی و سلطه ی افسارگسیخته ی سرمایه ی 
ترقی خواه،  و جنبش های  کار  نیروی  تضعیف  و  مالی، 
بسیاری از این دستاورد ها از دست رفت، »لیبرالیسم« 
ضد  سیاست های  و  باخت،  رنگ  سنتی اش  معنی  در 
لیبرالیستی بسیاری بر تعداد روزافزونی از کشورها و در 

سطح جهانی حاکم شد�
عدالت  مسئله ی  کمبود ها؛  و  تناقض ها 

اجتماعی
به  را  مهمی  بس  اخالقیاِت  و  آرمان ها  لیبرالیسم 
و  موروثی  حقوق  جانشین سازی  کرد؛  عرضه  جهان 
قانون،  حکومت  فردی،  آزادی  مدنی،  قوانین  با  الهی 
و  بیان  آزادی  مدنی،  حقوق  قانون،  مقابل  در  برابری 
حق  مذهبی،  مدارای  دولت،  از  دین  جدایی  عقیده، 
مالکیت، دولِت محدود و مبتنی بر مشروعیت، حراست 
آکادمیک،  آزادی  مقابل خودکامگی،  در  از شهروندان 
و بسیاری حقوق دیگر� از میان این فهرست طوالنی، 
یکی از پرمناقشه ترین نکته ها به رِد مالکیت عمومی و 
آن  از  منتج  و سرمایه دارِی  بازار  قیدوشرِط  بی  آزادی 

مربوط بوده است�
پِری اندرسون در نوشته ای به نکته ی بسیار جالبی 
کتاب  دو   ،۱۸4۸ اوایل  در  گوید  می  او  دارد�  اشاره 
یکی  شدند؛  منتشر  لندن  در  هفته  چند  فاصله ی  با 
مانیفست حزب کمونیست، نوشته ی مارکس و انگلس، 
و دیگری اصول اقتصاد سیاسی نوشته ی جان استوارت 
را  دیدگاِه سوسیالیستی  کتاب  این  در  میل  بود�  میل 
خیالی واهی قلمداد کرده و اعالم نموده بود که مالکیت 
عمومی هرگز نخواهد توانست جای مالکیت خصوصی 

را بگیرد�
شهری  فقیراِن  شورش  که  نگذشت  دیری  اما 
استوارت  و جان  فراگرفت،  را  اروپا  کشورهای مختلف 
مسئله ی  باز  ذهنی  با  تحوالت  این  تأثیر  تحت  میل 
و در چاپ  داد،  قرار  بازبینی  را مورد  مالکیت عمومی 
دوم همان کتاب، در یک سال بعد در۱۸49، با شهامِت 
که  نوشت  و  داد  تغییر  را  خود  قبلی  نظر  کم نظیر 
عناصر  ارزشمندترین  از  یکی  سوسیالیستی  اشتراک 
بهبود زندگی انسانی است� از آن پس، جان استوارت 
و  کرد،  قلمداد  سوسیالیست  و  لیبرال  را  خود  میل 
اجتماعی  مسأله ی  که  نوشت  خود  اتوبیوگرافی  در 
بیِن  وحدتی  می توان  چه گونه  که  است  این  آینده 
مواد  عمومی  مالکیت  با  فردی  آزادی های  بیش ترین 
منافع  در  همگان  برابِر  دادِن  مشارکت  و  جهان،  خاِم 
سوی  از  برخورد  این  آورد�]9[  وجود  به  کار  مشترِک 
یکی از برجسته ترین نظریه پردازان لیبرالیسم، از اولین 
لیبرالیسم  تناقض  این  به  کوشید  که  بود  تالش هایی 
برقرار  لیبرالیسم و سوسیالیسم  مابین  پلی  و  بپردازد، 

سازد�
به درستی  ِهلد  دیوید  که  همان طور  نیز،  مارکس 
را  (لیبرتی)  آزادی  مطلوبیت  هرگز  می کند،  اشاره 
خودکامگی  علیه  بر  لیبرالیسم  مقابله ی  و  نکرد،  انکار 
را  سیاسی  برابری  برای  لیبرال دموکرات ها  مبارزه ی  و 
گامی به پیش در نبرِد رهایی انسان می دید� اما او بر این 
اعتقاد بود که مادام که استثمار انسان از انسان ادامه 
با  دارد، رهایی واقعی عملی نیست�]۱0[ سوسیالیسم 
ایده ی بزرگ رهایی بشر، آن طور که در عمل پیشروی 
پرداخته  آن  به  دیگر  جاهای  در  که  همان طور  کرد، 
همراه  دموکراتیک  نظم  یک  با  نتوانست  شده،]۱۱[ 
شود، و شکِل جدیدی از دیکتاتوری را مستقر ساخت و 
در آن شکِل خود به شکست انجامید� در همان زمان هم 
شخصیت های سوسیالیست برجسته ای، از برنشتاین و 
کائوتسکی تا رزا لوکزامبورگ و لیو یوگیِهس، از زوایا و 
مواضعی متفاوت، بر ضرورت دموکراسی تأکید داشتند�
نظریه پردازان  از  بسیاری  بعدی  مراحل  در 
سوسیالیست برای تجدید حیاِت سوسیالیسم، با تکیه 
بر ضرورت دموکراسی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
جنبه های  از  پاره ای  که  می کنند  و  کرده  سعی 

هرودوت با برداشِت خود در کتاب تاریخ اش به سه ایرانِی آن دوران اشاره 
می کند که بعد از مرگ کمبوجیه در مورد بهترین شکل حکومت نظر می دهند، و 
هریک از آن ها بر یکی از سه نوع حکومت تأکید دارند؛ »اُتانس« )اُتان، داماد داریوش( 
به حکومت مردم، به برابری حقوق، جوابگو بودِن دولت، و تصمیم گیری مشترک باور 
دارد، و از نظام سلطنتی که در آن شاه مختار است هرچه می خواهد انجام دهد، انتقاد 
دارد. مگابیزوس )مهابیز، سردار داریوش( بر حکومت اشراف، و داریوش بر حکومت 

سلطنتی تأکید می کردند.
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ایده های  با  را  لیبرالیسم  دموکراتیِک  و  آزادی خواهانه 
اصلی سوسیالیسم درآمیزند� این تالش ها برای یافتن 
به رغم  مهم،  دیدگاِه  دو  این  بین  ارتباطی  راه های 
برخوردهای خصمانه ی پیرواِن سنتی و اصول گرای هر 

دو دیدگاِه لیبرالیسم و سوسیالیسم، ادامه دارد�
برجسته ی  نظریه پرداز  مکفرسون،  سی�پی� 
دموکراسی و سوسیالیسم، می نویسد، »تالش من این 
بوده … که تجدید نظری در نظریه ی لیبرال دموکراسی 
انجام دهم، تجدید نظری که واضح  است تا حد زیادی 
را  دیدگاه  آن  که  امید  این  با  مارکس هستم،  مدیون 
دموکراتیک تر سازم، ضمن آن که بخشی  ارزشمند از 
سنِت لیبرال را که، به خاطر شناخته شدِن لیبرالیسم 
نجات  رفته،  آب  زیر  به  سرمایه داری،  بازاِر  روابط  با 

دهم�«]۱2[
دفاع  در  معاصر  مارکسیست  نظریه پرداز  پانیچ،  لیو 
وود  اِلِن  همچون  منتقدینی  مقابل  در  مکفرسون  از 
مکفرسون  مارکسیستی،  کمابیش سنتِی  دیدی  با  که 
می کنند،  قلمداد  سرمایه داری  گر  توجیه  به نوعی  را 
]۱3[ می نویسد که گروهی از نظریه پردازان رادیکال 
در  رسماً  را  آن که خود  بدون  منتقِد سرمایه داری،  و 
قالب مارکسیسم قراردهند، از بینِش مارکسیسم در نقد 
سرمایه داری بهره می گیرند، و از آن جمله به راینهارد 
بندیکس، سی� رایت میلز، و بِرینگتون مور]۱4[ اشاره 
از  پیچیده ای  درک  که  نیز  را  مکفرسون  و  می کند 
و   – داشت  مارکسیستی  اخالقیات  و  سیاسی  اقتصاد 
در   – بود  زور  به  توسل  با  قدرت  کسب  مخالِف  تنها 

همین مقوله جای می دهد�]۱۵[
را در مارکس طرح، و  بنیادی  اصِل  مکفرسون سه 
تأکید می کند که خودش به آن ها باور دارد: اول این که 
ذات انسان تنها با فعالیِت آزاد، خودآگاه و خالق می تواند 
به طور کامل متحقق شود؛ دوم این که انسان ظرفیِت 
به مراتب باالتری از آن چه که تاکنون به آن امکان داده 
شده، داراست؛ و سوم آن که جامعه ی سرمایه داری این 
انسانیِت ذاتی را برای اکثریت ساکنان اش انکار می کند، 
چرا که توانایی های انسانی را به کاال تبدیل می کند …� 
مکفرسون می گوید که دو اصل اول را تئوری لیبرال 
است  معتقد  و  می کند،  رد  را  سومی  اما  می پذیرد، 
ادعای  اثباِت  برای  لیبرال دموکراسی  و  لیبرالیسم  که 
باید  اخالقیاِت آزادی خواهانه و برابری خواهانه ی خود، 
موانع سرمایه داری را درک کنند و راه حلی برای رفع 
این تناقض بیابند� پانیچ عالوه بر پاره ای ایرادات که به 
مکفرسون دارد، از او خرده می گیرد که دل مشغولی اش 
در بهبود بخشیدن به نظریه ی لیبرال با کاربرِد بینِش 
مارکسی، سبب شد که به کمبودهای خود مارکسیسم 
در این زمینه نپردازد، کمبود هایی که رفع آن ها برای 

بازسازِی سوسیالیسم امری حیاتی است�
برجسته ی  نظریه پردازان  دیگر  از  بوبیو  نوربرتو 
بازسازی  و  چپ  تنگناهای  رفِع  برای  که  بود  چپ 
او  می دانست�  عامل  کلیدی ترین  را  دموکراسی  آن، 
ظهور  چپ،  سنتی  درک های  پاره ای  با  مقابله  در 
جمله  از  لیبرال،  دموکراتیِک  نهاد های  گسترِش  و 
رقابتی  نظام  و  مدون،  اساسِی  قانون  آزاد،  انتخابات 
به  نیل  راه  در  بزرگ  گام های  زمره  از  را  چندحزبی، 
دموکراسی واقعی می پنداشت� از نظر او، همانطور که 
جان ِکین در مقدمه ی دموکراسی و دیکتاتوری اشاره 
ممکن  امری  لیبرال  پسا-  »…دموکراسِی  می کند، 
کالمی  تناقِض  یک  لیبرال  غیِر  دموکراسِی  اما  است، 
چپ هایی  از  دسته  آن  به  بوبیو  نیز  است«�  واقعی  و 
که به جای دموکراسی نمایندگی بر اقدام خودانگیخته 
ایراد  سخت  می کنند،  تأکید  مستقیم  دموکراسی  و 

محل های  در  تنها  مستقیم  دموکراسی  که  می گیرد 
مواردی مثل همه پرسی  یا در  و  است،  کوچک عملی 
استفاده  قابل  هستند،  محدود  بسیار  گزینه ها  که 
به  باید متعهد  نمایندگان  این دید که  به  است� حتی 
ایراد  نیز  باشند  خود  انتخابی  حوزه ی  خواست های 
می گیرد، چرا که نمایندگان باید منافع عمومی جامعه 
نمایندگی کنند�  را  از مردم  نه منافع خاِص بخشی  و 
او ایجاِد نهاد های »موازی« در جامعه مدنی در مقابل 
با  به ویژه آن که  دولت دموکراتیک را ضروری می دید، 
برای  تقاضا  رفتن  باال  و  دموکراتیک  پوشِش  گسترش 

خدمات دولتی، دولت ها روزبه روز بزرگ تر می شوند، و 
فساد  که  قدرتی  دولت،  بیش تر  قدرِت  زمینه ساز  این 
نظر  از  ِوبِری)�  دیدگاه  (مشابه  می شود  است،  پذیر 
مدنی  جامعه ی  در  بیش تر  مردمی  نهاد های  ایجاد  او 

می تواند مانعی در این کار باشد�
نمونه های تالش نظریه پردازان مترقی رادیکال برای 
نیستند�  کم  سوسیالیسم  و  لیبرالیسم  میان  زدن  پل 
سازمان های  پاره ای  نیز  بیستم  قرن  هفتاد  دهه ی  از 
زمینه  این  در  را  مختلفی  نظریه های  اروپایی  سیاسی 
و  مارکسیسم  کتاب  در  هانت  آلن   کردند�  عرضه 
اشاره می کند که شکل های عمل سیاسی  دموکراسی 
هیچ  ندارند�  طبقاتی  برچسب  یک  لزوماً  سازمانی  و 
‘بورژوایی’  مشخصاً  پارلمانی  انتخابات  از  جنبه 
فراخوانی  بر حِق  نظامی مبتنی  نیست، همان طور که 
نمایندگان، لزوماً ماهیِت دموکراسِی پرولتری را ندارد� 
او اشاره می کند که پیامدهای طبقاتی منتج از شکلی 
در  قوا«  »تعادل  به  بستگی  سیاسی  عمل  از  خاص 
از  پارلمانی  دموکراسی  دارد�  مشخص  زمانی  مقطع 
هژمونی  بورژوازی  تاریخاً  که  است  بورژوایی  رو  آن 
طبقاتی را در دست گرفته است� او اضافه می کند که 
به عنواِن »تکمیل«  باید  انقالب سوسیالیستی  پروژه ی 
که  شود  قلمداد  تاریخی  مرحله ای  »تخریِب«  نه  و 
باید  راه  این  در  گوید  می  و  شد  آغاز  سرمایه داری  با 
حیات  بر  سرمایه دارانه  نهاد های  توسط  که  را  موانعی 
اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده برانداخت، و نتیجه 
می گیرد که رقابت سیاسی، دولِت نمایندگی، و حقوق 
سیاسی ماهیت فرا- تاریخِی سرمایه دارانه ندارند، بلکه 
به  دسترسی  دگرگونی شان  با  که  هستند  عناصری 

پروژه ی سوسیالسیتی را عملی می سازند�]۱6[
که  است  این  کرد  اشاره  باید  این جا  در  که  آن چه 
انتظار این که لیبرال دموکرات ها از سرمایه داری فاصله 
دموکراسی  اصول گرا  مارکسیست های  یا  بگیرند، 

است�  بیهوده  امری  بپذیرند،  را  پلورالیستی  و  رقابتی 
دسته  آن  بین  می تواند  بسیاری  همسویی های  اما 
تعمیِق  به  که  سوسیالیسم  و  لیبرالیسم  طرفداران  از 
تردیدی  باشد�  داشته  وجود  دارند،  باور  دموکراسی 
از  بسیار  دیدگاه  دو  این  نهایی  اهداف  در  که  نیست 
یکدیگر فاصله دارند، اما در صورت استقرار یک نظام 
دموکراتیک تعمیق یافته، این دو جریان می توانند برای 
پیش برِد سیاست های خود، در جلب آرای مردم با هم 

رقابت کنند� 
پیش شرط ها: شکل، محتوا، و شهروندِی آگاه

استقرار حکومت دموکراتیک چند وجه دارد؛ یکی 
تنظیم شکِل مناسِب سازمانی-حقوقی (فورمال-لیگال) 
و روش های اجرایی آن (پروسیجرال) است� وجه دیگر 
به محتوای دموکراتیک و عمق و گسترِش دموکراسی، 
و میزان پوشِش فزاینده ی شهروندان و بهره مندی آنان 
اقتصادِی  به ویژه  و  اجتماعی، سیاسی  پیشرفت های  از 
مهم  بسیار  وجه  می کند�  پیدا  ربط  خواهانه،  عدالت 
دیگر، وجوِد جامعه ی مدنی توانمند و شهروندانی آگاه 
و  سازمان یافته تر  آگاه تر،  مدنی  جامعه ی  هرچه  است� 
منسجم تر باشد، دموکراسی تعمیق بیش تر می یابد، و 
عکس آن نیز صادق است� (“جامعه مدنی” را من در 
عالوه  که  ام،  گرفته  کار  به  گرامشی  مفهوم  در  اینجا 
است،  فردی  های  نیاز  و  خصوصی  حوزه  که  آن  بر 
کنندگی  -اداره  خود  پتانسیِل  با  یابی  سازمان  حوزه 

نیز هست�)
در مورد روش و شکل سازمانی-حقوقی زیاد نوشته 
تا  گرفته  لیبرالیسم  اولیه ی  نظریه پردازان  از   — شده، 
شومپیتر، رابرت دال، و غیره� در این جا کافی است اشاره 
شود که از نظر سازمانی و حقوقی، نظام دموکراتیک به 
شهروندان،  برابر  حقوق  آن  در  که  اساسی  قانون  یک 
و  اجتماعی  سیاسی،  آزادی های  اقلیت ها،  حقوق 
عقیدتی، آزادی مطبوعات، و انتخابی بودِن مستقیم و 
غیرمستقیِم رهبران ارشِد سیاسی، به رسمیت شناخته 
شده باشد، و به یک پارلمان (در مواردی با پارلمان های 
همه ی  رأی  حق  با  انتخاباتی  نظام  یک  و  منطقه ای) 
بزرگساالن، انتخابات آزاد، تفکیک قوا به ویژه استقالل 
دولِت  از  نظامی  نیروهای  تبعیت  و  قضاییه،  قوه ی 
مشکالت  با  زمینه  این  در  دارد�  نیاز  سیویل،  مشروِع 
محدود تری روبرو هستیم� همان طور که به خوبی می 
امروزبه جز چند استثنا، تمام کشورهای جهان  دانیم 
قانون اساسی، پارلمان و نظام انتخاباتی خود را دارند، و 
در اغلب آن ها روی کاغذ حقوق و آزادی های شهروندان 

استثنا هایی،  به جز  فرانسه،  انقالب  تا  تقریباً  باستان  دوران  آغاِز  همان  از 
تمامی دیدگاه ها، ازجمله بَُدن،  هابز، ویکو، کانت و هگل، مخالف دموکراسی و حکومت 
مردم بود. بسیاری از این دیدگاه ها، منطبق با دانش و باورهای زمانه، دیدگاه هایی 
از  میل  استوارت  جان  آزادی  نظریه ی  حتی  بودند.  نیز  نژادپرستانه  و  قوم گرایانه 
مهم ترین متفکران لیبرالیسم، شامل همگان نمی شد. او معتقد بود که تفاوت اساسی 
بین »مردمان متمدن« و »بَربَر ها« وجود دارد. او که خود سال ها برای کمپانی هند 
شرقی و استعمار انگلستان کار می کرد، همزمان با وضع نظریه های ترقی خواهانه و 
عدالت خواهانه، و دفاع از حق رأی زنان، از امپریالیسم انگلستان رسماً دفاع می کرد 
و آن را »دسپوتیزِم خیرخواهانه« که برای مردمان بَربَر مفید است، می خواند. حتی 

مارکس نیز گاه از چنین دیدگاهی چندان مبرا نبود.



7دوره جدید | بهمن و اسفند 1397 | شماره 25
نیز به نوعی تأیید شده است� حتی قانون اساسی تجدید 
 – پینوشه  زمان  در   – نظر شده ی سال ۱9۸0 شیلی 
به برابری حقوق همه ی انسان ها، و قانون اساسی کره 
شمالی به حقوق و آزادی های سیاسی همگانی اشاره 
دارند! در بسیاری از این کشورها نیز سیاستمداران از 
طریق نهادهای ظاهراً دموکراتیک »انتخاب« می شوند�

تأکید بر شکل و کم توجهی به محتوا، روش حاکم 
براساس  است�  غرب  در  دموکراسی  مطالعات  اکثر  در 
همین معیار هاست که نظریه پردازانِی نظیرَهنتینگتون، 
»موج های دموکراتیک« تاریخ را تحلیل می کنند، (که 
گویا “موج سوم” آن از ۱9۷4شروع شده!) این برداشِت 
نظریه ی  تأثیر  تحت  عمدتا  دموکراسی  از  سطحی 
بیستم  قرن  پنجاه  دهه  از  که  بوده  مدرنیزاسیون 
چون  کسانی  سوی  از  ِوبری  دیدگاه  یک  پایه ی  بر 
پارسونز، لیپِست، راستو و دیگران، در اوج جنگ سرد 
طرح  شد و به سیاست رسمی امریکا و نهاد های مالی 
به سیاست رسمی  از آن طریق  و  بین المللی سرمایه، 
توسعه یافته،  کم تر  کشورهای  تمامی  تقریباً  توسعه ی 

تبدیل گشت� با این ادعا که عامل اصلِی عقب ماندگِی 
و  پیشامدرن  درونِی  موانع  توسعه نیافته،  کشورهای 
سنتی آن هاست، تأکید بر این بود که با ورود سرمایه، 
این  پیشرفته  کشورهای  »ارزش« های  و  تکنولوژی 
پیشرفت  با  همراه  و  شوند،  مدرن  می توانند  کشورها 

سرمایه داری، دموکراتیک هم بشوند�
جنبه ی دیگر این دیدگاه نظریه ی فرهنگ – محور، 
استقرار  و  اقتصادی  توسعه ی  که  بود  (کالچرال)، 
دموکراسی را مبتنی بر وجود ارزش های آنتروپرونوری 
و دستاوردجویانه و دموکراتیک، و ضرورت آموزش این 

ارزش ها به شهروندان این کشور ها، می دانست�
و  طبقاتی  واقعیت های  به  بی اعتنا  سیاست ها  این 
نقش سلطه جویانه ی امپریالیستی، با آن که به درجات 
کشور ها  از  بسیاری  در  متعددی  تحوالت  با  مختلف 
طبقه ی  از  بخشی  و  ثروتمند  اقلیتی  تنها  بود،  همراه 
زمینه ساز  خود  و  ساخت،  بهره مند  را  جدید  متوسط  
کشور  که  شد  سیاسی  و  اقتصادی  عظیم  بحران های 
ما در سال های قبل از انقالب بهمن یکی از بارزترین 

نمونه های آن بود�
نظریه ی  شد،  اشاره  که  همان طور  کلی،  به طور 
 – قانون  برابر  در   – حقوقی  برابرِی  به  همیشه  لیبرال 
تأکید داشته، و به برابری های اجتماعی و به ویژه عدالت 
استثناهایی  به جز  واقع  در  و  بوده،  بی توجه  اقتصادی 
است�  نداشته  اعتقادی  هرگز  برابری هایی  چنین  به 
نظریه ی مدرنیزاسیون هم برخالف ادعای طرفدارانش 
بخشد  بهبود  را  محروم  اکثریت  موقعیت  نتوانست 
فاصله های  برعکس  و  آورد،  ارمغان  به  دموکراسی  و 

از  نولیبرالیسم  سلطه ی  کرد�  تر  گسترده  را  طبقاتی 
به مراتب وخیم تر  را  این شرایط  بعد  به  دهه ی ۱9۷0 
کرد، و مانع بزرگی در راه گسترش و تعمیق دموکراسی 

ایجاد نمود�
مدنی  جامعه ی  وجود  ضرورت  نظر  نقطه  از  اما 
به عنوان  آزاد  و  آگاه  شهروندان  وجود  و  توانمند 
به سادگی  مسئله  دموکراسی،  استقرار  پیش شرط های 
آن  واقعیت  نیست�  پارلمان  و  اساسی  قانون  داشتن 
نیست،  عملی  دموکرات ها  بدون  دموکراسی  که  است 
و دموکرات ها بدون دموکراسی یا خانه نشین اند، یا در 
زندان اند، یا سر به نیست شده، و یا در تبعیدند� رابطه ی 
مستقیم بین جامعه ی مدنی و دولت تردیدناپذیر است� 
زحمتکش  اکثریت  و  مدنی  جامعه ی  که  اندازه  هر 
مناسب تر  دولِت  باشد،  آگاه تر  و  ورزیده تر  قوی تر،  آن 
با  دولت  آن  و  می آورند،  کار  برروی  را  مترقی تری  و 
مدنی  جامعه ی  ترقی خواهانه،  سیاست های  پی گیری 
چرخه ی  این  و  می کند،  عرضه  را  پرورش یافته تری 
مثبت در جهت تعمیق دموکراسی ادامه می یابد� عکس 

مدنی  جامعه ی  هرچه  و  است،  صادق  نیز  قضیه  این 
ضعیف تر و پراکنده تر باشد، اقلیِت در قدرت با استفاده 
را  مدنی  جامعه ی  رضایت،  جعِل  و  خود  امکانات  از 

گمراه تر و ضعیف تر می سازند�
در زمینه ی نقش توده های مردم و حضور آن ها در 
سیاست گذاری و مدیریت، دو دیِد افراطی را می توان 
مشاهده کرد� از یک سو دیِد افالطونی و شبه افالطونی 
است که در قسمت اول این نوشته به آن ها اشاره شد؛ 
دیدی که مردم را کاماًل ناآگاه و بی صالحیت برای کار 
مردم،  که  است  دیدگاهی  دیگری  و  می داند�  سیاسی 
خلق، و اکثر زحمتکشان را ایده آلیزه می کند، و آن ها را 
در همین شرایطی که هستند از هرنظر آماده ی رهبری 
افراطی  دید  دو  هر  که  است  واضح   می داند�  سیاسی 
محرومیت های  به خاطر  محروم  اکثریت  نادرست اند�  و 
سوءاستفاده ی  مورد  آموزشی،  و  اجتماعی،  اقتصادی، 
نخبگان قرار گرفته و می گیرند� متأسفانه این واقعیتی 
در  امروزه  دموکراسی،  عدم تعمیق  به خاطر  که  است 
این  از  مختلف  درجات  به  که  نیست  انتخاباتی  جهان 

امر مستثنی باشد�
در  سوسیالیست ها،  پاره ای  میان  در  بحث  این 
رابطه با توانایی های طبقه ی کارگر برای استقرار نظام 
بی ارتباط   که  هست،  و  بوده  مطرح  نیز  سوسیالیستی 
که  بلشویکی  سنت  مقابِل  در  نیست�  حاضر  بحث  با 
سوسیالیستی  انقالب  که  هست  و  بوده  باور  این  بر 
توسط پیشتازان طبقه ی کارگر، سرانجام تمامی طبقه 
می  سوسیالیستی  جامعه ی  امور  اداره ی  آماده ی  را 
سازد، و یا سنتی آنارشیستی که معتقد است کارگران 

خود-مدیریتی  و  خود-گردانی  آماده ی  هم اکنون  از 
بوده  باور  این  بر  دیگر  پاره ای  هستند،  سوسیالیستی 
زمانی  تنها  واقعی  انقالب سوسیالیستِی  که  و هستند 
می تواند رخ دهد که اکثریت طبقه ی کارگر و جامعه 
آگاهانه سوسیالیست شده و به شکل دموکراتیک نظام 
اقتصادی-اجتماعی جدیدی را پایه ریزی کند� ریشه ی 
انگلس،  مارکس،  آثارخود  در  را  برخوردی  چنین 
در جای  که  یافت،  می توان  دیگر  بسیاری  و  گرامشی 
باور  ضمن  گرامشی  پرداخته ام�]۱۷[  آن  به  دیگری 
»خود  کاماًل  باید  آل  ایده  طور  به  توده ها  این که  به 
الزم  آگاهی  آن ها  که  بود  معتقد  باشند،  رهاکننده« 
را در این زمینه ندارند، و بدون کمک »روشنفکران« 
قادر به این کار نیستند� او تأکید می کند که این کار 
بدون  و »… هیچ سازمانی  دارد،  به سازمان دهی  نیاز 
رهبران،  و  سازمان دهندگان  بدون  یعنی  روشنفکران، 
وجود ندارد�«]۱۸[ تفاوت این دید با دید بلشویکی در 
این بود که گرامشی این تحول را مقدم بر کسب قدرت، 

و نه به دنبال آن، می دید�
خود  کوتاه  مقاله ی  در  دیگری  جای  در  گرامشی 
تحت عنوان »دو انقالب« که حدود یک صد سال پیش 
باید  به سوسیالیسم  گذار  که  کرد  اشاره  نوشته شده، 
به  رخ دهد�  به هم پیوسته  اما  دو عرصه ی جداگانه  در 
قوِل کارل باگز، اشاره ی گرامشی بر این است که بخش 
نامیم، در واقع  انقالب می  از آنچه که ما  قابل توجهی 
مقدم بر کسب قدرت سیاسی صورت می گیرد؛ یعنی 
کسب تدریجی قدرت اجتماعی مقدم بر دولت مداری 

است�]۱9[
این میان نظریه پردازانی هم بوده و هستند که  در 
به  از  کنار  بر  اند�  طرح  کرده  را  متفاوتی  نظریه های 
ساختارگرایانی  پسا-  و  مارکسیست ها  پسا-  اصطالح  
بَری  یا  موف،]20[  شانتال  و  الکلو  ارنستو  همچون 
به درجات  که  دیگرانی  و  ِهرست،]2۱[  پُل  و  هیندس 
مختلف خود را از حوزه ی مارکسیسم خارج کرده اند، 
عمدتاً  کارگر،  طبقه ی  توانایی  دیگری  نظریه پردازان 
اجتماعی  بزرگ  دگرگون سازی  در  را  یدی،  کارگران 
مورد شک قرار داده، و این نقش را تنها برای کارگران 
آن  از  شده اند�  قائل  جدید  متوسط  طبقه ی  و  ذهنی 
جمله می توان به َگوین کیچینگ]22[ اشاره کرد � او 
ازجمله می گوید که برای ساختن جهانی سوسیالیستی 
باالیی  راهی بسیار طوالنی در پیش است و به سطح  
سرمایه داری  نظام  که  مادی  رونق  و  رفاه  و  توسعه  از 
می تواند فراهم کند، و نیز به شهروندانی بسیار ماهر، 
دانش آموخته، که سطح  واالیی از روشنفکری را کسب 
که  است  اعتقاد  این  بر  او  است�  نیاز  باشند،  کرده 
می توانند  کسانی  تنها  سوسیالیسم  واقعی  طرفداران 
باشند که توان ذهنی، عقالنیت، و دل مشغولی اخالقی 
دارند، و نه آن ها که تنها نگران وضع مادی خود هستند� 
با آن که او طبقه ی کارگر را عامل تحول و دگرگونی 
اجتماعی می شناسد، اما بخش بزرگی از این طبقه را 
در شرایط امروزی از این مقوله حذف می کند� اِلِن وود، 
از منتقدان سرسخِت کیچینگ و نظریه پردازان مشابه 
می خواند� افالطونی«  »مارکسیست های  را  آن ها  او، 

]23[ برکنار از این که تا چه حد این برچسب دقیق 
نظریه ها  این  از  پاره ای  به  انتقادات جدی  قطعاً  است، 
که  کرد  انکار  را  واقعیت  این  نمی توان  اما  است،  وارد 
سوسیالیسم و دموکراسی واقعی نیاز به یک جامعه ی 
مدنی پیچیده با سطح  باالیی از آگاهِی بخِش وسیعی 

از نیروی کار دارد�
انحصاری،  سرمایه ی  امپریالیسم،  موانع: 
پوپولیسم، بنیاد گرایی مذهبی، و تمامیت خواهی

همراه با رشد سرمایه داری، لیبرالیسم که عمدتاً بیانگر خواست های طبقه ی 
سرمایه داِر آن زمان در مقابِل سلطنت مطلقه، اشراف و کلیسا بود؛ خواستار برقراری 
حاکمیت قانون، آزادی تجارت و محافظت از حقوق مالکیت بود. ایجاد دولت های مبتنی 
بر قانون اساسی به جای حکومت های مطلقه قطعاً از دست آورد های بزرگ لیبرالیسم 
در غرب بود. اما تأکید بر عدالت، آزادی ها و حکومت قانون و حق شهروندی، محدود 
به طبقه ی ثروتمند بود، چرا که اکثریت عظیم مردمان این کشورها، ازجمله زنان و 
غیرمالکین، به طور قانونی از تمامی این آزادی ها و حقوق بی بهره بودند، چه رسد به 

مستعمراتی که زیر سلطه ی همین حکومت ها قرار داشت. 
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واضح است که صاحبان قدرت، مستقل از خاستگاه 
قدرت شان، اعم از اینکه ثروت یا موروثی باشد، و یا به 
مذهب، قبیله، قومیت و جز آن مربوط شود، همیشه 
بوده اند�  دموکراسی  به  دست یابی  برای  بزرگی  مانع 
این  بر  عالوه  توسعه یافته  کم تر  کشورهای  مورد  در 
نیز اضافه کرد�  را  امپریالیستی  باید مداخله ی  عوامل، 
امپریالیسم ضمن آن که نقش مهمی در تغییر ساختار 
داشته،  استبدادی  عقب مانده ی  حکومت های  پاره ای 
بعدی  مراحل  در  دموکراسی  رشد  موانع  مهم ترین  از 

توسعه ی این کشورها بوده است�
نمونه ی برجسته کشور خودمان ایران است که در 
۱332 (۱9۵3) امپریالیسم انگلیس عاجز از سرنگونی 
را  امریکا  امپریالیسم  دولت دموکراتیک دکتر مصدق، 
چهل  گرفتن  مقابل  در  نیز  او  که  خواست  کمک  به 
درصد سهِم نفت ایران برای شرکت های نفتی امریکایی 
اولین کودتای موفق خود را به اجرا  امتیازها،  و دیگر 

درآورد�
کافی است در نظر آوریم که اگر بیش از 6۵ سال 
پیش دولت ملی و دموکراتیک مصدق سرنگون نشده 
بود و ایران در این دهه ها با تجربه ی دموکراسی رشد و 
تحول یافته بود، امروز نه تنها ایران بلکه کل خاورمیانه 
دیگر  مورد  در  مثال ها  می داشت�  وضعیتی  چه 
کشورهای خاورمیانه را به خوبی می دانیم، اما اشاره به 
منطقه ی دیگر جهان، یعنی امریکای مرکزی و التین با 
نمونه های متعدد از مقابله ی امریکا با جریانات مترقی 
در  آن  غیر  و  نظامی  دیکتاتوری های  از  آن  و حمایت 

این جا بی مناسبت نیست�
امریکا   ۱9۵4 در  ایران،  در  کودتا  از  پس  یکسال 
گواتماال  در  آربِنز  مترقی جاکوبو  و  دولت دموکراتیک 
یونایتد فروت مبارزه  امریکایی  بر علیه شرکت  را، که 
دیکتاتوری  یک  کرد،  سرنگون  کودتا  یک  با  می کرد، 
جنگ  سال  چهل  از  بیش  و  آورد  کار  روی  را  خشن 
دولت   ۱964 در  زد�  دامن  کشور  آن  در  را  داخلی 
کندی در مقابله با دولِت حدوداً چِپ برزیل، زمینه ی 
در  آورد�  فراهم  را  نظامیان  دست راستی  کودتای  یک 
۱9۷3، امریکا دولت دموکراتیک سوسیالیست آلنده را 
در شیلی سرنگون ساخت و پینوشه را به قدرت رساند� 
دولت  دیگری،  کودتای  با  اروگوئه  در  سال  همان  در 
منتخب مردم را سرنگون کرد� در ۱9۷6 در آرژانتین 

را ساقط  کرد�  با کودتای دست راستی، دولت منتخب 
در ۱9۷۸ در کوستاریکا دولت رودریگو کارازو را که به 

السالوادور کمک می کرد،  در  مارتی  فارابوندو  جبهه ی 
بود،  نپرداخته  جهانی  بانک  به  را  خود  بدهی های  و 
ساقط نمود� در ۱99۱ کودتا در هائیتی دولت منتخب 

را سرنگون ساخت�
شده  طراحی  موفِق  کودتا های  فهرست  تنها  این ها 
یا حمایت شده از سوی امریکا در امریکای مرکزی و 
خشن  دیکتاتوری های  از  آشکار  حمایت  است�  التین 
و فاسد در دیگر کشورهای این منطقه، از باتیستا در 
کوبا و نورییگا در پاناما گرفته تا تروخیلو در جمهوری 
در هاییتی،  دوالیه ها  شیلی،  در  پینوشه  دومینیکن، 
سوموزا ها در نیکاراگوا، و فوجیموری در پِرو، بر کسی 
– جز بخش وسیعی از مردم امریکا! – پوشیده نیست� 
بگذریم از مداخله ی قاطعانه و بی وقفه ی امریکا برعلیه 
تا  گرفته  کوبا  از  التین،  امریکای  مترقی  جنبش های 
ساندینیست ها و فارابوندو مارتی، و توطئه های پی درپی 

بر علیه ونزوئال و بولیوی و امثال آن ها�
دولتی،  خشونت  و  دیکتاتوری  نظام های  برقراری 
به نیست کردن ها و جنگ های  اعدام ها، زندان ها، سر 
داخلی، توسل به خشونت توسط دیگران را نیز دامن زد 
آموزشگاهی  و همگانی کرد� زندگی تحت دیکتاتوری 
این  با  نیست�  دموکرات ها  تربیت  و  دموکراسی  برای 
از  است  مملو  التین  و  مرکزی  امریکای  تاریخ  حال 
آمدن  کار  روی  به  و  دموکراتیک،  شیوه  به  مبارزات 

رژیم های مردمی، اما به شکلی بی ثبات�
در  که  می کنند  اشاره  التین  امریکای  متخصصان 
رییس  پانزده  التین،  امریکای  در  اخیر  دهه ی  چند 
شدند،  انتخاب  دموکراتیک  شکل  به  که  جمهور 
پایان  به  را  خود  جمهوری  ریاست  دوره ی  نتوانستند 
قدرت  در  دولت های  نیز  مواردی  در  رسانند�]24[ 
بدون توسل به خشونت، با متانت از قدرت کنار رفتند� 
که  همان طور  که،  بود  نیکاراگوا  آن  برجسته  نمونه ی 
در جای دیگری به آن پرداخته ام، با توطئه های امریکا 
ساندینیست ها کنار رفتند، و مجدداً در 2006 به قدرت 

بازگشتند�]2۵[
به رغم  منطقه،  این  کشورهای  دیگر  از  پاره ای  در 
همه ی سرکوب ها، در فضای دیکتاتوری و مردساالری 
بوده ایم�  نیز  دیگری  موفقیت های  شاهد  جوامع  این 
ازجمله برای اولین بار یک رهبر اتحادیه ی کارگری در 
برزیل به ریاست جمهوری رسید، دو زن در شیلی و 

آرژانتین، و یک بومی در بولیوی رییس جمهور شدند� 
با آن که هر یک از آن ها به دالیل مختلف که از بحث 

ما خارج است، دچار مشکل شدند، ِصرف انتخاب آن ها 
رویدادهای  دموکراتیک،  به طور  کشورشان  رهبری  به 

مثبتی بود�
تغییر شکل حکومتی  است که  این  مهم  مسئاله ی 
نظیر  امریکای التین،  در  به دموکراسی  دیکتاتوری  از 
را  مبارزاتی  فضای  که  آن  مناطق جهان، ضمن  دیگر 
برای جنبش های اجتماعی باز کرد و سرکوب را کاهش 
داد، از نظر عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت اکثریت 
محروم، تفاوت های چندانی را عرضه نکرد� علت اصلی 
به درستی  التین  امریکای  متخصصان  اکثر  را  امر  این 
تمامی  تقریباً  در  نولیبرال  سیاست های  غلبه ی 
کشورهای این منطقه طرح  کرده اند�]26[ طرفه آن که 
را پی گیری کرد،  متفاوتی  تنها کشوری که سیاست 
نهادهای  و  امریکا  فشار  تحت  سخت  که  بود،  ونزوئال 
از  کنار  بر  نیز  خود  و  گرفت،  قرار  بین المللی  مالی 
توجهی  بی  جمله  از  و  اقتصادی  برنامه های  خطاهای 
دیگری  نوع  از  دیکتاتوری  متوسط جدید،  طبقه ی  به 

را مستقر کرد�
انحصاری  سرمایه ی  امپریالیسم،  تجزیه ناپذیر  جزء 
فزاینده ی  سلطه ی  و  سرمایه داری  تحوالت  است� 
جهانی شدِن  شکل  در  مالی  انحصاری  سرمایه ی 
استقرار  جدی  بسیار  موانع  از  قطعاً  نولیبرالی، 
قدرت  است�  جهان  سراسر  در  واقعی  دموکراسی 
فزاینده الیگوپولی های مالی و صنعتی در شکل بانک ها 
شرکت های چندملیتی، و حمایتی که از نهاد های بین 
دریافت  سرکوب گر  دولت های  و  سرمایه داری،  المللی 
با هیچ نوع دموکراسی و حکومت  می کنند، نمی تواند 
مردمی سر سازش داشته باشد� برکنار از نقِش مستقیِم 
این نهادها در کودتا های متعدد و استقرار دیکتاتوری ها 
در بسیاری کشورهای کم تر توسعه یافته ی جهان، این 
در  دموکراسی  به  زدن  در صدمه  شرکت ها  و  بانک ها 
داشته اند�  برعهده  مهمی  نقش  نیز  خود  کشورهای 
بی کران شان  ثروت  با  جهانی  اُلیگارش های  همین 
ارتشی  و  مدرن  تکنولوژی  کارگیری  به  با  که  هستند 
از کارکنان شرکت های دیجیتال، با ایجاد اغتشاش در 
اذهان عمومی به هنگام انتخابات، کاندیدای مورد نظر 
خود را به قدرت می رسانند� انتخاب ترامپ، همه پرسی 
خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا، وانتخاب بولسونارو در 
انتخابات  در  مداخله ها  این  از  چند  نمونه هایی  برزیل 

کشور هاست�
به ویژه  پوپولیسم،  دموکراسی،  بزرگ  مانع  دیگر 
این  مختلف  معانی  از  مستقل  است�  راست  پوپولیسم 
مفهوم و موارد متعدد و متفاوِت تاریخی آن در نقاط 
مختلف جهان، منظور از پوپولیسم در این جا سیاست 
سوءاستفاده  »مردم«،  تکیه کالم  با  که  است  جریاناتی 
انگیختن  بر  از محرومیت ها و شکایت های فرودستان، 
ارائه ی  و  خاص،  گروهی  علیه  بر  ها  آن  احساساِت 
اجتماعی  پیچیده ی  مسائل  برای  ساده  حل های  راه 
آوردن  در  حرکت  به  با  که  دارند  سعی  اقتصادی،  و 
محرومین و جلب  رأی آن ها در انتخابات، سیاست های 
ارتجاعی خود را به پیش برند� پوپولیسم در هر شکل 
نظر  بر خالف   ) راست،  و  از چپ  اعم  و گرایش خود 
تهدیدی  »نه  را  پوپولیسم  خطا  به  که  الکلو،  ارنستو 
 ( می داند،  آن«]2۷[  از  بخشی  که  دموکراسی،  برای 

عاملی مخرب و ارتجاعی است�
نیز  غیرمستقیم،  و  مستقیم  به طور  عامل خود  این 
از  فاشیسم  است�  بوده  امپریالیسم  عملکرد  معلوِل 
بارز پوپولیسم راست بود که به نوعی  اولین نمونه های 
آن  و  رسید،  قدرت  به  دموکراتیک  مکانیسم های  با 
دیکتاتوری وحشتناک را بر پا ساخت� ظهور پوپولیسم 

اقتصاد سیاسِی،دیدگاِه سوسیالیستی  اصول  استوارت میل در کتاب  جان 
نخواهد  مالکیت عمومی هرگز  بود که  نموده  اعالم  و  قلمداد کرده  واهی  را خیالی 
توانست جای مالکیت خصوصی را بگیرد. اما دیری نگذشت که شورش فقیراِن شهری 
کشورهای مختلف اروپا را فراگرفت، و جان استوارت میل تحت تأثیر این تحوالت 
با ذهنی باز مسئله ی مالکیت عمومی را مورد بازبینی قرار داد، و در چاپ دوم همان 
کتاب، در یک سال بعد در1849، با شهامِت کم نظیر نظر قبلی خود را تغییر داد و 
نوشت که اشتراک سوسیالیستی یکی از ارزشمندترین عناصر بهبود زندگی انسانی 
است. از آن پس، جان استوارت میل خود را لیبرال و سوسیالیست قلمداد کرد. این 
برخورد از سوی یکی از برجسته ترین نظریه پردازان لیبرالیسم، از اولین تالش هایی 
بود که کوشید به تناقض لیبرالیسم بپردازد، و پلی مابین لیبرالیسم و سوسیالیسم 

برقرار سازد. 
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اسالمی بعد از به قدرت رسیدن اسالم گرایان در جریان 
انقالب بهمن، مداخله ی نظامی شوروی در افغانستان 
القاعده  ظهور  سرد،  جنگ  درگیری های  آخرین  و 
به  متحدانش  و  امریکا  نظامی  حمله های  طالبان،  و 
جنبش  ده ها  و  داعش  ظهور  لیبی،  عراق،  افغانستان، 
اسالم گرای دیگر، جنگ های نیابتی سوریه و یمن، و 
غیره، همگی خطرناک ترین موانع را در راه دموکراسی 

منطقه به وجود آوردند�
بحران های  با  همراه  داخلی،  جنگ های  ادامه ی 
افریقا، که بخش   و  در کشورهای خاورمیانه  اقتصادی 
بوده،  نولیبرالیستی  سیاست های  معلول  آن  از  مهمی 
موج پناهندگی و مهاجرت به اروپا را دامن زد� همین 
علیه  بر  عمومی  احساسات  انگیختن  بر  با  جریان 
پناهندگان، عامل تشدیدکننده ی اوج گیری پوپولیسم 
نیز  امریکا  اروپایی شد� در  اغلب کشورهای  راست در 
همین  نتیجه ی  ترامپ  نظیر  فردی  رسیدن  قدرت  به 
نیز در کشورهای  و  امریکا،  سیاست ها در داخل خود 
راست  پوپولیسم  بود�  مرکزی  امریکای  و  مکزیک 
نه تنها امکان پیشرفت دموکراسی در کشورهای کم تر 
توسعه یافته را کاهش داده، دموکراسی را در کشورهای 
جهان  نقاط  دیگر  به  نسبت  به  که  غربی  پیشرفته ی 
آزادتر و دموکراتیک تر بوده و هستند، سخت به خطر 

انداخته است�
مرتبط  و  خطرناک  و  بزرگ  بسیار  موانع  دیگر  از 
مسیحی،  از  اعم  مذهبی،  گرایی  بنیاد  پوپولیسم،  با 
یهودی، اسالمی و هندو، است� اتحاد عمل بنیاد گرایان 
رغم  به  یهودی،  گرایان  بنیاد  از  بخشی  و  اوانجلیست 
اختالفات و دشمنی های مذهبی شان، و حمایت آن ها 
راست  جناح  های  سو  یک  از  اسرائیل،  سیاست های  از 
افراطی و مذهبی را در اسرائیل تقویت کرده، و از سوی 
دیگر در عکس العمل به صدماتی که به فلسطینی ها وارد 
کرده و می کنند، بنیاد گرایی اسالمی را در فلسطین 
گرایی  بنیاد  تکلیف  است�  کرده  تشدید  خاورمیانه  و 
اسالمی و آنچه که بر کشور ما رفته، نیازی به توضیح 
ندارد� بنیاد گرایی مذهبی با دامن زدن به خرافه، جهل 
و نادانی از پیشرفت جامعه ی مدنی جلوگیری می کند� 
از این رو مبارزه برای سکوالریسم، جزء جدایی ناپذیری 

از مبارزه برای دموکراسی در سراسر جهان است�
مذهبی،  گرایان  بنیاد  و  پوپولیست ها  بر  عالوه 
از  اعم  سکوالر،  تمامیت خواِه  و  تندرو  بسیار  جریانات 
چپ و ملی گرا، که بی توجه به درس ها و تجربه های 
گذشته و واقعیت های امروزی، شعار های بی پایه سر 
می دهند، نیز به نوبه ی خود و به درجات مختلف از 

موانع دموکراسی هستند�
وضعیت  نشینی ها:  عقب  و  پیشرفت ها 

دموکراسی در کشور های مختلف
که  مشکالتی  و  موانع  به رغم  که  است  واضح 
وضعیت  نظر  از  جهان  کشورهای  همه ی  شد،  اشاره 
ندارند، هرچند کسانی  قرار  در یک سطح   دموکراسی 
وجود  جزم اندیشانه  و  رمانتیک  دیدی  با  که  هستند 
می کنند�  انکار  امروز  جهان  در  را  دموکراسی  نوع  هر 
در  دموکراسی  وضعیت  از  دقیق  تصویری  ارائه ی 
مهِم  نهاد  چند  تطبیقی  نظر  از  نیست�  عملی  جهان 
غربی چنین مقایسه ی تطبیقی را انجام می دهند، که 
اطالعات  نظری،  و  متدولوژیک  محدودیت های  به رغم 
آن  از  می دهند�  ارائه  زمینه  این  در  را  قابل توجهی 
ساالنه ی  »گزارش  که  »فریدام هاوس«  است،  جمله 
اقتصادِی اکونومیست،  آزادی«،]2۸[ و واحد اطالعات 

که »شاخص دموکراسی« را منتشر می کند�]29[
فریدام هاوس که به ریاست النور روزولت در دهه ی 

چهل قرن بیستم بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر 
و  قوانین  منظر  از  را  جهان  کشورهای  آمد،  به وجود 
»حقوق  مقوله ی  َده  با  رابطه  در  شان  عملی  اقدامات 
سیاسی« در سه بخش »فراینِد انتخاباتی«، »پلورالیسم 
سیاسی و مشارکت در انتخابات«، و »عملکرد دولت«، 
آزادی های  و  »حقوق  دسته  پانزده  براساس  نیز  و 
عقیده«،  و  بیان  »آزادی  مقوله ی  چهار  در  مدنی«، 
»آزادی تشکل«، »حکومت قانون«، و »اقتدار و حقوق 

فردی«، رده بندی می کند�
سه  در  مختلف  رده های  با  کشور ها  اساس  این  بر 
قرار  آزاد«  »غیر  و  »نیمه آزاد«،  »آزاد«،  مقوله ی 
امریکای شمالی،  اروپایی،  می گیرند� کشورهای عمدتاً 
»آزاد«،  کشورهای  زمره ی  در  زیلند،  نیو  و  استرالیا 
پاره ای کشورهای آسیایی و افریقایی و امریکای التین، 
خاورمیانه  مسلماِن  کشورهای  اکثر  و  »نیمه آزاد«، 
روسیه  کشورهای  نیز  ایران،  جمله  از  افریقا  شمال  و 
مقوله ی  در  افریقایی  کشورهای  اکثر  و  چین،  و 
»غیرآزاد« قرار می گیرند� بدترین رده ها به کشور های 
ِکلپتوکراتیک  »کشورهای  نفتی«،  »دیکتاتوری های 
و جنگ  گیِر جنگ  در  کشورهای  و  ساالری)«،  (دزد 

داخلی، تعلق گرفته است�
در گزارش 20۱۸، از مجموعه ی کشورها، 4۵ درصد 

»آزاد«، 30 در صد »نیمه آزاد«، و 2۵ درصد »غیرآزاد« 
قلمداد شده اند� این گزارش اشاره می کند که در ساِل 
آماری مورد مطالعه در 20۱۷، دموکراسی در جهان با 
بیش ترین بحران ها مواجه بوده، و نسبت به سال قبل 
آزادی های  و  نظر حقوق سیاسی  از  آن، ۷۱ کشور  از 
کشور   3۵ آن که  با  و  داشته اند،  کم تری  امتیاز  مدنی 
این  مجموع  در  داشته اند،  پیشرفت هایی  مواردی  در 
در  آزادی ها  شاخص  کاهِش  متوالی  ساِل  دوازدهمین 

سطح جهان بوده است�
استانداردهای  فزاینده ی  »افول  گزارش  این 
نیز   »200۸ سال  از  امریکا  خود  در  را  دموکراتیک 
دالیل  از  یکی  البته  گزارش  (این  می دهد�  نشان 
را  جهان  در  دموکراتیک  و  آزادی  شاخص های  افت 
تشویق  به  خود  تاریخِی  تعهد  از  امریکا  »عقب نشینی 
در  در جهان« طرح می کند!  دموکراسی  از  و حمایت 
باال نمونه های تشویق و حمایت امریکا را از دموکراسی 

دیدیم!)
گزارش ساالنه ی »شاخص دموکراسی«، که از 2006 
در  اساس 60 شاخص  بر  منتشر می شود،  این سو  به 

مقوله های مختلف مربوط به »پلورالیسم«، »آزادی های 
را  جهان  کشورهای  سیاسی«،  »فرهنگ  و  مدنی«، 
»دموکراسی  کامل«،  »دموکراسی  مقوله ی  چهار  در 
از دموکراسی  از شکلی  ترکیبی   – معیوب«، »مختلط 
بندی  رده  و خودکامه«  »اقتدارگرا  و  اقتدارگرایی«،  و 
می کند� در این میان در آخرین گزارش این مؤسسه، 
نیوزیلند،  اروپایی، کانادا، استرالیا و  20 کشور، عمدتاً 
امریکا،  جمله  از  کشور،   ۵4 کامل«،  »دموکراسی 
و  آسیایی،  شرقی،  اروپای  کشورهای  اغلب  اسراییل، 
 3۸ معیوب«،  »دموکراسی  التین،  و  مرکزی  امریکای 
امریکای  و  آسیایی  پاره ای کشورهای  از جمله  کشور، 
و  خاورمیانه  عمدتا  کشور،   ۵2 و  »مختلط«،  التین، 
شمال افریقا، از جمله ایران، و نیز روسیه، چین، و کره 
شمالی، »استبدادی« مقوله بندی شده اند� این گزارش 
نیز شاخص دموکراسی 20۱۷ را »بدترین« سال برای 
سقوط شاخص های دموکراتیک در جهان اعالم و اشاره 
می کند که بعد از بحران اقتصادی 200۸،  تعداد  ۸9 
کشور از نظر معیار های دموکراسی به سطح  پایین تری 

سقوط کرده اند� (نظیر گزارش »فریدام هاوس«)
به طور خالصه این دو گزارش مقوله بندی های قابل 
سطح  نظر  از  جهان  مختلف  کشورهای  از  را  دفاعی 
شاخص های  نظر  از  عقب مانده تر  یا  پیشرفته تر  نسبتاً 

آزادی های سیاسی و دموکراسی نشان می دهند� البته 
همان طور که می توان انتظار داشت، عوامل مربوط به 
دموکراسی اقتصادی که بدون آن دموکراسی در معنی 
کم رنگ اند�  بسیار  باشد،  مطرح  نمی تواند  خود  جامع 
هر چند که در گزارش »فریدام هاوس«، در مورد حق 
مالکیت به »آزادی از استثمار« – البته با تعریف دیگری 
مبتنی بر این که »آیا سود شرکت ها تنها به نفع چند 
نفر یا به همگان می رسد« – اشاره دارد، که در حد خود 

قابل توجه است�
دموکراسی، مبرم ترین وظیفه ی امروز

و  مفهوم  شد،  اشاره  اول  قسمت  در  که  همان طور 
شکل دموکراسی دولتی در یک روند تاریخی طوالنی 
متحول شد، و طی آن سهم حوزه ی عمومی که در آغاز 
از هر جهت بر حوزه ی خصوصی غلبه داشت، کاهش 
جهان،  مختلف  نقاط  در  مختلف  درجات  به  و  یافت، 
مقابل  در  قوی تری  صدای  توانست  مدنی  جامعه ی 
امروزه  تناقض ها،  و  موانع  تمامی  به رغم  بیابد�  دولت 
اداره ی  برای  مطلوب  سازمانی  شکل  تنها  دموکراسی 

امور جوامع انسانی است�

در زمینه ی نقش توده های مردم و حضور آن ها در سیاست گذاری و مدیریت، 
دو دیِد افراطی را می توان مشاهده کرد. از یک سو دیِد افالطونی و شبه افالطونی 
دیگری  و  می داند  سیاسی  کار  برای  بی صالحیت  و  ناآگاه  کاماًل  را  مردم  که  است 
دیدگاهی است که مردم، خلق، و اکثر زحمتکشان را ایده آلیزه می کند، و آن ها را 
در همین شرایطی که هستند از هرنظر آماده ی رهبری سیاسی می داند. هر دو دید 
افراطی و نادرست اند. اکثریت محروم به خاطر محرومیت های اقتصادی، اجتماعی، و 
آموزشی، مورد سوءاستفاده ی نخبگان قرار گرفته و می گیرند. متأسفانه این واقعیتی 
به  نیست که  انتخاباتی  امروزه در جهان  به خاطر عدم تعمیق دموکراسی،  است که 
درجات مختلف از این امر مستثنی باشد. این بحث در میان پاره ای سوسیالیست ها، 
در رابطه با توانایی های طبقه ی کارگر برای استقرار نظام سوسیالیستی نیز مطرح 

بوده و هست.
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پیچیده ترین تناقض در بحث دموکراسی، همان طور 
یک  بدون  یک سو  از  که  است  این  شد،  گفته  که 
جامعه ی مدنی پیچیده و شهروندانی آگاه، دموکراسی 
واقعی عملی نمی شود، و از سوی دیگر جامعه ی مدنی 
دموکرات و آگاه تنها در دموکراسی پرورش می یابد و 
بدون وجود دموکراسی پیشرفت نمی کند� یعنی وجود 
دارد�  نیاز  دموکرات  انسان های  به  دموکراسی  بقای  و 
دید و آموزش و اشاعه ی برخورد دموکراتیک، و فرهنگ 
دموکراتیک، رعایت و احترام به حقوق دیگران، تعامل 
می یابد  رشد  دموکراتیک  نظام  یک  در  تنها  مدارا،  و 
امکان  ناقص  دموکراسی  یک  می شود� حتی  تقویت  و 
بیش تری برای رشد چنین تحوالتی دارد تا یک نظام 
استبدادی و دیکتاتوری� دموکراسی احتیاج به تمرین 

مدنِی  جامعه ی  که  آن  دیگر  واقعیت  دارد�  تداوم  و 
دموکرات و آگاه یک شبه بوجود نمی آید�

و  روش  یعنی  دموکراسی،  مختلف  وجوه  مورد  در 
شکِل سازمانی/حقوقی، محتوای آن، و جامعه ی مدنی/

شد،  اشاره  آن ها  به  باال  در  که  دموکرات،  شهروندان 
انتظاِر شکل  حاضر  مقطع  همین  از  نباید  و  نمی توان 
(ماکسیمالیست)  بیشینه خواه  یا  آل  ایده  محتوای  و 
اشاره  قبال  که  همان طور  واقعی  دموکراسی  داشت�  را 
یک  در  مردم  بالمنازع  حکومت  بر  است  مبتنی  شد، 
از  بلکه  حقوقی،  نظر  از  نه تنها   — برابر  عادالنه،  نظام 
از  استثمار�  از  عاری  و   — اقتصادی  و  اجتماعی  نظر 
سوی دیگر نیز نمی توان به سبک بسیاری از نهاد های 
بورژوایی تنها به یک دیِد کمینه خواه (مینیمالیست)، 
انتخابات  یعنی ِصرِف وجود قانون اساسی، و برگزاری 

رییس جمهوری یا پارلمانی، دلخوش کرد�
در شرایط کنونی گذار به دموکراسی واقعی، مبارزه 
برای استقرار یک نظام دموکراتیک،سکوالر و مترقی بر 
اساس یک قانون اساسی مترقی و انجام انتخابات آزاد 
و مبرا از تقلب و اعمال نفوذ قدرتمندان، که طی آن 
جریانات مختلف آزادانه سیاست های خود را پی گیری 
نیروهای  وظیفه ی  عاجل ترین  و  ترین  مهم  کنند، 
عدالت جو در همه ی کشورهای جهان است، تا از این 
جامعه ی  فزاینده ی  پیشرفت  و  رشد  زمینه ی  طریق 

مدنی و دولت دموکراتیک فراهم آید�
به سازمان دهی و آگاهی رسانی وسیع  نیاز  این کار 
دارد� تحوالت فوق العاده ی تکنولوژی ارتباطات و حضور 
اجتماعی،  فضای  در  مردمان  از  وسیعی  بخش  وسیع 
ضمن آن که جریانات راست هم در آن بسیار فعال اند، 
نیروهای  استفاده ی  مورد  قاطع تری  به شکل  می تواند 

مترقی قرار گیرد�
و  اجتماعی  جنبش های  جوار  در  حاضر،  زمان  در 
و  کارگری،  جنبش  فمینیستی،  جنبش  از  هویتی، 

جنبش های  تا  جدید  متوسط  طبقه ی  جنبش های 
دانشجویی و جوانان، جنبش اقلیت های قومی، نژادی، 
اصلی  سیاسی  جریان  دو  محیطی،  و  زیست  مذهبی، 
را  سیاسی  تحول  چنین  عاملیِن  نقش  توانند  می  که 
چپ  از  بخشی  و  لیبرال ها  از  بخشی  گیرند،  برعهده 
سوسیالیست است� هر دو جریان ناچارند سازش هایی 
ضمن  واقعی  لیبرال های  دهند�  انجام  زمینه  این  در 
آزادی های  بر  تأکید  بر  عالوه  ایده آل های خود،  حفظ 
فردی و اجتماعی و برابرِی قانونی، ضرورِت برابری های 
کاهِش  برای  تالش  و  اقتصادی،  عدالت  و  اجتماعی 
منطقی نابرابری ها به شکلی فزاینده مبتنی بر شرایط  
نیز  دموکرات  سوسیالیست های  بپذیرند�  را  واقعی، 
ضمن حفظ ایده آل های خود، عالوه بر تأکید بر عدالت 

را  پلورالیسم  و  فردی  آزادی های  ضرورِت  اجتماعی، 
را  تولید  وسایل  بر  عمومی  مالکیت  خواست  بپذیرند، 
در این مرحله از تحول اجتماعی محدود به صنایع و 
نهاد های استراتژیک کنند، و وجود مالکیت خصوصی 
را در چارچوب تنظیم های دموکراتیک از سوی دولت و 

نهادهای مترقی مردمی بپذیرند�
در یک نظام سیاسی آزاد است که بخِش فزاینده ای 
در  مشارکت  امکان  می کنند،  کسب  آگاهی  مردم  از 
تشکل  می یابند،  را  سیاست ها  تعیین  و  قوانین  وضع 
ایده آل  به سوی  را  ایجاد می کنند، و جامعه  مستقل 
است که جامعه ی  رابطه  این  در  پیش می برند�  به  ها 
سیاسی/ جامعه ی  به تدریج  می شود،  توانمندتر  مدنی 
دولت  و  می دهد،  قرار  بیش تر  کنترل  تحت  را  دولت 

خادِم جامعه ی مدنی می شود و نه ارباب آن�
___________________
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اصطالح گذار به دموکراسی که نخستین بار در ارتباط با اسپانیا و عبور این 
کشور از رژیم خودکامه و دیکتاتوری ژنرال فرانکو به یک رژیم دموکراتیک ظاهر شد 
در سال های دهه ی نود سده ی بیستم میالدی و همزمان با فروپاشی بلوک اتحاد 
شوروی عمومّیت یافت. از این تاریخ است که یک پارادایم  یا »بن نگره« ی واقعی در 
علوم سیاسی مطرح شده و »ترانزیتولوژی« یا »گذ ار شناسی« نام می گیرد. محققان 
و پژوهشگران در تحقیقات و پژوهش های خود در این رشته ی جدید ِ علوم انسانی 
مقایسه ی این پدیده در کشورهای مختلف را در مقیاسی وسیع و گسترده پی گیری 

می کنند.
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یا  “خودکامه”  رژیم  یک  از  توان  می  چگونه 
“استبدادی” (2) به یک رژیم دموکراتیک عبور کرد؟

الگوی گذار به دموکراسی با مراحل اجباری آن در 
هر شرایطی کارساز خواهد بود؟

گذار به دموکراسی یا گذار دموکراتیک چیست؟
در  بار  نخستین  که  دموکراسی  به  گذار  اصطالح 
رژیم خودکامه  از  این کشور  عبور  و  اسپانیا  با  ارتباط 
دموکراتیک  رژیم  یک  به  فرانکو  ژنرال  دیکتاتوری  و 
بیستم  ی  سده  نود  ی  دهه  های  سال  در  شد  ظاهر 
شوروی  اتحاد  بلوک  فروپاشی  با  همزمان  و  میالدی 
عمومّیت یافت� از این تاریخ است که یک پارادایم (3) 
یا “بن نگره” ی واقعی در علوم سیاسی مطرح شده و 
نام می گیرد�  ار شناسی” (4)  یا “گذ  “ترانزیتولوژی” 
های  پژوهش  و  تحقیقات  در  پژوهشگران  و  محققان 
خود در این رشته ی جدید ِ علوم انسانی مقایسه ی 
این پدیده در کشورهای مختلف را در مقیاسی وسیع 
نگاه  نمونه  ]به عنوان  و گسترده پی گیری می کنند 
دموکراتیزاسیون  یک  در  چگونه  ی  مقاله  به  کنید 
موفق شویم؟(۵)[� هدف از این تحقیقات و مقایسه ها 
شناخِت مراحل گذار به دموکراسی به منظور کمک به 

آنانی است که در این راه گام می گذارند�
فرانسوی،  شناس  سیاست   ،(6) گوژون  الکساندارا 
به  گذار  برای  ها”  “دموکراسی  عنوان  زیر  کتابی  در 
دموکراسی سه مرحله قائل می شود هر چند که تعیین 

حّد و مرز مرحله ای از مراحل دیگر دشوار است�
“باز  یا  سیاسی”  باِز  فضای  “ایجاد  ی  مرحله  یک: 
کردن فضای سیاسی” که در خالل آن رژیم خودکامه 
می  آغاز  را  سیاسی  زندانیان  کردن  آزاد  استبدادی  و 
کند� سانسور رسانه ها رو به کاهش می گذارد و رقابت 
های انتخاباتی بیش تر شده و گسترش می یابد� این 
موراد  در  تواند  آن می  زمان  مّدت  اول که  مرحله ی 
مختلف متفاوت باشد الزاماً به استقرار دموکراسی منجر 

نخواهد شد�
دو: مرحله ی سازمان دهی انتخابات آزاد که در آن 
کنند�  می  شرکت  شده  سرکوب  تر  پیش  های  گروه 
این انتخابات باید “عادالنه” باشد یا به دیگر سخن به 
همه ی انتخاب کنندگان امکان دهد رأی خود را بدون 

آزادانه  فشاری  هیچ  تحّمل 
نامزدها  و  اندازند  صندوق  به 
یکسان  شرایط  در  همگی  نیز 
دست  انتخاباتی  ی  مبارزه  به 

زنند�
“تحکیم”  ی  مرحله  سه: 
دموکراسی  یک  استقرار  که 
و   (۷) بنیاد  نمایندگی 
برگزاری  برکت  به  را  لیبرال 
انتخابات های آزاد، وجوِد یک 
کننده ی  تضمین  دادگسترِی 
آزادی های فردی و گسترِش 
میّسر  سیاسی  گرائی  کثرت 

می کند�
گران  تحلیل  میان  نهائی  ی  مرحله  این  مورد  در 
مثال،  عنوان  به  دارد�  وجود  نظر  اختالِف  سیاسی 
باور است که تحکیِم  این  بر  ساموئل هانتینگتون (۸) 
قدرِت  جابجائی  یا  “آلترنانس”  دو  از  پس  دموکراسی 
برگزاری  از  پس  هم  آن  آزاد،  انتخابات  از  ناشی   (9)

نخستین انتخاباِت آزاد از قّوه به فعل در می آید�
پژوهشگرانی دیگر، از جمله خوان لینز (·۱) و آلفرد 
استپان (۱۱) معتقدند که پنج شرط الزمه ی تحکیم 
است: وجود یک  در یک کشور  دموکراسی  استقراِر  و 
ساالری  دیوان  یا  بوروکراسی  یک  و  قانونمدار  دولت 
از  مستقِل  اقتصاِد  یک  جدید،  قدرِت  اعماِل  برای 
انجمن  در  یافته  سازمان  مد نی  جامعه ی  یک  دولت، 
ها و مدافِع منافِع خویش در برابر قدرت های دولتی 
و سرانجام یک جامعه ی سیاسی (احزاب، نهادها و…) 
که قادر باشد احترام و رعایِت هنجارهای دموکراتیک 

را تضمین کند� 
برای  جهانشمول  رویکردی  یا  استراتژی  آیا 

گذار به دموکراسی وجود دارد؟
به دموکراسی در یک کشور  تحلیل گذار  و  تجزیه 
دموکراتیک  هدِف  به  رسیدن  وسایل  مرکزی  پرسش 
شیوه  و  وسایل  این  آیا  گذارد�  می  ما  روی  پیش  را 
ها مستلزم درجه ای خاص از “عقالنّیت دموکراتیک” 
است؟ آیا یک راهبرد یا استراتژی گذار به دموکراسی 

قابل بکار گیری در سراسر جهان وجود دارد یا بر عکس 
یک  انتظارات  و  توقعات  تابع  وسایل  و  ها  شیوه  این 
جامعه هستند و در نتیجه باید با شرایط و وضعّیت آن 

جامعه سازگار بوده یا تطبیق داده شود؟
نقطه ی عزیمت ما برای پاسخ به این پرسش این 
ی  نتیجه  گذاری  هر  موفقّیت  که  است  مسلّم  اصِل 
برقراری تلفیقی میان محترم شمردن و تحّقِق اصولی 
دموکراسی  وجود  ها  آن  بدون  که  اصولی  اساسی- 
ابزارهاِی  و  ها  شیوه  کردن  سازگار  و  است-  ناممکن 
خاِص انتخاب شده با وضعّیت موجود آن جامعه است�

با توّجه به آن چه گفته شد باید نتیجه گرفت که 
برای گذار به دموکراسی دستورالعملی جادوئی وجود 
ندارد و بهترین راه برای نیل به این هدف توّجه و تأکید 
کارآ  و  بخش  رضایت  های  راه حل  یافتن  بر ضرورت 
واقعّیت  و  عملی  و  نظری  مشکالت  مجموعه ی  برای 

های تاریخی خاص هر کشوری است�
کشوری  به  بیرون  از  را  دموکراسی  توان  می 

تحمیل کرد؟
مشّوق  توانند  می  خارجی  های  قدرت  مطمئناً 
برقرای دموکراسی در یک کشور باشند� برای مثال، آن 
کشور را در برگزاری انتخابات یاری دهند� ولی آیا می 
توانند دموکراسی را به آن کشور تحمیل کنند؟ چنین 
استنباط و برداشتی به ویژه تغذیه کننده ی سیاست 
را  لیبرال  خارجی آمریکاست که گسترش دموکراسِی 

“گذار به دموکراسی”)1( 
)از درون یا بیرون؟ توسعه اقتصادی یا انقالب؟(

فواد روستائی
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از اوائل سده ی بیستم میالدی به یکی از ستون های 

سیاست خارجی خود بدل کرده است�
با وجود این، باید توجه داشت که پذیرش این اصل 
به  توّسل  با  باید  حّتی  یا  توان  می  را  دموکراسی  که 
زور به جامعه ای تحمیل کرد مبتی بر دو پیش فرض 
این  طرفداران  تحلیِل  و  تجزیه  که  این  نخست  است� 
گذاشته  مسلّم  اصِل  آنان  زعم  به  این  بنیاد  بر  نظریّه 
پذیرای  “غرب”  از  بیرون  کشورهای  که  است  شده 
کنند�  می  مقاومت  آن  برابر  در  و  نیستند  دموکراسی 
این دیدگاهی است که فی المثل ساموئل هانتینگتون، 
متّخصص آمریکائی علوم سیاسی، از آن دفاع می کند�

های  ریشه  دارای  دموکراسی  هانتینگتون  نظر  از 
و  اسالمی  های  فرهنگ  و  است  غربی  و  مسیحی 
و  رعایت  و  فردی  های  آزادی  از  بیش  کنفوسیوسی 
احترام گذاشتن به این آزادی ها به انسجام و پیوستگی 
به  و  دهند  می  اهمّیت  “باهمستان”(۱2)  یا  اجتماع 
همین دلیل تمایل و استعداد کم تری برای دموکراسی 
انتشار  هانتینگتون  ساموئل  نگرش  این  حاصل  دارند� 

تجزیه  گونه  این  بود�  ها”(۱3)  تمدن  “برخورد  کتاب 
امروزه  گرا  فرهنگ  یا  محور  فرهنگ  های  تحلیل  و 
عنوان  به  ندارند�  مقبولیتی  و  شده  کشیده  چالش  به 
مثال، “آمارتیا ِسن”، فیلسوف هندی و برنده ی نوبِل 
به وجود  اقتصاد، در کتاب “دموکراسی دیگران”(۱4) 
یک سّنت دیرینه ی “گفت و شنوِد جمعی” در آسیا، 
افریقا و در جهان عرب- مناطقی که در سده ی نوزدهم 
میالدی خودکامگی دموکراسی های جواِن قدرت های 
بر دوش  را  بریتانیای کبیر  و  فرانسه  استعماری چون 

کشیده اند-  اشاره می کند�
افزون بر این بها دادن به عوامل بیرونی – مداخله 
و دستوردهی قدرت های خارجی- به نادیده گرفتن و 
به محاق خاموشی سپردِن نقِش کنشگران و بازیگران 

محلی از جمله نخبگان ملّی منجر می شود�
عرصه  این  محققان  و  پژوهشگران  حاضر،  حال  در 
روند  فهم  و  درک  برای  دیگری  های  شیوه  مدافع 
اندیشه ی یک راه  از  دموکراتیزاسیون و چشم پوشی 
به دموکراسی  نیل  برای  تعیین شده  از پیش  و  یگانه 

هستند�
به باور “گیلِرمو اُُدنِل”(۱۵) و “فیلیپ شمایتر”(۱6) 
برقراری دموکراسی یا دموکراتیزاسیون نتیجه ی ایجاد 
شکاف در دولت های اقتدار گرا و خودکامه میان عناصر 

تندرو و افراطی از یک سو و میانه روها از دیگر سوست� 
برای  ائتالفی  تشکیل  خواستار  که  روها  میانه  این 
سرنگون کردن دولِت حاکم هستند مجبور می شوند به 
گونه ای فضای سیاسی را به روی اپوزیسیون سیاسی 
متعددی سقوط  دیکتاتوری های  راه  این  از  بگشایند� 
کرده اند که از جمله می توان به نمونه های اسپانیا و 
پرتغال در دهه ی هفتاد و مجارستان و لهستان در دهه 

ی نود سده ی بیستم اشاره کرد�
عرصه  این  محققان  و  پژوهشگران  حاضر،  حال  در 
روند  فهم  و  درک  برای  دیگری  های  شیوه  مدافع 
اندیشه ی یک راه  از  دموکراتیزاسیون و چشم پوشی 
به دموکراسی  نیل  برای  تعیین شده  از پیش  و  یگانه 

هستند�
دموکراسی  به  گذار  در  نقشی  چه  ها  انقالب 

دارند؟
ی  سده  در  دموکراسی  فرانسه،  در  و  انگلستان  در 
گیرد�  می  ریشه  انقالب  دو  پی  در  میالدی  نوردهم 
از  دموکراسی  و  انقالب  مرتبط ساختن  و  دادن  پیوند 

وجود  با  رسد�  می  نظر  به  موّجه  و  معقول  منظر  این 
دموکراسی  خواهان  که  مردمی  های  جنبش  این، 
مانند�  می  ناکام  هدف  این  به  نیِل  در  گهگاه  هستند 
برای مثال، انقالب ۱3۵۷ در ایران، این کشور را به یک 
تئوکراسی یا یزدان ساالری به رهبری آیت اهلل خمینی 
تبدیل کرد� نمونه ی دیگری از این ناکامی و شکست 
را می توان در سرکوبی ی دید که جنبش موسوم به 

“بهار عربی” در پی داشت�
تونسی ها آغازگر “بهار عربی” بودند و در پی آنان 
خاورمیانه  و  الجزایر)  مغرب(مراکش،  مردم کشورهای 
عمان،   نشین  سلطان  کویت،  سوریه،  یمن،  (لیبی، 
عربستان سعودی) نیز برای دموکراسی وارد عرصه ی 
کارزار شدند� واکنش دولت های مستقر متفاوت بود: 
کناره گیری از قدرت در تونس و مصر؛ سرکوب تظاهر 
کنندگان در سوریه و یمن؛ سازش و اقدامات اجتماعی 
در مراکش، الجزیره، عربستان سعودی و کویت و جنگ 
داخلی در لیبی� پنج سال پس از آغاز جنبش، تنها در 
تونس گذار به دموکراسی در جریان است� بد                ین سان 
می بینیم که پیوند ِعلّی میان تالش انقالبی و نیل به 

دموکراسی پیوندی نظام مند یا سیستماتیک نیست�
دموکراسی  به  گذار  به  اقتصادی  ی  توسعه 

کمک می کند؟

بیستم  هفتاد سده ی  پایانی دهه ی  های  تا سال 
میالدی، به گونه ای مستمر از افزایش ثروت یک کشور 
بیش  و  یاد می شد که کم  عواملی  از  یکی  به عنوان 
مستقیماً با ظهور دموکراسی در پیوند بود� ملت ها به 
اجتماعی  اقدامات  به  تر شدن دست  ثروتمند  موازات 
و آموزشی بیشتری به منظور سهیم ساختن و بیشتر 

بهره مند کردن طبقات محروم جامعه می زدند�
یکی  تحصیلکرده  متّوسِط  ی  طبقه  یک  ظهور 
های  ارزش  گسترش  و  رشد  برای  الزم  شرایط  از 
یا  کم  اقتصادی  ی  توسعه  و  رشد  است�  دموکراتیک 
ناچیز به نوبه ی خود تا به امروز توجیه کننده ی در 
به عنوان  تنگنا قرار گرفتن دموکراسی ها بوده است� 
مثال، جنوِب افریقا و کشورهای واقع در آن که یکی 
کم  از  حال  عین  در  است  مناطق جهان  فقیرترین  از 
ترین میزان دموکراسی نیز بهره مند است� تحلیلگران 
و ناظران بین المللی هماره شاهد تخلف ها در انتحابات 
و دشواری های ناشی از فساد در کشورهای این منطقه 
اند� ده کشور از مجموِع چهل و چهار کشور این منطقه 
را کسانی رهبری می کنند که دست کم از بیست سال 

پیش در رأس قدرت قرار دارند�
یادکردن  ضمن  گوژون”  “الکساندارا  این  وجود  با 
رشد  برغم  که  چین  چون  آسیا  در  کشورهائی  از 
از  دموکراسی  ی  عرصه  در  انگیز  حیرت  اقتصادی 
می  انگشت  نکته  این  بر  نیست،  برخوردار  خوشنامی 
گذارد که هر چند ارتباط میان مدرنیزاسیون اقتصادی 
جذاب  و  توجه  خورد  در  ارتباطی  دموکراتیزاسیون  و 
به  پدیده  دو  این  میان  توان  می  سختی  به  اما  است 
وجود رابطه ای ِعلّی قائل شد� در تأیید این اّدعا باید 
نابرابری  وجود  رغم  به  که  کشوری  نگریست�  هند  به 
های چشمگیر اجتماعی و بخش بزرگی از مردِم فقیر 

دموکراسی در آن مستقر شده است�
_____________________________

1 .Transition démocratique

2 .Autoritaire

3 .Paradigme

4 .Transitologie

5 . Guy Hermet, » Comment réussir une

 �démocratisation ? Sciences humaines No

20۱۵ mai ,204
6 . Alexandra Goujon, » Les démocraties «,

20۱۵ Armand Collin

7 .Démocratie représentative

8 . Samuel Huntington, » The Third Wave,
 Democratization in the Late Twentieth

 ,Century «, University of Oklahoma Press

۱99۱
9 .Alternance

10 . Alfred Stepan, » Problems -۱۱ Juan Linz et

 of Democtaric Transition and Consolidation

۱996 ,«, John Hopkins University Press

11 .Communauté / Community

۱2 � The clash of the Civilizations or the  «
 Remaking of The World Order « / Le choc

des civilisations, Samuel Huntington

13 .» Amartya Sen, » Démocratie des autres

14 .Guillermo Odonell

15 .Philippe Shmieter

نظام  برقراری یک  و  فردی  دیکتاتوری  اِعمال یک  عین  در  »چائوِشسکو« 
مبتنی بر کیِش شخصّیت، راهی مستقل از دیگر کشورهای بلوک شرق را در پیش می 
گیرد.  به رغم عضویّت رومانی در پیمان ورشو، »چائوِشسکو« از مداخله ی نیروهای 
این پیمان در چکسلواکی و سرکوب »بهار پرا     گ« در سال 1968 پشتیبانی نمی کند 
با صدور »بیانیه ی استقالل مّلی رومانی« خواستار عدم  این مداخله  با  و همزمان 
از  در سال 1967 پس  رومانی می شود.  داخلی  امور  در  دیگر کشورها  مداخله ی 
جنگ شش روزه ی اعراب و اسرائیل بر خالف دیگر کشورهای بلوک شرق، به روابط 
دیپلماتیک خود با اسرائیل ادامه می دهد. روما      نِی  در 1972 به صندوق بین المللی 
پول می پیوندد. در 1975 ، آمریکا رومانی را در داد و ِسَتد با آمریکا مشمول »شرط 
دولت کاملۀ الوداد« می کند. در سال 1984 روما           نی تنها کشور بلوک شرق است که 

تحریم بازی های المپیک در »لس آنجلس« از سوی این بلوک را نادیده می گیرد.
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قابل  سیاسی  تحوالت  بیستم  سده  ربع  در 
پیوست  وقوع  به  کشورها  از  بسیاری  در  مالحظه ای 
خود  کلیت  در  را  آنها  هانتینگتون  ساموئل  که 
 (Democratization) دموکراتیک سازی  سوم«  »موج 
می خواند� موج سوم دموکراسی، به دوره ای اشاره دارد 
در   (Authoritatian) خودکامه  رژیم های  تغییر  با  که 
هفتاد  دهه  میانه  درسالهای  یونان  و  اسپانیا  پرتغال، 
اروپایی  التین،  آمریکای  انگار  و  شده  آغاز  میالدی 
شرقی و آسیای شرقی را نیز به تدریج درنوردید� این 
دگرگونی های سیاسی که امروز، با تأخیر فاز و با فراز و 
نشیب های خاص خود پا به مناطق آفریقا و خاورمیانه 
می گذارد جغرافیای سیاسی جهان را تغییر داده است� 
مطالعات جامعه شناختی و علوم سیاسی که در حول 
اصطالح  در  را  گرفته اند  انجام  سیاسی  تغییرات  این 
دانشگاهی »ادبیات دوره گذار« نام نهاده اند� آشنایی با 
جزئیات و زیر و بم های این پویش برای پویندگان راه 

مردم ساالری می تواند مفید واقع گردد�
دگرگونی ها دموکراتیک را معموال در سه فاز به هم 

پیوسته تعریف کرده اند:
Regime breakdown؛  حاکم  رژیم  ۱-فروریزی 
عمیق،  بحران های  از  ترکیبی  با  معموال  که  فرآیندی 
به ویژه اقتصادی و سیاسی همراه است و به تضعیف و 
حتی تجزیه رژیم خودکامه می انجامد� بحران سیاسی 
به تعمیق شکافهای درون رژیم انجامیده و از کارآیی 

نظام سیاسی به شدت می کاهد�
2-گذار Transition دموکراتیک؛ در برگیرنده فرآیند 
 Processes پویش های  و  ساختارها  از  فاصله گیری 
سیاسی کهن و روی آوری به عناصری نو در یک قالب  

جدید دموکراتیک است�
واقع  در  که  دموکراتیک؛   consolidation 3-تحکیم 
همان ریشه دواندن و مستقر شدن ساختاری و تقویت 
فرهنگی مناسبات دموکراتیک است که محتاج زمان 

بس طوالنی تری است�
مرحله  به  تنها  فوق،  مرحله  سه  از  کنونی  نوشتار 

دوم (گذار دموکراتیک) می پردازد�
گذار  دوره  خصوصیات  به  که  گوناگونی  متفکران 
پرداخته اند از جمله هانتینگتون به چند گونه (تیپ) 

کنون  تا  دموکراسی  به  گذار 
آنها  به  که  کرده اند  اشاره 

خواهیم پرداخت:
دادوستد  طریق  از  ۱-گذار 

Transaction در باال
مذاکره  طریق  از  2-گذار 

Transplacement

3-گذار از طریق جایگزینی 
Replacement

بیرون  از  4-مداخله 
Intervention

این  که  است  طبیعی 
چند  ارائه  برای  صرفا  مبحث 
آنها  از  یکی  باید  که  گزینه 

پیچیده  شرایط  نهایت  در  نیست�  کرد،  »انتخاب«  را 
در  آنها  همه  بازتاب  و  جهانی  و  سیاسی  اقتصادی، 
را میسر  امکان ها  این  از  قوا« است که یکی  »تناسب 

می کند�
از  یک  هر  مشخصات  بازگردیم�  اصلی  بحث  به 
زیر  به شرح  اختصار  به  به دموکراسی،  الگوهای گذار 

است:
1-گذار از طریق دادوستد در باال

این راه در حالتی شکل می گیرد که نخبگان سیاسی 
دموکراسی  راستای  در  کوششی  آغازگر  قدرت  در 
را به  ابتدا ساختارهای سیاسی موجود  آنها در  شوند� 
طرز نسبی باز کرده (Liberalizition) و تالش خواهند 
کنترل  و  نظارت  حداکثر  با  را  نامعین  مسیری  کرد 
طی کنند� هانتینگتون معتقد است که بیشترین موارد 
دموکراتیک سازی (۱6 مورد از مجموع 3۵) در موج 
سوم به این مقوله تعلق دارد� برخی از نمونه های آن 
 ،(۱9۸9) شیلی   ،(۱9۷6-۱9۷9) اسپانیا  از  عبارتند 
برزیل (۸۸-۱9۸۵) و مجارستان (۱990)� این الگوی 
گذار در شرایطی تحقق پیدا می کند که رژیم حاکم از 

مخالفان خود نیرومندتر باشد�
گذار  از  گونه  این  برای  مرحله   ۵ هانتینگتون 

دموکراتیک قائل است:
یک  خودکامه،  نظام  درون  گرانی  اصالح  ۱-ظهور 

در  حرکت  مدافع  دیگر،  جناح  با  تقابل  در  جناح 
راستای دموکراسی می شود�

2-اصالح گران دست باال را در ساختار قدرت کسب 
متفاوت  کامال  دالیل  به  می تواند  امر  این  می کنند� 
تا  گرفته  دیکتاتورها  طبیعی  مرگ  از  گیرد:  صورت 

توافق و باالخره کودتا�
سیاسی  عرصه  نسبی  بازکردن  جهت  در  3-اقدام 
درون  می شود�  مواجه  شکست  با  کردن)  (لیبرالیزه 
حاکمیت سیاسی یک دوگانگی بر سر سیاست شکل 
می گیرد� جناحی به دموکراتیک سازی روی می آورد و 

جناح دیگر به اعمال سرکوب و خفقان�
در  سیاسی  نظام  درون  محافظه کاران  4-تضعیف 
گذشته�  حکومتی  سنت  از  کامل  گسست  عدم  عین 
که  این  به  محافظه کاران  کردن  متقاعد  نوعی 
و  نظام  حفظ  امکان  معقول ترین  سازی  دموکراتیک 

خنثی کردن مخالفان افراطی است�
این  در  دموکراتیک سازی�  فرآیند  ۵-آغاز 
بخش های  و  حکومتی  گران  اصالح  میان  مرحله 
این  می گیرد�  صورت  توافق هایی  مخالفان  معتدل 
یا غیررسمی  و  توافق ها(Pacts) می تواند شکل رسمی 

به خود گیرد�
از  این شکل  اشاره شد،  نیز  پیشتر  که  همان طور 
گذار زمانی تحقق می پذیرد که در وهله اول حاکمیت 
جناحی  دوم،  باشد�  نیرومندتر  بسی  خود  مخالفان  از 

موج سوم و الگوهای گذار به دموکراسی
مهرداد مشایخی
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اصالح گر و دوراندیش نقش فعال و چشمگیری درون 
دیدگاهی  غالبا  اصالح گران  این  کند�  ایفا  حکومت 
دارند�   (Centrist) روانه  میانه  و  محافظه کارانه  نسبتا 
در غیر این صورت قادر به جلب اعتماد جناح تندروتر 
وجود  سوم،  شد�  نخواهند  حکومت  (محافظه کارتر) 
میان  در  معتدلی  و  مالحظه  قابل  محافل  و  احزاب 
اصالح  با  آمدن  کنار  و  مذاکره  به  مخالفان که حاضر 

گران حکومتی باشند�
توجه  مورد  که  الگو،  این  که  داشت  توجه  باید 
هانتینگتون،  همچون  گذار  نظریه پردازان  از  دسته ای 
هد  وایت  و   Schmitter اشمیتر   O`Donnel ادانل 

Whitehead بوده است، بازیگران اصلی همان گروههای 

جامعه  نقش  هستند�   Eliter سیاسی  نخبگان  مختلف 
مهم  چندان  الگو  این  در  سیاسی  مخالفان  و  مدنی 
بیشتری  قرابت  نیز  حاصله  دموکراسی  طبعا  نیست� 
از زمینه های  نخبه گرایانه-که  و  با دموکراسی محدود 
مشارکت مردم و جامعه مدنی می کاهد-خواهد داشت�

سنت  از  دموکراسی  از  نخبه گرایانه  قرائت  این 
خاص خود برخوردار است و متفکرانی نظیر مدیسون، 

شومپیتر و رابرت دال پایه گذاران این مکتب هستند�
یک  عنوان  به  دموکراسی،  خوشبختانه  که  امروز 
روشنفکران  اکثریت  میان  در  را  خود  جای  آرمان، 
و  ظرایف  به  توجه  است،  کرده  باز  سیاسی  فعاالن  و 
جزئیات و تفسیرهای متفاوت از دموکراسی است که 
جایگاه نیروهای سیاسی را متمایز می کند� در غیر این 

صورت همه امروز دموکرات هستند!
2-گذار از طریق مذاکره

این شکل از گذار به دموکراسی در جوامعی اتفاق 
افتاده است که رژیم حاکم تضعیف گشته است و برای 
به  روی  قدرت،  حفظ  برای  تالش  عواقب  از  خالصی 
تناسب  جا  این  در  طبعا  می آورد�  مخالفان  با  مذاکره 
است�  مخالفان  سود  به  پیشین،  الگوی  از  بیش  قوا، 
 3۵ مجموع  (از  مورد   ۱۱ هانتینگتون  برآورد  طبق 
نمونه های  است�  داشته  قرار  مقوله  این  در  کشور) 
بازر آن بولیوی (۸0-۱9۷9)، اوروگوئه (۱9۸2-۸۵)، 
 (۱9۸۸-۱990) لهستان   ،(۱9۸۸۵-۸۷) جنوبی  کره 
محتوای  بوده اند�   (۱990-۱994) جنوبی  آفریقای  و 
و  حکومتی  اصالح گران  میان  مذاکره  برپایه  الگو  این 
مخالفان غیرافراطی استوار است� به عبارت دیگر، هر 

دو عامل در این فرآیند نقش بازی می کنند�
عواقب  و  آینده  به  نسبت  بی اطمینانی  معموال 
تصمیم گیری در این شرایط بسیار باال است� زیرا هم 
تالش  مدت،  یک  طی  مخالفان،  هم  و  حکومت گران 
بنشانند که  به کرسی  را  اول خود  کرده اند که حرف 
سرکوب  برقراری  به  قادر  رژیم  نه  است:  نشده  میسر 
زدن  کنار  به  موفق  مخالفان  نه  و  است  شده  کامل 

حکومت�
در این الگو غالبا چهار مرحله قابل تشخیص است:

که  می کند  کردن  لیبرالیزه  به  آغاز  ۱-رژیم حاکم 
و قدرت آن  از مشروعیت  و  تمام می شود  به ضررش 

کاسته می شود�
بر  حکومت  کردن  سرنگون  امید  به  2-مخالفان 

فعالیت خود می افزایند�
3-حکومت واکنش خشن نشان می دهد�

4-سرانجام رهبران هر دو جانب شاهد یک بن بست 
می شوند و آنگاه به امکان یک گذار از طریق مذاکره 

تن می دهند�

بیشتری  اهمیت  از  مدنی  جامعه  نقش  جا  این  در 
برخوردار است� اگر قرار باشد مخالفان از گستردگی و 
سازمان یافتگی (بخصوص سیاسی) و در نهایت قدرت 
تأثیرگذاری برخوردار باشند، وجود یک جامعه مدنی 
(مستقل از حکومت) یک پیش شرط اساسی است� هر 
چه این عوامل و شرایط مساعدتر باشند و اپوزیسیون 
ریشه دارتر و سازمان یافته تری موجود باشد، طبعا نقش 
خواهند  ایفا  دموکراسی  به  گذار  فرآیند  در  فعال تری 

کرد�
تأثیر  گذار  نظریه پردازان  دیگر  و  هانتینگتون 
چندانی بر نقش مبارزات توده ای نمی گذارند و عامل 
اصلی را اراده نخبگان می دانند� هانتینگتون بر این نظر 
است که تنها در 6 کشور مبارزات توده ای در گذار به 
آلمان  (فیلیپین،  داشته اند�  محوری  نقش  دموکراسی 

شرقی، رومانی، کره جنوبی، لهستان و چکسلواکی)�
3-گذار از طریق جایگزینی

این امکان آنگاه میسر می شود که گروههای مخالف 
حکومت  و  کنند  ایفا  گذار  فرآیند  در  اساسی  نقش 
یا سرنگون شود� گفته می شود که  نیز سقوط کند و 
نمونه های یونان (۱9۷4)، پرتغال (۱9۷۵) و آرژانتین 
(۱9۸3) بیانگر این الگو از گذار به دموکراسی بوده اند� 
در رژیم هایی که خصلت دیکتاتوری فردی در آن بارز 
باشد این امکان تقویت می شود� زیرا جناح اصالح گرا 
به سختی می تواند خود را سازماندهی کند و بخصوص 
خاطر  همین  به  کند�  پیدا  حکومت  در  را  باال  دست 
گروههای  دوش  بر  تغییر  برای  مبارزات  بار  تمامی 

مخالف خارج از حکومت می افتد�
گذار  از  شکل  این  در  گوناگون  فاز  سه  معموال 

مشاهده می شود:
۱-مرحله مبارزات گروههای مختلف اپوزیسیون در 

راستای براندازی رژیم�
2- مرحله فروپاشی حکومت�

3-فرآیند ایجاد نهادهای دموکراسی که می تواند با 
اختالفهایی میان گروههای مختلف همراه باشد�

4-گذار از طریق مداخله خارجی

دوم  موج  برخالف  که  است  آن  بر  هانتینگتون 
خارجی  مداخله  که   (۱943-۱962) دموکراسی 
عامل اساسی در زمینه سازی نهادهای دموکراتیک در 
کشورهای درگیر جنگ با متفقین بود، در جریان موج 
سوم این شکل از گذار بسیار نادر بوده است و حداقل 
و  گرانادا  مورد  دو  به  دوره ۱9۷4-۱990 محدود  در 

پاناما بوده است�
تناسب قوا تعیین کننده چگونگی گذار

در خاتمه این بحث، پرداخت به چند نکته ضرورت 
دارد� همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، سه الگوی 
باال را نمی توان صرفا به مثابه گزینه هایی که مخالفان 

یک حکومت انتخاب می کنند، نگریست�
در تحلیل نهایی، این عامل تناسب قوا میان کلیت 
نیروهای  میان  و  سو  یک  از  حکومت  و  اپوزیسیون 
معتدل و نیروهای ضد دموکراسی (خواه در حکومت، 
را  گذار  چگونگی  که  است  مخالفان)  میان  در  خواه 

تعیین می کند�
به عالوه، عوامل مهم دیگری نظیر میزان پیشرفتگی 
سیاسی  رهبران  نقش  جهانی،  شرایط  مدنی،  جامعه 
وقایع  و  مخالفان)،  میان  در  چه  حکومت  در  (چه 
تأثیرگذار نظیر جنگ و سقوط ناگهانی اقتصاد، همگی 
می توانند در اشکال گذار تأثیر جدی بر جای گذارند�

الزاما  کشور  یک  ملموس  شرایط  که،  این  دیگر 
از دو مدل را  خالص و ناب نبوده و می تواند ترکیبی 

در خود داشته باشد�
___________________________
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در تحلیل نهایی، این عامل تناسب قوا میان کلیت اپوزیسیون و حکومت از 
یک سو و میان نیروهای معتدل و نیروهای ضد دموکراسی )خواه در حکومت، خواه 
در میان مخالفان( است که چگونگی گذار را تعیین می کند. به عالوه، عوامل مهم 
دیگری نظیر میزان پیشرفتگی جامعه مدنی، شرایط جهانی، نقش رهبران سیاسی 
)چه در حکومت چه در میان مخالفان(، و وقایع تأثیرگذار نظیر جنگ و سقوط ناگهانی 
اقتصاد، همگی می توانند در اشکال گذار تأثیر جدی بر جای گذارند. دیگر این که، 
شرایط ملموس یک کشور الزاما خالص و ناب نبوده و می تواند ترکیبی از دو مدل را 

در خود داشته باشد.

از  زیادی  تعداد  و  نگذاشت  نصیب  بی  نیز  را 
کودتا  تدارک  چون  اتهاماتی  با  ناراضی  افسران 
سپرده  امنیتی  بازجوهای  شکنجۀ  بزیر  و  بازداشت 
 « کامال  بطور  هلیکوپترشان  و  هواپیما  یا  و  شدند 

تصادفی«  سرنگون شدند !
پس از شعله ور شدن آتش انقالب و اعالم حالت 
فوق العاده توسط بن علی و کمک خواستن از ارتش 
در سرکوب انقالب ،  نقش ارتش بیشتر به  حفاظت 
دولتی  از ساختمانهای  نگهبانی  و  مراکز حساس  از 
مستقیم  رویاروئی  عدم  سبب  به  و  گشت  محدود 
ارتش با مردم به نوعی  سر پناه  برای مردم تبدیل 
شد وبه نوبۀ خود  به درگیریهائی بین نظامیان  و 
می  شلیک  مردم  به  مستقیما  که  امنیتی  نیروهای 
کردند منجر گردید� طوری که پس از فرار بن علی 
وابسته  امنیتی  نیروهای  دستگیری  از  پس  مردم  
به وزارت کشور باز داشت شدگان  را به پادگانهای 

ارتش تحویل می دادند!
به طور کلی می توان گفت با توجه به این وضعیت  
نقش ارتش تونس تا حد زیادی پس از فرار بن علی 
افزایش یافته است  و این امر بویژه با شروع عملیات 
تروریستی و دخالت مستقیم ارتش درمقابله با آنان 
امنیتی  نیروهای  جایگاه  متقابال   و  گردیده  تشدید 
بعلت نفرت عمومی نسبتا محدودتر از سابق گشته 
است اما همچنان یکی از تکیه گاههای اصلی مثلث 
لرزان ائتالف  کنونی  حاکم با نخست وزیری یوسف 
الشاهد ( ثمرۀ ائتالف بین حزب ندای تونس و اخوان 
  ، السبسی  قائد  جمهوری  ریاست  و     ( المسلمین 
و  چپ  جریانهای  و  مخالف  نیروهای  با  مقابله  در 
کنونی  جنبش  کلی  بطور  و  کارگری  ی  سندیکاها 

را تشکیل می دهد�

ادامه از صفحه 36
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مدل های گذار به تعداد کشورهای موجود در پنج 
قاره جهان متنوع اند و هر کدام ویژگیهای خاص خود 
نافی قواعد عمومی  اما این تنوع در ویژگیها  را دارند� 
یکسانی که فرایندهای گذار از آن ها تبعیت می کنند 
نیست� و طبعا بدون شناخت دقیق این قواعد مشترک 
برای  سیاسی  مبارزه  راهبردهای  و  راه  نقشه  تدوین 
رژیم های  از  عبور  نیست�  به دموکراسی ممکن  گذار 
پروژه  پیشرفت  مفهوم  به  همیشه  لزوما  دیکتاتوری 
سیر  یک  تواند  می  مواردی  در  و  نیست  دمکراسی 

قهقرایی باشد�
قواعد عموم گذار به دموکراسی

1-رهبری
هدف  که  سیاسی  جنبش  هر  سرنوشت  و  سرشت 
نیروی  نگرش  به  باشد  از دیکتاتوری مستقر  آن عبور 
دارد�  مستقیم  بستگی  آن  رهبران  و  هژمونیک 
باورمندی رهبران جنبش های سیاسی به دموکراسی 
روشن  مرزبندی  و  شهروندان  حقوق  کامل  برابری  و 
کافی  نه  البته  و  الزم  شرط  تبعیض  گونه  هر  با  آنان 
برای گذار به دموکراسی است� دموکراسی هندوستان و 
آفریقای جنوبی مدیون نگرش رهبران بزرگی همچون 
گاندی ، و ماندال است� شکست جنبش انقالبی ایران 
تبعیض  و  نتیجه مستقیم نگرش ضد دموکراتیک  نیز 
انقالب  در مقطع  ایران  است� جامعه  آن  رهبری  آمیز 
بهمن بسیار پیشرفته تر از جامعه هندوستان در دوران 
پیروزی این کشور بر استعمار بریتانیا بود� اما اعتقادات 
واپس گرایانه نیروی رهبری کننده آن نه فقط استقرار 
دموکراسی را غیرممکن کرد، بلکه ایران را به قهقرا برد�

2-عدم خشونت
از  جهان  در  کشور  سی  گذشته  سال  چهل  در 
دموکراسی  نیمه  به  یا  و  دموکراسی  به  دیکتاتوری 
به  این کشورها موفقیت گذار  اند� در همه  گذر کرده 
تعهد رهبران اپوزیسیون تحول خواه به مبارزات بدون 

خشونت بستگی مستقیم داشته است�
3-مذاکره با هدف مصالحه

مذاکره با هدف آشتی ملی میان اپوزیسیون و نظام 
مبارزات ضد  اوجگیری  اثر  بر  که  در شرایطی  مستقر 
موازنه  خواهی  دموکراسی  جنبش  رشد  و  دیکتاتوری 

یکی  باشد،  کرده  تغییر  قوا 
استقرار  برای  الزم  شرایط  از 
با  مذاکره  است�  دموکراسی 
صورتی  در  مصالحه  هدف 
ملی  آشتی  و  موفقیت  به 
طرف  دو  هر  که  انجامد  می 
های  نگرانی  و  ها  خواسته 
کنند  درک  را  مقابل  طرف 
به  بتواند  اپوزیسیون  بویژه  و 
طرف مقابل اطمینان دهد که 

در پی انتقام جویی نیست�
4-هزینه

بدون  دموکراسی  به  گذار 
تالش و پیکار پیگیر کنشگران 

پذیرش  و  خواه  دموکراسی  های  جنبش  رهبران  و 
هزینه های آن در هیچ کشوری قابل تحقق نیست� چرا 
که هیچ یک از انواع نظام های ضد دموکراتیک بدون 
فشارهای اجتماعی و سیاسی و تغییر موازنه قوا از خود 

عبور نمی کنند و به دموکراسی گردن نمی گذارند�
5-درون زایی

دموکراسی یک کاال و یا پدیده وارداتی نیست و هیچ 
قدرت خارجی هم نمی تواند آن را به زور به کشورهای 
لیبی  افغانستان،  کند�عراق،  تحمیل  یا  و  صادر  دیگر 
عواقب  از  انگیزی  عبرت  های  نمونه  یمن  و  سوریه  و 
فاجعه بار مداخله خارجی هستند� تاکید بر این اصل 
از  بعنوان یکی  المللی  نافی اهمیت عوامل مثبت بین 
فاکتورهای موثر در گذار کشورها به دموکراسی نیست 
و جنبش  بشر  از حقوق  جهانی  های  طبعا حمایت  و 
های دموکراسی خواه مردمی که علیه دیکتاتوری های 
دخالت  از  دور  به  اگر  کنند،  می  مبارزه  برخود  حاکم 
و  مثبت  امری  باشد  اقتصادی  و  نظامی  تهدیدهای  و 

موثر است�
آفریقای جنوبی از آپارتاید تا دموکراسی!

رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی بر اساس ایدئولوژی 
این  بود�  شده  بنا  سیاه  بر  سفید  برتری  پرستانه  نژاد 
ایدئولوژی در یک دوره معین با منافع سرمایه های بین 
المللی و داخلی مهاجران سفید پوست (آفریکانرز) که 

انحصار بهره برداری از معادن غنی طال، بهره کشی از 
کار ارزان اکثریت سیاهان و بازار این کشور را در اختیار 

داشتند، هم ساز بود�
بانتوستانها و گتوهای محل زندگی اکثریت سیاهان 
محروم آفریقای جنوبی از محالت شیک اقلیت سفید 
بدون  سیاهپوستی  هیچ  و  بودند  جدا  کامال  پوستان 
مجوز کار حق ورود به آن جا را نداشت� حقوق سیاهان 
در هیچ عرصه ای با حقوق سفیدان برابر نبود� بطوری 
که یک سفید پوست به بهانه های مختلف می توانست 
بدون ترس از مجازات سیاهان را به قتل برساند� پلیس 
و دستگاه قضایی کامال در خدمت منویات دولت نژاد 
سرکوب  ارگانهای  مثابه  به  و  جنوبی  آفریقای  پرست 

سیاهان عمل می کردند…
از دهه 60 کنگره ملی آفریقا که در سال ۱944پدید 
را  آپارتاید  از  رهایی  برای  مسلحانه  مبارزه  بود  آمده 
گسترش داد� اما قدرت فائقه ارتش و پلیس حکومت 
می  را سرکوب  جریان  این  به شدت  جنوبی  آفریقای 
آفریقای  تمایل سیاهان  و  گونه همبستگی  و هر  کرد 
جنوبی به حزب کنگره ملی را با سرکوب های خونین 

پاسخ می داد�
عوامل موثر در فروپاشی آپارتاید

به  جنوبی  آفریقای  گذار  و  آپارتاید  فروپاشی  در 
از  سیاسی  تنیده  درهم  و  متعدد  عوامل  دموکراسی 
آپارتاید؛  نظام  تضادهای  اپوزیسیون،  رهبری  جمله 

آفریقای جنوبی و شیلی؛ پیچ و خم های سیاست در گذار به دموکراسی

علی کشتگر
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المللی  بین  عوامل  و  اجتماعی  و  ساختاری  بحران 
تحول  عامل  مهمترین  میان  این  در  داشتند�  دخالت 
آمده  پدید  گفته  پیش  متعدد  عوامل  تاثیر  تحت  که 
بود تغییر چشمگیر موازنه قوا در پی مبارزات 2۵ ساله 
اواخر  در  ماندال  نلسون  آن  و رهبر  آفریقا  کنگره ملی 

دهه ۸0 میالدی در این کشور است�
و  جنگ  ادامه  که  بودند  کرده  درک  طرف  دو  هر 
سرکوب به نفع هیچ یک نیست� اعتصابات و نافرمانی 
کنگره  مبارزات  و  المللی  بین  فشارهای  مدنی،  های 
ملی اقتصاد آفریقای جنوبی را فلج کرده بود و همین 
ایدئولوژی نژاد پرستانه آپارتاید را در میان هیات  امر 
حاکمه آفریقای جنوبی با پرسش جدی مواجهه ساخته 
و  قدرت حفظ سلطه خود  چنان  هم  البته  رژیم  بود� 
کردن  خاموش  قدرت  اما  داشت  را  مخالفان  سرکوب 
نافرمانی های مدنی سیاهان وایجاد ثبات سیاسی که 
الزمه ادامه حرکت چرخ های اقتصادی آفریقای جنوبی 
کنگره  و  سیاه  اکثریت  دیگر  طرف  از  نداشت�  را  بود 
کشور  اوضاع  کردن  ثبات  بی  ظرفیت  نیز  آفریقا  ملی 
و کند کردن چرخ های اقتصادی کشور را داشتند، اما 
توان شکست دولت آپارتاید و کسب قدرت سیاسی را 
نداشتند� این وضعیت هر دو طرف را به سوی مذاکره 

و مصالحه سوق داد�
همراه با ادامه مبارزات سیاهان و حمایت جهانی از 
آنها و رهبری نلسون ماندال در حکومت آپارتاید بتدریج 
یا  و  گذشته  های  سیاست  ادامه  سر  بر  دهه  دو  طی 
بود  آمده  پدید  عمیقی  اختالفات  سیاهان  با  مصالحه 
که عمال موجب بحران در میان هیات حاکمه و شورش 
بوتا  بیگ  بوتا شد�  بیگ  ریاست جمهوری  ادامه  علیه 
که به ارتش آفریقای جنوبی متکی بود از میانه سال 
و  رفرم  از  تلفیقی  که  بود  رسیده  فکر  این  به   ۱9۸۵
سرکوب می تواند به بحران کشور خاتمه دهد و ادامه 
رژیم آپارتاید را تضمین کند� اما او در سال ۱9۸9 با 
شورش درونی هیات حاکمه مواجهه شد و دکلرک که 
رژیم آپارتاید را بی آینده می دانست به کمک سازمان 
برگزیده  او  جای  به  جنوبی  آفریقای  امنیتی  نیرومند 
به  قبل  از مدتها  آفریقای جنوبی  امنیت  شد� سازمان 
این نتیجه رسیده بودند که باید با کنگره ملی آفریقای 
جنوبی از در مصالحه درآیند و با گرفتن تضمین های 
سیاسی و اقتصادی از آن به رژیم آپارتاید پایان دهند�

نظرمی رسید،  به  اساسی  فرایند  این  آغاز  آنچه در 
تصمیم رهبران دو طرف به مذاکره به منظور مصالحه 
دو طرف  هر  در  که  دشوار  بسیار  امری  بود،  آشتی  و 
هزاران  های  خانواده  داشت�  زیادی  آتشین  مخالفان 
قربانی سیاه پوست، هزاران زندانی رنج کشیده از سلطه 
محروم  پوست  سیاه  میلیونها  خشم  و  آپارتاید  نظام 
را  آپارتاید  با سران رژیم  آفریقای جنوبی که مصالحه 
برای رهبران  کار تصمیم گیری  دانستند،  خیانت می 
کنگره ملی آفریقا را با دشواری مواجهه ساخته بودند� 
در آن سو نیز مدافعان دو آتشه نژاد پرستی و تبعیض 
مخالف  دکلرک  مذاکره  سیاست  با  شدت  به  نژادی 
بودند، و از قدرت گرفتن سیاهان وحشت داشتند، اما 
برای  مذاکره  فشارها  همه  وجود  با  طرف  دو  رهبران 
آشتی ملی را پذیرفتند و این سرآغاز فرایند موفقیت 

آمیز گذار از آپارتاید به دموکراسی بود�
در این فرایند مذاکرات دو طرف به دو شکل عمودی 
ادامه یافت� بدین ترتیب هم  و افقی به مدت 4 سال 
رهبران عالی دو طرف و هم مسئوالن رده های دوم و 
میانی در سطح ملی و در سطح استان ها و شهرها با هم 
مذاکره می کردند� نقش رهبران در تشویق مسئوالن 
و کنشگران دو طرف به مذاکره و تفاهم تعیین کننده 

با تردید و بدبینی  بود� در طول مذاکرات که در آغاز 
نسبت به هم آغاز شد، بتدریج اعتماد نسبی، دوستی 
بی  و  ها  بدبینی  بر  مذاکرات  نتیجه  به  خوشبینی  و 
اعتمادی ها غلبه پیدا کرد و هر دو طرف در سطوح 
این نتیجه رسیدند که آشتی ملی  به  مختلف مذاکره 
های  نشینی  عقب  و  ها  به گذشت  طبعا  که  تفاهم  و 
طرفین  منافع  تامین  راه  تنها  داشت،  بستگی  طرفین 
و عبور از آپارتاید و جنگ داخلی است� به این ترتیب 
ادامه مذاکرات به نحو معجزه آمیزی دشمنان خونین 
و  تبدیل کرد  امروز  راهان  و هم  به دوستان  را  دیروز 
راه بر تحقق جمهوری آفریقای جنوبی و برابری کامل 

شهروندان هموار شد�

نلسون ماندال و سایر رهبران کنگره ملی آفریقا می 
به  باید  آپارتاید،  حکومت  از  عبور  برای  که  دانستند 
اقلیت سفید پوستان تضمین دهند که در آینده انتقام 
جویی و یا مصادره اموال سفید پوستان در کار نیست 
تر  و پیچیده  تر  را طوالنی  این خود روند مذاکرات  و 
از مهمترین مسایل گرهی مساله  می کرد� مثال یکی 
ترکیب و کنترل ارتش آینده و فرماندهان آن بود که 
ادغام شاخه نظامی کنگره ملی آفریفا در  به  سرانجام 
ارتش آفریقای جنوبی که به نظام آپارتاید تعلق داشت 
جدید  ارتش  مختلف  در سطوح  فرماندهی  و  انجامید 
بسیار  امر  شد�  تقسیم  سیاه  و  سفید  نظامیان  میان 
این  در  آن  جزئیات  شرح  که  ای  پیچیده  و  دشوار 

یادداشت نمی گنجد�
در همه دوران 4 ساله فرایند مذاکرات آنچه رهبران 
از  جلوگیری  بودند  پایبند  آن  به  سخت  طرف  دو 
شکست مذاکرات و به موفقیت رساندن آن به قیمت 
عقب  و  مقابل  طرف  های  ترس  و  ها  نگرانی  درک 
نشینی و گذشت متقابل بود� احتماال آنان از شکست 
هم  رواندا   93 و   92 های  سال  مذاکرات  آمیز  فاجعه 
درس گرفته بودند� در آن مذاکرات ناکام اقلیت حاکم 
توتسی به اکثریت مخالف اوتو زور می گفت و همین 
موجب شکست مذاکرات و نسل کشی های هول انگیز 
رواندا شد، که در جریان آن صدها هزار نفر از هر دو 
طرف به قتل رسیدند� سرانجام آنچه قبل از مذاکرات 
در رژیم آپارتاید معجزه می نمود در آفریقای جنوبی 
رخ داد و جمهوری آفریقای جنوبی جانشین رژیم نژاد 

پرست آپارتاید شد�
جمهوری  ریاست  به  ماندال  نلسون  که  آن  از  پس 
را  خود  کوشش  همه  شد،  انتخاب  جنوبی  آفریقای 
اقلیت سفید پوست  تا به وعده خود به  به کار گرفت 
وفادار بماند� او نقش بزرگی در ترمیم زخمهای جامعه 
آفریقای جنوبی ایفا کرد� او آینده سعادتمند آفریقای 
جنوبی را در وحدت سیاه و سفید به عنوان یک ملت 
و  ها  ظرفیت  همه  هدف  این  برای  و  دید  می  واحد 
ابزار ممکن را به کار گرفت� یکسال پس از پیروزی او 

آفریقای جنوبی میزبان جام جهانی راگبی بود� ورزش 
مورد عالقه سفیدان آفریقای جنوبی که زمانی سمبل 

برتری سفیدان دانسته می شد�
هفته  شش  جریان  از  هالیوود   2009 سال  در 
به  فیلمی  جنوبی  آفریقای  راگبی  جهانی  مسابقات 
فیلم  این  در  تهیه کرد�  ناپذیر)  )invictusشکست  نام  
مسابقات  این  ماندال  چگونه  که  شود  می  داده  نشان 
نزدیکی و وحدت سیاهان  برای  به وسیله ای موثر  را 
و سفیدان تبدیل کرده است� او سیاهان را به حمایت 
همه  که  جنوبی  آفریقای  راگبی  ملی  تیم  تشویق  و 
در  خود  و  فراخواند  بودند  پوست  سفید  آن  اعضای 
جریان مسابقات جهانی راگبی در ۱99۵ با لباس این 

از  پیش  حتی  ماندال  رفت�  ورزشی  استادیوم  به  تیم 
خود  حافظه  به  را  آنان  همه  نام  تیم  اعضای  با  دیدار 
سپرد� او ورزش راگبی و حمایت از تیم ملی راگبی را 
تولد  و  نزدیکی سیاه و سفید  برای  وسیله ای ساخت 

ملت آفریقای جنوبی�
شیلی از تقابل تا تفاهم!

فرماندهی  به  شیلی  ارتش   ۱9۷3 سپتامبر   ۱۱ در 
ریاست  کاخ  بمباران  با  پینوشه  آگوستینو  ژنرال 
این کشور  برگزیده  رئیس جمهور  و کشتن  جمهوری 

سالوادور آلنده اعالم کودتا کرد�
آلنده در انتخابات سال ۱9۷0 به ریاست جمهوری 
رسیده بود� او با شعار سوسیالیسم روی کار آمد و قصد 
داشت برنامه های سوسیالیزه کردن اقتصاد شیلی را به 
اجرا گذارد� اما از همان آغاز با مخالفت احزاب دست 
های  برنامه  پیشبرد  در  او  اصرار  شد�  مواجهه  راستی 
خود و مخالفت پیگیر محافل قدرت مند راست در این 
کشور موجب دو قطبی شدن جامعه و باال گرفتن روز 
افزون تنش میان دو قطب چپ و راست شد� ارتش هر 
چند به ظاهر خود را بیطرف نشان میداد اما فرماندهان 
نظامی به محافل راست که در اوج جنگ سرد از جانب 
ایاالت متحده نیز مورد حمایت قرار داشتند، متمایل 

بودند�
در  ها  قیمت  افزایش  و  ها  گذاری  سرمایه  توقف 
مرزهای پیش از کودتا موجب نارضایتی و رویگردانی 
برخی از رای دهندگان از رئیس جمهور شد� در آستانه 
کودتا اعتصاب کامیونداران که از طرف محافل راست 
این کشور حمایت می شد چرخ های اقتصاد کشور را 
فلج کرده بود و از جانب همین محافل مدام صحبت از 

خطر جنگ داخلی و فروپاشی کشور بود�
کودتا گران با قدرت و بیرحمی عمل کردند، هزاران 
از ده  ناپدید شدند و بیش  نفر  نفر را کشتند، هزاران 
حزب  و  شدند  بازداشت  کشور  سراسر  در  نفر  هزار 

سوسیالیست و احزاب چپ منحل اعالم شدند�
حتی  شیلی  جامعه  کردن  مرعوب  برای  آنها 
نویسندگان و شعرای به نام این کشور را در نخستین 

در فروپاشی آپارتاید و گذار آفریقای جنوبی به دموکراسی عوامل متعدد 
و درهم تنیده سیاسی از جمله رهبری اپوزیسیون، تضادهای نظام آپارتاید؛ بحران 
ساختاری و اجتماعی و عوامل بین المللی دخالت داشتند. در این میان مهمترین 
عامل تحول که تحت تاثیر عوامل متعددی پدید آمده بود تغییر چشمگیر موازنه قوا 
در پی مبارزات 25 ساله کنگره ملی آفریقا و رهبر آن نلسون ماندال در اواخر دهه 80 
میالدی در این کشور است. هر دو طرف درک کرده بودند که ادامه جنگ و سرکوب 

به نفع هیچ یک نیست.
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روزهای کودتا کشتند که پابلو نرودا شاعر بزرگ شیلی 

نیز در زمره آنان بود�
خونتای نظامی به رهبری پینوشه به مدت ۱۷ سال 
آزادی های سیاسی و قتل  بر سرکوب شدید  با تکیه 
و شکنجه کنشگران سیاسی حکومت کرد� رژیم کودتا 
قانون  خود،  تن  بر  مشروعیت  لباس  پوشاندن  برای 
اساسی شیلی را در سال ۱9۸0 تغییر داد� مطابق قانون 
جدید خونتای نظامی حق نظارت و کنترل حکومت و 
پارلمان شیلی را پیدا کرد� اما در همین قانون اساسی 
جدید این هم گنجانده شد که هشت سال بعد ادامه 
سال  در  شود�  گذاشته  رفراندوم  به  نظامیان  حکومت 
مثبت  رای  رفراندوم  به  مردم  که  صورتی  در   ۱9۸۸
می دادند ادامه حکومت نظامی پینوشه برای ده سال 
انتخابات  این صورت  دیگر تضمین می شد و در غیر 
نمایندگان  و  جمهور  رئیس  گزینش  برای  جدیدی 
و  نظامیان  کنترل  اما حق  گردید  می  برگزار  پارلمان 

همچنان  مجلس  و  حکومت  بر  انتخابی  غیر  نهادهای 
حفظ می شد�

پینوشه می  به  رفراندوم در صورت رای منفی  این 
توانست سرآغازی باشد برای احیای جنبش دموکراسی 
و  مدنی  قانونی  های  فعالیت  گرفتن  سر  از  و  خواهی 
به دموکراسی� ژنرال پینوشه ظاهرا  بازگشت تدریجی 
همه  این  با  است�  حتمی  او  پیروزی  که  بود  مطمئن 
دموکرات  حزب  با  همکاری  در  چپ  اپوزیسیون 
مسیحی با قبول شرکت در این رفراندوم دست به قمار 
زد و برنده شد� و بدینسان فرایند گذار از دیکتاتوری 
از این رفراندوم  نظامیان به دموکراسی آغاز شد� پس 
در خیابانهای سانتیاگو این شعار بر دیوارها نوشته شد 
 We threw him) � ”ما او را با قلم به بیرون انداختیم“

(out with a pencil

کمی بیش از یکسال بعد در دسامبر ۱9۸9 نخستین 
انتخابات نسبتا آزاد پس از ۱۷ سال دیکتاتوری نظامی 
برگزار شد و رهبر اتحاد چپ-میانه پاتریسیو آیلوین به 
ریاست جمهوری رسید� اتحاد چپ-میانه در پارلمان و 
سنای شیلی نیز به اکثریت رسید� با این همه مطابق 
قانون اساسی سال ۸0 خونتای نظامی همچنان فرمانده 
کل قوای نظامی بود و حق کنترل نهادهای انتخابی را 
برای خود محفوظ می داشت، امری که دست رئیس 
جمهور و مجلس را برای اصالحات ساختاری و پیشبرد 

فرایند گذار به دموکراسی می بست�
 ۸۸ رفراندوم  در  میانه   – چپ  اتحاد  پیروزی  اما 
سرآغاز فرایندی شد برای پیشبرد گذار به دموکراسی 
توسط احزاب سیاسی و جامعه مدنی شیلی� با این همه 
از آن زمان تا لغو حقوق ویژه نظامیان در قانون اساسی 

و استقرار دموکراسی ۱۵ سال به درازا انجامید�
چپ- اتحاد  انتخاباتی  پیروزی  و  رفراندوم  از  پس 

انتخابی  نهادهای  احیای  سر  بر  مانع  مهمترین  میانه، 
قدرت مطلقه خونتای نظامی بر ارتش و حق انحصاری 

بدون  بود�  نظامیان  توسط  انتخابی  نهادهای  کنترل 
امتیازات  این  به  دادن  پایان  و  اساسی  قانون  تغییر 
نظامیان نهادهای انتخابی از محتوای خود تهی بودند�

عالوه بر این در قانون اساسی سال ۱9۸0 فعالیت 
کمونیستها و مارکسیستها نیز ممنوع شده بود و همین 
با  به نظامیان همچنان فرصت می داد هر مخالفی را 
برچسب های مارکسیستی و کمونیستی از حق نامزد 
شدن و ورود به پارلمان محروم کنند� بنابراین به رغم 
پیروزی اپوزیسیون در رفراندوم ۸۸ و انتخابات ریاست 
جمهوری و پارلمان ۸9، آنها همچنان در قدرت دست 
سیاستها  از  گام  هر  پیشبرد  برای  و  داشتند  را  پائین 
و اصالحات خود به توافق خونتای نظامی و رهبر آن 

آگوستو پینوشه نیاز داشتند�
رهبران اصلی گذار به دموکراسی در شیلی مسئوالن 
اتحاد چپ میانه و اتاق فکر ها و انستیتوهای پژوهشی 
با آنان همفکری و همکاری می کردند�  ای بودند که 

مهمترین خصلت آنان که موجپ پیشبرد موفقیت آمیز 
گذار به دموکراسی شد میانه روی، پراگماتیسم و تعهد 
به ایجاد حداکثر هماهنگی و اجماع در میان جریانات 

و محافل اپوزیسیون بود�
استراتژی آنان بر دو اصل استوار بود:

حتی االمکان هیچ گروه سیاسی از ورود به ائتالفی 
بیرون  گرفت  می  شکل  دموکراسی  به  گذار  برای  که 
اتحاد  این  در  که  کند  احساس  جریانی  هر  و  نباشد� 

ذینفع است�
آنتاگونیستی  از  االمکان  حتی  تفاهم  و  مذاکره  با 
شدن تضاد میان جبهه دموکراسی خواهی و دیکتاتوری 

نظامی اجتناب شود�
مقابل،  طرف  های  نگرانی  درک  بر  استراتژی  این 
آمادگی برای مصالحه و پیشبرد گام به گام اصالحات 
با  را  مذاکره  که  استراتژی  این  بود�  استوار  ساختاری 
هدف مصالحه دنبال می کرد در شیلی به دموکراسی 
 Democracia de los) بود�  شده  معروف  ها  توافق 

(acuerdos

با شرکت  استراتژی  این  اشاره شد  که  گونه  همان 
گفتگوهای  از  پس  که  میانه  چپ-  هماهنگی  جبهه 
دموکرات  حزب  و  سوسیالیست  حزب  میان  مفصلی 
مسیحی رای به شرکت در رفراندوم سال ۱9۸۸ دادند 
آغاز شد� در آن زمان بسیاری از مردم و جریانات متنوع 
می  و  بودند  رفراندوم  تحریم  طرفدار  شیلی  سیاسی 
قانون  نظامی که  دیکتاتوری  به  آن  در  گفتند شرکت 
اساسی را برای ابدی کردن کنترل نظامیان بر نهادهای 
انتخابی تغییر داده مشروعیت می دهد و امر خطرناکی 
است� اما طرفداران شرکت در رفراندوم می گفتند این 
قانون به هر حال وجود دارد و برای لغو آن باید نخست 

در قدرت شریک شد�
اپوزیسیون  جریانات  رفراندوم  در  پیروزی  برای  اما 
دادند�  می  تن  هماهنگی  و  اتحاد  حداکثر  به  باید 

میان  در  جریان  هشت  که  بود  پراکنده  چنان  چپ 
این  دشمنی  تازه  و  داشت  وجود  ها  سوسیالیست 
بود�  تاریخی  نیز  مسیحی  دموکرات  با حزب  جریانات 
با این همه این جریانات بجز یکی از آنها که به مبارزه 
در  رفراندوم  برگزاری  از  پیش  داشت  باور  مسلحانه 
جبهه “هماهنگی احزاب برای نه” متحد شد و با شعار 
به  را  شیلی  مردم  توانستند  نظامی  دیکتاتوری  به  نه 
پیروزی امیدوار کنند و به پای صندوقهای رای بیاورند�
رفراندوم ۸۸  در  میلیون  میلیون حائز شرایط ۷  از ۸ 
شرکت کردند و جبهه “هماهنگی برای نه” با پیروزی 
به  نظامی  دیکتاتوری  از  گذار  فرایند  رفراندوم  در 

دموکراسی را آغاز کرد�
پس از پیروزی در رفراندوم نوبت به انتخابات ریاست 
جمهوری و پارلمان رسید� نام جبهه “هماهنگی برای 
نه” به “هماهنگی برای دموکراسی” تغییر کرد و رهبر 
حزب دموکرات مسیحی شیلی با توافق احزاب چپ به 
عنوان نامزد این جبهه برگزیده شد� در مورد نامزدهای 
معرفی یک  برای  این جبهه  متنوع  نیز طیف  پارلمان 

نامزد در هر حوزه انتخابیه به توافق رسیدند�
بدین ترتیب جبهه “هماهنگی برای دموکراسی” که 
این بارحتی برخی از طرفداران پیشین مبارزه مسلحانه 
را نیز با خود همراه کرده بود پیروزی چشمگیری در 
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان در دسامبر سال 
(ریاست  انتخابی  نهادهای  همه  و  کرد  کسب   ۱9۸9
در  را  سنا)  مجلس  نسبی  بطور  و  پارلمان  جمهوری، 
اختیار گرفت� با این همه مطابق قانون اساسی مصوبه 
سال ۱9۸0، این خونتای نظامی به رهبری فرمانده کل 
قوا (ژنرال پینوشه ) بود که همچنان در قدرت دست 
و  داخلی  کالن  سیاستهای  مورد  در  و  داشت  را  باال 
خارجی شیلی می توانست تصمیات نهادهای انتخابی 

را لغو کند�
نهادهای  احیای  شرط  نظامیان  اختیارات  الغای 
“هماهنگی  جبهه  بود�  دموکراسی  به  گذار  و  انتخابی 
انتخاباتی  پیروزی  از  پس  فردای  از  دموکراسی”  برای 
را دنبال کرد،  نظامیان  اختیارات  الغای  استراتژی   ۸9
مسیر  این  در  دموکراسی”  برای  “هماهنگی  رهبران 
فرماندهان  یکی  داشتند  خود  برابر  در  مهم  مانع  دو 
دست  جریان  دو  دیگر  و  پینوشه  شخص  و  نظامی 
راستی که منافع سرمایه گذاری های داخلی و خارجی 
برنامه های متحدان  نگران  نمایندگی می کردند و  را 
آنها  بودند�  دموکراسی  برای  هماهنگی  درجبهه  چپ 
تبلیغ می کردند که نفوذ چپ ها در “هماهنگی برای 
دموکراسی” به افزایش دستمزدها و مالیات ها، تقویت 
اتحادیه های کارگری و فرار سرمایه ها می شود و رشد 

اقتصادی شیلی را متوقف می کند�
“اتحاد برای دموکراسی” با هوشمندی برنامه خود را 
رشد اقتصادی شیلی و عدالت اجتماعی نام گذاشت و 
همین نام را به شعار خود تبدیل کرد� و در عین حال 
دو جریان راست طرفدار قدرت نظامیان را به مذاکره و 
تفاهم فرا خواند� این جریان راست که جبهه محافظه 
شد  می  محسوب  ساختاری  اصالحات  مخالف  کاران 
شامل دو حزب راست تندرو به نام “اتحاد دموکراتیک 
نام  به  معتدل  نسبتا  راست  احزاب  و   (udi)”مستقل

“نوسازی ملی” (rn)  بود�
انتخابات ۱9۸9  این دو حزب که در آستانه  اتحاد 
دموکراسی”  برای  “هماهنگی  جبهه  با  مخالفت  برای 
بوجود آمده بود “اتحاد برای شیلی” نام داشت� رهبران 
حزب “نوسازی ملی” که با عناصر معتدل تر ارتش در 
تماس بودند، پس از مذاکره با جبهه “هماهنگی برای 

رژیم هم چنان قدرت حفظ سلطه خود و سرکوب مخالفان را داشت اما قدرت 
ادامه  الزمه  که  سیاسی  ثبات  وایجاد  سیاهان  مدنی  های  نافرمانی  کردن  خاموش 
حرکت چرخ های اقتصادی آفریقای جنوبی بود را نداشت. از طرف دیگر اکثریت 
کند کردن  و  اوضاع کشور  ثبات کردن  بی  نیز ظرفیت  آفریقا  ملی  کنگره  و  سیاه 
چرخ های اقتصادی کشور را داشتند، اما توان شکست دولت آپارتاید و کسب قدرت 
سیاسی را نداشتند. این وضعیت هر دو طرف را به سوی مذاکره و مصالحه سوق داد.

ادامه در صفحه 42
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بود  غربی  اروپای  دیکتاتوری  آخرین کشور  اسپانیا 
که  کشور  این  گذار  شیوه  گروید�  دموکراسی  به  که 
از  استفاده  با  و  اجتماعی  بزرگ  برخوردهای  بدون 
مسالمت  طور  به  فرانکو،  دیکتاتوری  رژیم  قانونیت 
آمیِز، به قانونیتی دموکراتیک دگرگون شد، مورد توجه 

بسیاری پژوهشگران علوم سیاسی  قرار گرفته است�
تاریچۀ دیکتاتوری فرانکو

مقدمتا  دراسپانیا  گذار  روند  به  پرداختن  برای 
بر  فرانکو  دوران  در  که  تحوالتی  از  مختصر  شرحی 

اسپانیا گذشته است، ضروری است:
آوریل ۱93۱ بدنبال شکست سخت سلطنت طلبان 
اسپانیا  دوم  جمهوری  سراسری،  ایالتی  انتخابات  در 
اعالم می شود و پادشاه آلفونس هشتم کشور را ترک 
صرفنظر  رسمأ  تخت  و  تاج  از  اینکه  بدون  کند،  می 
کند� در این دوره تا ۱936 کشمکشهای زیادی میان 
احزاب و سازمان های کارگری و دهقانی و احزاب چپ 
سلطنت  از  مرکب  راست  های  گروه  و  طرف  یک  از 
طلبان، فاالنژیستها، زمینداران بزرگ، کاتولیسیست ها 
و ارتشیان در جریان بوده است که گاه با دخالت ارتش 

به خاک و خون کشیده می شوند�
و  پادشاهی  سقوط  شهروندان  از  بسیاری  نگاه  از 
نشده  موفق  آن   متعاقب  دوم  جمهوری  استقرارنظام 
ارضی،  مورد اصالحات  را در  انتظارات شهروندان  بود 
تغییر و تعریف روابط کارگری و کارفرمائی و افزایش 

رفاه برآورده کند�
ضرورت  دوم  جمهوری  آغاز  از  پس  سال  پنج 
از جامعه أحزاب  انتظاراِت بخش بزرگی  این  برآوردن 
این  برای  انداخت�  تکاپو  به  را  و گروه های دموکرات 
جبهۀ   ” یک  در  چپ  أحزاب  و  ها  سازمان  منظور 
مردم”( frente popularّ) گرد هم آمدند� در مقابلشان 
 ( ”Movimiento Nacional“) ”راست ها ” جنبش ملی

روبروی هم صف کشیده بودند�
در شرایطی سرشار از آشوب، مبارزات و اعتصابات 
میشود�  برگزار  عمومی  انتخابات  دهقانی،  و  کارگران 
از  کشور  از  هائی  بخش  در  انتخابات  تحریم  وجود  با 
سوی چپ های افراطی، در ۱6 فوریه ۱936 انتخابات 
عمومی با  اکثریت کوچک آرا به سود “جبهۀ مردم” 

نظر  البته  رسد�  می  پایان  به 
به قانون انتخابات درآن زمان،  
بسیار  اکثریتی  مردم”  “جبهۀ 
می  بدست  پارلمان  در  بزرگ 

آورد�
داد  می  نشان  انتخابات  اما 
شقه  دو  واقع  در  کشور  که 

است:
أحزاب  از  مرکب  بخشی 
سوسیال دموکرات، کمونیست، 
اتحادیه  آنارکوسندیکالیست، 
به  نگاه  با  که  کارگری  های 
آزادی،  برقراری  برای  جلو 
دموکراسی و عدالت اجتماعی 

تالش میکنند� حائز اهمیت است که در این زمان دو 
سندیکای اصلی کارگری پیرامون یک میلیون نفرعضو 

داشتند�
در سوی دیگر أحزاب مونارشیستی، ناسیونالیستی، 
و  ها  فاالتژیست  بزرگ،  زمینداران  کاتولیسیستی، 
سلطنت  به  بازگشت  برای  نظامیان  همه  از  مهمتر 

مطلقه و حفظ سیادت حامیان اش صف بسته بودند�
 ،“ مردم  “جبهۀ  در  طرفدارانشان  و  چپ  أحزاب 
مایوس و سرخورده از فقدان دموکراسی و تحول مثبت 
و جدی در این چند سال از آغاز جمهوری دوم، همت 

به انجام دگرگونی های پایه ای می گمارند�
إصالحات  انجام  وعدۀ  شان  انتخاباتی  بیانیه  در 
دولتی  قصد  اما  میدادند  مالیاتی  و  آموزشی  ارضی، 

کردن اقتصاد را مطرح نمیکردند�
البته این روی آوردن به دموکراسی زمانی  نامناسب 
به سوئی  اروپا  در  گرایش  که  زیرا  گرفت  می  صورت 
خالف این بود: در آلمان هیتلر و نازی ها ، در ایتالیا 
موسولینی و فاشیست ها ، در اتریش دولت کلریکال 

فاشیستی دولفوس بر سر کار بودند�
کودتا ی فرانکو بر ضد جمهوری دوم و جنگ 

داخلی
بالفاصله پس از روی کار آمدن دولت “جبهه مردم” 
جنب و جوش نیروهای دست راستی تا فاشیستی برای 

بر ضد دولت مشروع جمهوریخواهان  کوتا  انجام یک 
آغاز شد�

که  اسپانیا  ارتشیان  کودتای   ۱936 ژوئیه   ۱۸ در 
به زودی رهبری اش بدست ژنرال فرانسیسکو فرانکو 
موفق  بالفاصله  کودتاچیان  که  آنجا  از  داد�  رخ  افتاد، 
اثر  در  و  کنند  سرنگون  را  جمهوری  حکومت  نشدند 
داخلی  جنگ  به  کشور  جمهوریخواهان،  مقاومت 
از  ملی”  “جنبش  داخلی  جنگ  این  در  شد�  کشیده 
سوی فاشیست های ایتالیا و نازی های آلمان و دیگر 
پشتیبانی  اسلحه  و  سرباز  با  راستی  دست  های  نیرو 
قساوتش  و  شقاوت  های  نشانه  از  یکی  که  میشد، 
بمباران شهر گورنیکا در سرزمین باسک بدست لژیون 
قلم  با  اش  تلخ  خاطره  که  بود  هیتلری  آلمان  کندور 
هنرمند شهیر اسپانیا پابلو پیکاسو جاودانه شده است�

در سوی دیگر جمهوریخواهان از پشتیبانی احزاب 
پشتیبانی  این  بر  فزون  بودند�  برخوردار  اروپائی  چپ 
سوسیال  و  ها  کمونیست  از  هائی  انسان  اخالقی، 
به  رساندن  یاری  برای  و جهان   اروپا  های  دموکرات 
و  شتافته  جنگ  میدان  به  اسپانیا  جمهوریخواهان 
به  بودند�  یافته  سازمان  انترناسیونال  های  بریگاد  در 
لحاظ جنگافزاری نیزجمهوریخواهان از جانب شوروی 

پشتیبانی می شدند�
شکست جمهوریخواهان

در اول آوریل سال ۱939 با شکست جمهوریخواهان 

اسپانیا؛ »دموکراسی« پیامد فرادستی مصلحت بر عدالت
بهروز بیات
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فرانکو  ژنرال  اسپانیا  در  پایگاهشان  آخرین  سقوط  و 
اعالم پیروزی کرد� تلفات در طول این جنگ داخلی 
تا 600 هزار نفر تخمین زده می شود� پس از پیروزی 
فرانکو دوران حکومت توتالیتردر اسپانیا فرا می رسد� 
به طور سیستماتیک  از جمهوریخواهان  گیری  انتقام 
در  نمونه  برای  میگیرد�  قرار  روز  بالفاصکه در دستور 
ماالگا در مدتی کوتاه ۱۷ هزار نفر از جمهوریخواهان 

را اعدام می کنند�
و  به سرکوب  برای حفظ خود  اقلیت کودتاگر  این 
اردوگاه های  بازداشت، شکنجه،  اختناق روی میاورد� 
کار اجباری به سان برده گان، و قتل مخالفین شکست 
های  سال  اوائل  تا  میابد�  ادامه  تخفیف  بی  خورده 
چند  میرسند،  قتل  به  نفر  هزار   ۱۵0 تخمینأ   ۱940
صد هزار نفر در اردوگاه های کار اجباری مجبور به کار 
برای رژیم جدید می شوند� تا کنون حدود  30 هزار 

نفر از جمهوریخواهان مفقوداالثر مانده اند�
ضد  بر  فرانکو  کودتای  علل  از  یکی  واقع  در 
پادشاهی  رژیم  حفظ  جمهوریخواهان،  و  دموکراسی 
بود� فرانکو وقتی که به عنوان پیروز جنگ داخلی زمام 
امور را بدست گرفت تمام قدرت را در خود متمرکز و 
خواسته اش حکم قانون یافت� در چنین حالتی او بر 
سر یک دوراهی قرار گرفت که یا جای خود را بالقوه 
برای شخصی از خانواده سلطنتی خالی کند یا به نوعی 
اما  بپذیرد�  را  نفرتش  مورد  جمهوری  رژیم  دوفاکتو 
تاکتیکی که فرانکو بکاربرد این بود که اصوال پادشاهی 
را به طور رسمی حفظ کند و خود مادام العمر به مثابه 

رهبر (Caudillo) اداره کشور را در دست گیرد�
او پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱94۷ بعد از 
پادشاهی  کشوری  عنوان  به  را  اسپانیا  رفراندوم  یک 
اما شخص پادشاه هنوز تعیین نشده بود،  اعالم کرد، 
با  کارلوس  خوان  شدن  پادشاه  مقدمات  که  چند  هر 

آمدن و تعلیم و تربیتش در اسپانیا فراهم می شد�
های  کمک  علیرغم  جهانی،  دوم  جنگ  در  فرانکو 
وعده  و  داخلی  جنگ  در  هیتلری  آلمان  جانبه  همه 
این سیاست زمینه ای شد  ماند�  های هیتلر، بیطرف 
که پس از جنگ دوم بتواند براحتی در شرایط آغازین 
جنگ سرد میان امریکا و شوروی،  خود را به مثابه سد 
سدیدی در مقابل کمونیزم عرضه کرده و تکیه گاهش 

را از هیتلر به ایزنهاورانتقال دهد�
سیاست اقتصادی فرانکو

اقتصاد  یک  فرانکو  رژیم  اقتصادی  سیاست 
با  ارتباط  کم  و  بسته  گر،  دخالت  و  ناسیونالیستی 
هر  دولت  بود�  استوار  کفائی  خود  مبنای  بر  و  جهان 

اقدام اقتصادی را تحت کنترل خود داشت�
به  اسپانیا   آیزنهاور،  امریکاِی  با  توافق  از  پیش  تا 
خاطر سابقۀ همکاری اش با هیتلر در انزوا مانده بود� 
جانب  از  کشور  اشغال  از  وحشت  پایورانش  میان  در 
حفظ  های  انگیزه  اینروی  از  و  بود  غالب  متفقین 
محرک  و  نظام  گان  گرداننده  دغدغه  مهمترین  رژیم 
به خاطر  دهی  رانت  بود� همچنین   آنان  ناسیونالیزم 

حفظ پشتیبانان نظام در دستور روز قرار داشت�
کینزی  اقتصادی  سیاست  اروپا  در  که  زمانی  در 
بودجه،  تعادل  بر  فرانکو  سیاست  تاکید  داشت  رواج 
اقتصاد ناسیونالیستی و دخالتگری دولت بود� اقداماتی 
مانند توزیع و تعدیل ثروت، مبارزه با بیکاری، بودجۀ 
اجتماعی  اقدامات  دیگر  و  بهداشت  مسکن،  آموزش، 
سیاست  و  واردات  و  صادرات  نبودد�  کار  دستور  در 
و  ارزی  انتقاالت  و  نقل  ارز،  نرخ  تعیین  یعنی  ارزی 
باالخره ورود سرمایه به شدت از جانب دولت کنترل 
به  بود�  مانده  مغفول  اقتصاد  در  تقاضا  بخش  میشد� 

را  ها  فرانکیست  اقتصادی  سیاست  میتوان  اختصار 
برای  شتابان  شدن  صنعتی  برای  کوششی  مثابه  به 
تولید کاالهائی که جایگزین واردات  شوند به موازات 
پول  بهای  کنترل  با  همراه  سرمایه  ورود  محدودیت 
ملی تعریف کرد� بازنده گان چنین سیاستی طبیعتا و 
به ویژه مزدبگیران جامعه بودند که در غیاب اتحادیه 

های کارگری نمیتوانستند از منافع شان دفاع کنند�
اقتصاد در سال های 1950

ایاالت  های   کمک   ۱9۵۱ سال  از  که  هرچند 
یک  بستن  به   ۱9۵3 در  تا  شد  آغاز  امریکا   متحدۀ 
اما به علت   قراداد نظامی میان دو کشور منجر شود، 
سابقۀ روابط مثبت  رژیم فرانکو با کشور های بازنده 
جنگ و ادامۀ رژیم دیکتاتور اش، مشمول کمک های 
طرح مارشال نشد� کمک های امریکا میان سال های 
۱9۵۱-۵9 با ۱,۱  میلیارد دالر قابل مالحظه بود اما 
تشویق  به  مشروط  مارشال  طرح  های  کمک  مانند 

اقتصاد بازار آزاد نبود�
حجم تولید ناخالص ملی دراثر جنگ داخلی %40 
سطح  به   ۱9۵۵ سال  در  تازه  و  بود  کرده  سقوط 
بدیهی است که در  بود�  از جنگ رسیده  تولید پیش 
هر کشوری  در اثر جنگ تولید ملی نزول میکند اما 
برخالف کشوری های دیگر اروپا که در معرض جنگ 
شان  صنعتی  مراکز  ویژه  به  و  بودند  گرفته  قرار  دوم 
ویران شده بود، در اسپانیا ویرانی ها به ندرت متوجه 
و  اسپانیا شهرها  بود� در جنگ داخلی  مراکز صنعتی 
دیده  آسیب  ارتباطات  های  شبکه  و  مسکونی  مراکز 

بودند�
  ۱9۵0 های   سال  در  اقتصادی  پسرفت  واقع   در 
انسانی  سرمایۀ  شدن  نابود  پیامد  بیشتر  اسپانیا  در 
بود، که در اثر تلفات دوران جنگ و پس ازآن پیگرد، 
سرکوب و مهاجرت بسیاری از طرفداران جمهوری رخ 
داده بود� باز سازی شهرها که خود می توانست ظاهرا 
اما برخالف بسیاری  باشد،  تولید  افزایش  برای  عاملی 
کشورهای جنگ دیده، در اسپانیا چندان مسبب رشد 

اقتصادی نشده بود�
مزد  هم  و  اساسی  کاالهای  قیمت  هم  دولت 

تا  هم  امور  ای  پاره  در  میکرد�  تعیین  را  مزدبگیران 
سال های ۵0 جیره بندی رایج بود�

پس از آنکه در اثر سیاست انزواطلبی و خودکفائی 
شده  برگزار  رکود  با   ۱940 های  سال  فرانکو،  طلبِی 
حمایتگری  و  خوکفائی  سیاست   ۱9۵0 در   بودند، 
تحول  این  پیامد  بود�  یافته  تخفیف  مالیم  شیبی  با 

اقتصاد اسپانیا  چنین بود که در سال های  دهۀ ۵0 
رشدی مالیم داشته است که البته بسیار کمتر از رشد 

اقتصادی دیگر کشور های اروپائی بوده است�
های  فراورده  و  کاالها  قیمت  کنترل  سیاست 
عرصۀ  در  کار  جذابیت  عدم  به  منجر  کشاورزی 
های  بخش  به  کشاورزان  آوردن  روی  و  کشاورزی 
و   ۱960  ،  ۱940 فاصلۀ  در  طوریکه  به  شد  صنعتی 
۱9۷۵ سهم تعداد شاغلین در کشاورزی  نسبت به کل 
شاغلین به ترتیب از ۵2,۵% به 42�3% و 23�۸% رسیده 
بود� تخمین زده میشود که در دهۀ  ۵0 تا سال ۱96۱  
دو میلیون نفر کشاورزی را رها کرده و به شهر ها و 

صنعت روی آورده اند�
در  تقاضا  و  عرضه  در  مستمر  تعادل  عدم  علت  به 
تمام دوران 20 ساله ۱940-60 اقتصاد از تورمی باال 
و  در دهۀ 40  متوسط %۱3  به طور  است-  برده  رنج 

۱0% در دهۀ �۵0
گشایش نسبی اقتصادی در سال های 1960

فرانکیستی  رژیم   ۵0 دهۀ  های  سال  واپسین  در 
مجبور شد تحت فشاِر تورمی  از درون و فشار بیرونی 
خود  سیاست  در  اقتصاد،  آزادسازی  و  گشایش  برای 
گرایشی  کند�  نظر  تجدید  اش  ناسیونالیستی  کفائی 
بازارهای  میان  مرزها  برداشتن  سوی  به  که  اروپا  در 
ملی روان بود و به تاسیس بازار مشترک اروپا به سال 
۱9۵۷ انجامید، از عوامل این بازنگری بود� به موازات 
جهانی،  بانک  به  اسپانیا  پیوستن  پی  در  فشار،  این 
صندوق بین المللی پول (۱9۵۸) و سازماِن همکاری 
اقتصادی اروپا (OEEC) – سلف سازمان همکاری های 
برای  مضاعف  کششی   -(OECD) توسعه  و  اقتصادی 

گشایش اقتصادی پدید آمد�
این تغییر نسبی پارادایم اقتصادی در ۱960 بوسیلۀ 
 (stabilization paln) ”طرحی بنام “برنامۀ پایدار سازی
خودکفائی  کاهش  برنامه  این  محتوی  شد�  ریخته 
کاالهای  ِویژه  به  واردات  وسیع  سازی  آزاد  طلبی، 
 ، آن  کردن  هدفمند  و  گمرکی  تعرفه  تغییر  مصرفی، 
آزادی ورود و خروج سرمایه و آزادی داد و ستد پول 

ملی در بازار های اروپائی شد�

گسترش  خارج،  از  سرمایه  ورود  دوره  این  در 
اروپائی  های  کشور  کاربه  نیروی  مهاجرت  توریسم، 
(تنها به آلمان 600 هزار نفر) و حواله های مرتب آن 
ها به خانواده های شان در اسپانیا، به رشد اقتصادی 
البته در این میان  در خور توجهی یاری رسانده بود� 
فعالیت  شدید  محدودیت  که  کرد  فراموش  نباید 

بالفاصله پس از روی کار آمدن دولت »جبهه مردم« جنب و جوش نیروهای 
دست راستی تا فاشیستی برای انجام یک کوتا بر ضد دولت مشروع جمهوریخواهان 
آغاز شد.در 18 ژوئیه 1936 کودتای ارتشیان اسپانیا که به زودی رهبری اش بدست 
ژنرال فرانسیسکو فرانکو افتاد، رخ داد. از آنجا که کودتاچیان بالفاصله موفق نشدند 
حکومت جمهوری را سرنگون کنند و در اثر مقاومت جمهوریخواهان، کشور به جنگ 
داخلی کشیده شد. در این جنگ داخلی »جنبش ملی« از سوی فاشیست های ایتالیا 
و نازی های آلمان و دیگر نیرو های دست راستی با سرباز و اسلحه پشتیبانی میشد، 
که یکی از نشانه های شقاوت و قساوتش بمباران شهر گورنیکا در سرزمین باسک 
هنرمند شهیر  قلم  با  اش  تلخ  که خاطره  بود  هیتلری  آلمان  کندور  لژیون  بدست 

اسپانیا پابلو پیکاسو جاودانه شده است.



20دوره جدید | بهمن و اسفند 1397 | شماره 25
اتحادیه های کارگری باعث شده بود که با وجود رشد 
طور  به  مزدبگیران  و  کارگران  مزد  اقتصادی  سریع 

واقعی افزایش پیدا نکند�
سیاست اقتصادی جدید موفق شده بود میان سال 
سالیانه  رشد  نرخ  متوسط  طور  به   ۷3  -۱960 های 
را به ۷% برساند و تورم را در مدتی کوتاه از ۱2% در 

۱9۵۷ به 2,3% در ۱9۵9-6۱ بکاهد�
هنوز  که  ای  جامعه  در  اقتصادی  آزادسازی  اثرات 
دیکتاتوری بر آن حاکم بود و اقتصادش معجونی بود از 
دخالتگری دولت غیردموکراتیک و اعمال نفوذ محافل 
ذینفع سهیم در قدرت و رانتخواری آنها؛ می بایستی 
به بحران بگراید، که چنین هم شد� یعنی از سالهای 
دهه هفتاد به بعد و به ویژه پس از وارد شدن شوک 
و  اقتصادی  بحران  دچار  اسپانیا  نفت،  بهای  افزایش 

ناآرامی های سیاسی شد�
از یک دورۀ شکوفائی  پیامد های بحران پس 

اقتصادی
به نظر می آید که چنین بحران ها ی اقتصادی و 
بلکه در بسیاری کشورها  اسپانیا نیست  سیاسی ویژۀ 
رخ داده باشد که یک دوره شکوفائی اقتصادی را تجربه 
کرده و سپس رشدشان متوقف شده است� در واقع می 
توان تصور کرد که درغیاب دموکراسی؛ یک- اقدامات 
دولت برای شکوفائی اقتصادی هماهنگ نباشد و دو- 
شهروندان به شیوه ای متقارن از این شکوفائی و ثروت 
تولید شده، برخوردار نشوند� نمونه های تاریخی اش را 

می توان در ایران سال های ۱9۷0، در خود اسپانیا و 
دوران شکوفائی اش در سال های ۱920 و لهستان در 
دوران ادوارد گیرگ  ۱9۷0-۸0 مثال زد� به نظر می 
اقتصادی  دوره شکوفائی  آزمودن یک  از  آید که پس 
همراه با توزیع نامتقارن ثروت یا ناهماهنگی در روند 
توسعه، پیکار برای باز توزیع ثروت یا اعوجاجات و نا 
به  گاهی  و  ها  ناآرامی  و  اعتراضات  به  ها   هنجاری 

دگرگونی های اجتماعی می انجامد�
گشایش بیشتر و ارتباط گسترده با اروپا

با تضعیف و عقب نشینی سیاست خودکفائی طلبی 
گشایشی  داخلی،  جنگ  از  زمانی  گرفتن  فاصله  و 
آغاز شد�  اروپا  به سوی  اسپانیا  از  پیوسته  اما  آهسته 
 2,۷۵) اسپانیولی  کارگران  مهاجرت  کاال،  مبادلۀ 
گسترش  و  اروپائی  های  کشور  دیگر  به  نفر)  میلیون 
روز افزون توریسم ( به ترتیب ۱، 6، ۱6 و۱9 میلیون 
کشور،   این  در   (۱9۵4،60،66،69 های  سال  در 
های  شیوه  دیگر  و  دموکراتیک  های  ایده  از  بسیاری 

زندگی متداول در اروپا به درون منتقل شده بود�
کشورهای  دیگر  در  اسپانیائی  کارگران  حضور 
دموکراتیک با اتحادیه های کارگری آزاد و قوی باز هم 
بیشتر به این امر کمک کرده بود که، علیرغم تبلیغات 
رژیم فرانکو، دموکراسی برابر با هرج و مرج و آشوب 
نیست� حضور توریست ها، بسیاری از تابوهای خشک 
سیادت  های  ستون  از  یکی  مثابه  به  کاتولیسیسم 
فرانکو را نیز در هم شکست� پیشرفت سریع اقتصادی 
متوسط شهری شده  ایجاد یک طبقۀ  باعث  دهۀ 60 
بود که خود به کشورهای دیگر غربی سفر کرده بود و 
دیگر درون فضای تنگ ایدئولوژی مذهبی، فاشیستی 

و ناسیونالیستی تنگ نظر نمی گنجید�
صنعت و خدمات رشد کرده بود به نحوی که سهم 
شاغلین بخش صنعت، ساختمان و خدمات نسبت به 
 ،60  ،۵0  ،۱940 سالهای  در  ترتیب  به  شاغلین  کل 
دگرگونی    %۸۸�۱ و   %۷6�4  ،%69�3  ،  6۷,3% از   ،۷۵

شگرفی را تجربه کرده بود�
نیز  اسپانیا  جامعۀ  اروپا  با  ارتباطات  گسترش  با 
جنبش  مثال  و  نماند  مصون  اروپا  درون  تحوالت  از 
که  ایتالیا  و  آلمان  فرانسه،  در   6۸ سال  دانشجوئی 
و  مذهبی  محافل  تابوهای  شکستن  شان  حمله  اماج 
 ، بود  اتوریته سنتی  با هرگونه  محافظه کارو مخالفت 
به اسپانیای فرانکو نیز نفوذ یافت� این جنبش ها برای  

دموکراتیزاسیون بیشتری  پیکار می کردند�
اثر  بی  فرانکو  رژیم  بر  تغییرات  برای  فشارها  این 

نمانده بود، به اندازه ای که در گفتمان گرداننده گان 
رژیم و حتی خود فرانکو نیز بازتاب می یافت� پس از 
شکست متحدین پیشین فرانکو در جنگ جهانی دوم، 
به ناگهان واژه دموکراسی در ادبیات فرانکو راه یافت 
ارگانیک شد� کوشش  به صفت  موصوف  که  هر چند 
گفتمانی فرانکیست ها بر این نهفته بود که با نسبی 
کردن مفهوم دموکراسی و دادن خصلت ملی یا اتنیک 

به آن، آن را از محتوی واقعی اش تهی سازند�
تحوالت اجتماعی در اسپانیا

که  داشت  داللت  این  بر  ها  نشانه  از  بسیاری 
جدا  ای  تافته  خواهند  نمی  دیگر  اسپانیا  شهروندان 
دیگر  سان  به  اند  مایل  بلکه  باشند  اروپا  در  بافته 
شهروندان اروپایی سرنوشت خود را خود تعیین کنند�

در سال های ۱9۵0 تا ۷0 در میان کارگزاران رژیم 
موضوع تعدیل دیکتاتوری  مطرح بود� مثال کارگزاری 
توریسم  وزارت  مدید  مدتی  که  فراگا  مانوئل  چون 
را  گذار  دورۀ  بعدها  و  داشت  عهده  به  را  اطالعات  و 

که  داشت  می  اظهار  چنین  ناچار  به  کرد،  همراهی 
حضور توریست های اروپائی و نقش شان را در تغییر 
پایه  به  تبدیل  و  شمرد  غنیمت  باید  اجتماعی  رفتار 
اسپانیا-  اروپائی  پان  هویت  یک  ایجاد  برای  کرد  ای 
این یعنی شکست تابوی محافظه کاری کاتولیکی که 
رفتار، به زعم فرانکیست ها، ضد اخالقی توریست های 
جوان اروپائی نه تنها دیگرمحکوم نشود بلکه  بخشی از 
هویت اسپانیا تلقی گردد� این ها نشانه هائی بودند از 
اینکه چگونه واقعیِت نیاز اقتصادی اسپانیا به توریسم 
سطح  (در  رژیم  اول  تراز  کارگزاران  از  فردی  نظر 
اقتصاد  برای  توریسم  اهمیت  ژرفای  از  وزیرکه  یک 
خصوصا  رژیم  سرمایه  صاحب  حامیان  و  کشورعموما 

مطلع است)، را دگرگون کرده بود�
مورد  توانست  می  که  دیگراصالحاتی  جمله  از 
بود  قانونی  بگیرد،  قرار  رژیم  های  رفرمیست  استفادۀ 
که از ژانویۀ ۱96۷ به نام “قانون نهاد حکومتی” مطرح 
شد که در آن نقش شورای کورتس(پارلمان) به عنوان 
قانونگزار ارتقا یافت و نقش »رهبر به مثابه یک نهاد« 
کاهش یافت و نسبی شد؛ هر چند که این قانون در 
زمان حیات فرانکو هرگز عملی نشد� همچنین تصویب 
شده بود که نهاد رهبری (Caudillo) و ریاست دولت 
از هم مجزا شوند� با وجود این فرانکو تا پایان به مثابه 
قانون  اش  حکومتی  حکم  با  خودکامه  دیکتاتور  یک 
قانون  این  تصویب  از  بعد  ها  مدت  او  کرد�  می  وضع 
بود که در سال ۱9۷3 اجازه ایجاد پست نخست وزیر 

را صادر کرد�
بحران اقتصادِی در وجه غالب درون زا، با اعتراض 
های گستردۀ کارگران، دانشجویان، اتنیک هائی چون 
به  که  اتنیکی  دو  شد؛  روبرو  ها  کاتاالن  و  ها  باسک 
طور تاریخ گرایشی شدید به جمهوریخواهی داشتند� 
از یکسو بحران نامبرده و از دیگرسو هم هنگامی اش 
دموکراسی،  به سوی  جنوبی  اروپای  رویکرد  با شروع 
به  یا   ) انقالبی  افسران  کودتای  مشخص  طور  به 
اصطالح انقالب گل میخکی) بر ضد دیکتاتوری پنجاه 
سقوط  و   ۱9۷4 آوریل  در  پرتغال  در  ساالزار  سالۀ 
 ،۱9۷4 ژوئیۀ   در  یونان  در  ها  سرهنگ  دیکتاتوری 
دیکتاتوری  رژیم  آخرین  فرانکو  رژیم  بود  شده  باعث 

اروپای غربی بماند�
با توجه به اینکه وضعیت پرتغال هنوز روشن نشده 
که جریانات  داشتند  آن  بیم  غربی  های  و کشور  بود 
را در دست  امور  زمام  یا کمونیستی در آن جا  چپی 
ایجاد خال  با توجه به کهولت فرانکو و خطر  گیرند و 
فرانکو  رژیم  رفرمیست  های  اسپانیا، بخش  در  قدرت 
که  بودند  نگران  اروپائی  کشورهای  دیگر  با  همراه 
اسپانیا نیز راه پرتغال را در پیش گیرد� در اسپانیا نیز 
جریانات چپ و حزب کمونیست که هنوز غیرقانونی 
بودند، موفق شده بودند به شدت فعال شده و رهبری 

اعتصابات و اعتراضات کارگری را در دست گیرند�
رفرم  برای  فشار  احوال  و  اوضاع  این  مجموعه 
داد�  می  افزایش  را  فرانکیستی  سیستم  داخل  در 
از  فشار  بودند:  شده  جمع  هم  با  عامل  چند  اکنون 
آینده  به  امیدی  دیگر  که  رژیم  کارگزاران  جانب 
دادن  دست  از  نگران  و  نداشتند  فرانکیستی  رژیم 
و  جدی  رفرم  برای  فشار  بودند،   تحوالت  کنترل 
طبقه  و  اسپانیا  شهروندان  سوی  از  دموکراتیزاسیون 
متوسط شهری که در اثر تحوالت اقتصادی دهۀ اخیر 
فربه شده بود ولی در اثر بحران اقتصادی جاری مرتب 
فقیرتر می شد، و فشاراحزاب سوسیالیست، کمونیست 
از  فراتر  اصوال  که  رادیکال  چپ  جات  دسته  دیگر  و 
بعضا  شاید  و  عمیق  دموکراسی  برای  و  فرانکو  رژیم 

یکی از علل کودتای فرانکو بر ضد دمکراسی و جمهوریخواهان، حفظ رژیم 
پادشاهی بود. فرانکو وقتی که به عنوان پیروز جنگ داخلی زمام امور را بدست گرفت 
تمام قدرت را در خود متمرکز و خواسته اش حکم قانون یافت. در چنین حالتی او بر 
سر یک دوراهی قرار گرفت که یا جای خود را بالقوه برای شخصی از خانواده سلطنتی 
خالی کند یا به نوعی دوفاکتو رژیم جمهوری مورد نفرتش را بپذیرد. اما تاکتیکی که 
فرانکو بکاربرد این بود که اصوال پادشاهی را به طور رسمی حفظ کند و خود مادام 
العمر به مثابه رهبر )Caudillo( اداره کشور را در دست گیرد. او پس از جنگ جهانی 
دوم در سال 1947 بعد از یک رفراندوم اسپانیا را به عنوان کشوری پادشاهی اعالم 
کرد، اما شخص پادشاه هنوز تعیین نشده بود، هر چند که مقدمات پادشاه شدن 

خوان کارلوس با آمدن و تعلیم و تربیتش در اسپانیا فراهم می شد.  
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سوسیالیستی  سیستم  یک  کردن  برپا  برای  تمایالتی 
داشتند� فشار این آخری ها عمدتأ از طریق اعتراضات 
و اعتصابات کارگری اعمال می شد� اعتصابات کارگری 
سال ۱9۷4 در تاریخ اسپانیای پس از ۱939 بی سابقه 

بود�
برای رژیم به ویژه دردناک بود که از میان متحدان 
از  بخشی  و  کاتولیک  کلیسای  مانند  اش  تاریخی 
تشکیل  را  فرانکیسم  خیمۀ  های  ستون  که  نظامیان 
بلند  برای دموکراتیزه کردن کشور  فریاد  دادند،   می 
های  کشیش  کنفرانس  مشخص  طور  به  بود�  شده 
عالیرتبۀ اسپانیا در سال ۱9۷۵ درخواست آزادی های 
فردی و آزادی تشکیل اتحادیه های کارگری را مطرح 
ارتشیان  “مجمع  بنام  افسران  از  گروهی  و  بود�  کرده 
دموکرات” احتماال به تقلید از افسران پرتغالی بر روی 

دموکراتیزاسیون اسپانیا تاکید داشتند�
در تحلیل نهایی، نیرو هائی که در کنار یا در روبروی 

هم صف بندی کرده بودند به ترتیب زیر بودند:
هستۀ سخت فرانکیست ها که کارگزاران و افرادی 
رانت  فرانکو صاحب  رژیم  در  که  گرفت  می  بر  در  را 
یک  در  را  آنها  دارند  بیم  که  بودند  معینی  های 
هنوز  که  نظامیان  بدهند�  دست  از  دموکراتیک  نظام 
بخشی از آن ها همراه فرانکو در جنگ داخلی بر ضد 
بودند� هر چند که  ، جنگیده  جمهوری و دموکراسی 
حضور مستقیم شان در دولت به شدت کاهش یافته 
بودند  مایل  اینان  بود�  پابرجا  هنوز  نفوذ شان  اما  بود 

رژیم فرانکو را بدون فرانکو نیز حفظ کنند�
واحد  حزب  کارگزاران  از  مدرن  های  بخش 
فرانکیستی “جنبش ملی” که در ارتباط همه جانبه با 
اروپا منافع دراز مدت خود را در اروپا می دیدند و می 
استمرار  بخت  تاکنونی  دیکتاتوری  رژیم  که  دانستند 

ندارد�
پس  که  ها)  دموکرات  (سوسیال  ها  سوسیالیست 
از کنش و واکنش هائی که به ویژه تحت نفوذ حزب 
سوسیال دموکرات آلمان در آن ها صورت گرفته بود 
ها  آلمانی  کند�  ایفا  ای  کننده  تعیین  نقش  توانستند 
بتواند  و  باشد  قوی  کمونیست  که حزب  داشتند  بیم 
در اسپانیا نقش اساسی بازی کند� از این روی تالش 
حزب  روی  جانبه  همه  گذاری  سرمایه  با  کردند 
سوسیالیست و به ِویژه بر روی  فیلیپ گونزالِس جوان، 
مناقشات درون حزبی را به نفع او فیصله دهند� تحت 
رهبری او موضوع همکاری با کمونیست ها منتفی شد� 
گونزالس حاضر شده بود که علیرغم تمایل باطنی اش 

خوان کارلوس را به عنوان پادشاه بپذیرد�
انتخابات  از  ممنوعیت  وجود  با  ها  کمونیست 
رهبر  بودند�  آمده  بیرون  موفق  بسیار  سندیکاها 
کمونیست ها سانتیاگو کاریو که تازه از تبعید برگشته 
مثابه  به  واقع  در  او  بود�  غیرقانونی  حزبش  هنوز  بود 
داشت  مالیم  بسیار  نظراتی  اروپایی  کمونیست  ییک 
و مایل به گذار نرم و مسالمت آمیز بود� از این روی 

حاضر بود پادشاهی خوان کارلوس را بپذیرد�
شکل پادشاهی نظام در واقع از طرف فرانکو دیکته 
شده بود، اقدامی که می توان آن را در سطح عاطفی 
جمهوریخواهان  از  فرانکو  انتقام  آخرین  عنوان  به 
انگاشت� اما همین پادشاه وسیله ای شد که در پروسه 
گذار بتوان از او برای تظاهر به حفظ رژیم برای گذار 

از اصل آن استفاده کرد�
پرسش از زاویه نگاه اصالح طلبان فرانکیستی این 
قرار  آستانه شورش مدنی  در  بود که در کشوری که 
دارد  چگونه می شود امتیازات اصلی پایوران رژیم را 
حفظ  و در عین حال از رژیم دیکتاتوری فرانکیستی 

عبور کرد�
مرگ فرانکو در 20 نوامبر 1975 و تسریع روند 

تحول
ژنرال فرانکو که از درون یک جریان مونارشیستی، 
ناسیونالیست افراطی، کلریکال کاتولیکی و فاشیستی 
علم   قد  دوم  جمهوری  و  دموکراسی  ضد  بر  نبرد  در 
پس  که  بود  فکر  این  به  که  است  بدیهی  بود،  کرده 
از مرگ اش رژیم محبوبش را حفظ کند و از سرکار 
بدین  کند�  جلوگیری  بود  منفورش  که  رژیمی  آمدن 
سبب نخست در سال ۱94۷ با یک تیر(رفراندوم) دو 
نشان زد: از یکطرف وفاداری به تعهداتش  از جمله در 
قبال مونارشیست ها را ثابت می کرد و از سوی دیگر 

در حکومت بی رقیب می ماند �
یک  کمک  به  را  پادشاه  بی  پادشاهی  رژیم  فرانکو 
دیگر  چیزی  اش  خروجی  که  شرایطی  در  رفراندوم 
نمی توانست باشد به طور “قانونی” احیا و بر اسپانیا 
بی چون  و سیادت  دیگرفرادستی  از سوی  و  تحمیل 
چرای خودش را در گسترۀ سیاست اسپانیا تامین کرد�

فرانکو به سان دیگر خودکامه گان تمایلی به بستن 
دست خود در اثر قانونمند کردن سیاست نداشت� او 
می خواست به هر آنچه هرهنگام خواست دست یازد� 

از  داد  می  اجازه  اش  سن  که  جائی  تا  روی  این  از 
باال آمدن نهادمند کسانی در رژیم خود می پرهیخت�  
تازه در سال ۱969 که دیگربه کهولت رسیده بود از 
بوربن،  پادشاهی  سلسلۀ  از  ممکن  کاندیداهای  میان 
شاهزادۀ جوان دست پروردۀ خویش خوان کارلوس را 
به عنوان پادشاه آینده منصوب کرد� امیدش این بود 
که پس از او شخصیتی که سوگند خوردۀ پاسداری از 
اصول فرانکیستی باشد، در نهاد، به زعم او،  جاویداِن 
پادشاهی؛ رژیم اش را ابدی کند� غافل از اینکه چرخ 

روزگار به سوئی دیگر چرخیده است�
و بر این منوال دو روز پس از مرگ فرانکو، خوان 
کارلوس در کورتس که به ظاهر نقش پارلمان را بازی 
دوران  زمان  این  از  پادشاهی خورد�  کرد سوگند  می 
خورد�  می  رقم  اسپانیا  آینده  برای  ای  کننده  تعیین 
اکنون باید به سرعت خال قدرتی که به طور نسبی در 
دوران کهولت و بیماری فرانکو و به طورعاجل پس از 

مرگ اش ایجاد شده بود، پر شود�

وضعیت سیاسی در صحنۀ اسپانیا چنین بود که در 
اخیر و  اقتصادی کشور دردو دهۀ  اثر گشایش نسبی 
از  بسیاری  اروپا،   بازار مشترک  به  پیوستن  دورنمای 
مورد  در  تردید  و  وسوسه  در  را  فرانکو  رژیم  پایوران 
بود،  این راه  حکومت فرانکیستی که مانعی جدی در 

انداخته بود�
منافع  کارگزاران  از  بسیاری  ملی”  “جنبش  درون 
خود را در ادامه روند گشایش اقتصادی و ملحق شدن 
به بازار اروپائی و جهانی می دیدند� به لحاظ فرهنگی 
دموکرات  اروپای  با  شان  گستردۀ  روابط  اثر  در  نیز 
و  مطلوب  رژیم  دیکتاتوری  رژیم  که  بودند  دریافته 

مقبولی نیست�
جاری  گذار  دوران  مباحثات  کنه  در  که  ای  نکته 
ترومای  و  داخلی  جنگ  دوران  تلخ  تجربۀ  همان  بود 
مسالمت  گذار  موضوع  که  بود  آن  از  ناشی   (trauma)

آمیز را به امری عاجل تبدیل کرده بود�
طنز تلخ تاریخ  این که مسببین جنایات، شقاوت ها 
و ترومای جنگ داخلی؛ اکنون می توانستند از آن به 
سود بقای نسبی سیادت خویش بهره بگیرند و چنین 

هم شد!
آن هنگام بحثی که درون اسپانیا از سوی جریانات 

پویائی عظیم  به  نظر  فرانکو،  رژیم  از  دموکرات خارج 
صفوف  در  شده  ایجاد  گی  آشفته  و  مدنی  جنبش 
فرانکیست ها و با توجه به سقوط دو دیکتاتوری دیگر 
در اروپا، جاری بود این بود که آیا باید به سوی گذار 
کامل از رژیم ارتجاعی فرانکو به دموکراسی و نظامی 
جمهوری رفت یا تن به تهدیِد دخالت نظامیان و احیانا 

جنگ داخلی دیگری داد�
نگاه  این  دوران  این  در  داد  نشان  حوادث  سیر 
(پرهیختن از هر ریسکی که یادآور یا زمینه ساز دوران 
هراسناک جنگ داخلی بود)، نقشی اساسی بازی کرد� 
ز این به بعد شعار “آشتی ملی” کدی برای یک تحول 

مشخص شد�
اکنون پرسش روی میز برای همۀ کنشگران عرصۀ 
سیاست این بود که چه باید کرد؟ گزینه های موجود 

عبارت بودند از:
الف- سرکوب اعتراضات و اعتصابات و در خواست 
های شهروندان و باز گشت به وضعیت پیشین دوران 

اثرات آزادسازی اقتصادی در جامعه ای که هنوز دیکتاتوری بر آن حاکم بود 
از دخالتگری دولت غیردمکراتیک و اعمال نفوذ محافل  اقتصادش معجونی بود  و 
ذینفع سهیم در قدرت و رانتخواری آنها؛ می بایستی به بحران بگراید، که چنین هم 
شد. یعنی از سالهای دهه هفتاد به بعد و به ویژه پس از وارد شدن شوک افزایش 
بهای نفت، اسپانیا دچار بحران اقتصادی و ناآرامی های سیاسی شد. چنین بحران 
های اقتصادی و سیاسی ویژۀ اسپانیا نیست بلکه در بسیاری کشورها رخ داده  که 
یک دوره شکوفائی اقتصادی را تجربه کرده و سپس رشدشان متوقف شده است. در 
واقع می توان تصور کرد که درغیاب دمکراسی؛ یک- اقدامات دولت برای شکوفائی 
اقتصادی هماهنگ نباشد و دو- شهروندان به شیوه ای متقارن از این شکوفائی و 
ثروت تولید شده، برخوردار نشوند. نمونه های تاریخی اش را می توان در ایران سال 
های 1970، در خود اسپانیا و دوران شکوفائی اش در سال های 1920 و لهستان در 

دوران ادوارد گیرگ  1970-80 مثال زد. 
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فرانکو با اندک تغییرات تزئینی در آن و رفتن به سمت 

یک جنگ داخلی دیگر�
و  جمهوری  به  گذار  فرانکیستی،  رژیم  از  ب-عبور 
رژیم  با کارگزاران  به همکاری  الزام  بدون  دموکراسی 

به یاری جنبش بالنده مدنی�
برای  فرانکو  رژیم  قانونی  امکانات  از  پ-استفاده 
همکاری  ای  سناریو  چنین  یک  آن�  از  قانونی  عبور 
با  فرانکیستی   سیستم  درون  های  رفرمیست 

اپوزیسیون دموکرات را طلب می کرد�
تغییرات  با  که  بود  نهفته  دراین  کار  ظرافت 
ها  پیمان  و  های  توافق  و  مذاکرات  مبنای  بر  آهسته 
و  فرانکیستی  رژیم  حافظ  گان  نماینده  دولت،  میان 
بگیرد  صورت  گذار  یک  چپ  و  دموکرات  اپوزیسیون 
 ruptura) که می توان آن را گذار عهد نامه ای نامید
pactada)� به عبارت دیگر از قانون اساسی فرانکیستی 

-که به ندرت در زمان فرانکو به آن عمل شده بود – به 
عنوان ابزاری برای جایگزین شدن قانونیت رژیم فرانکو 

به وسیلۀ یک قانونیت دموکراتیک استفاده شده بود�
در این جا بود که وجود خوان کارلوس اثری اساسی 
وجود  با  جوان  پادشاه  گذاشت�  می  تحوالت  روند  بر 
رژیم  به  را  او  که  پیدائی  و  پنهان  های  رشته  همۀ 
فرانکو پیوند می داد، همراه با نسِل جدیِد رشد یافتِه 
در رژیم فرانکو، اما آشنا به جهاِن پیرامون، دریافته بود 
فرانکو چندان دوامی  با حفظ رژیم  پادشاهی اش  که 
نخواهد یافت� او می دید که همه نظام های سلطنتی 
اروپا از سال ها  پیش از حکومت مطلقه بریده اند و 
اگر قرار باشد پادشاهی اسپانیا جای مناسب اش را در 
اروپا بیابد نمی تواند بر رژیم فرانکیستی متکی باشد�

از سوی دیگر مصون ماندن حامالن و عامالن رژیم 
فرانکیستی از حسابرسی تبهکاری و جنایات شان در 
طول و در پی جنگ داخلی همراه با انتقال امتیازات 
نظام  به  نداشت  بقا  امکان  دیگر  که  رژیمی  پایوران 
نوین، انگیزۀ بزرگی بود برای اصالح طلبان درون رژیم 
فرانکو که با معلق نگهداشتن شمشیر دخالت نظامیان 
بر فرق کشور، چه واقعی و چه انگاری، کنترل امور را 

در دست خود نگهدارند�
رژیم  طلبان  اصالح  میان  در  اختالف  البته 
وضع  نگهداری  طرفدار  کاران  محافظه  و  فرانکیستی 

موجود، جدی بود� بروز چنین اختالفات در درون هر 
به  را  گروهی  منافع  بیان  و  احزاب  تکثر  که  رژیمی 
رسمیت نشناسد، پس از اینکه نظام به ضعف درغلتد 
و مشروعیتش زیر سوال باشد، در همۀ جهان مشاهده 

شده و بدیهی است�

نقش خوان کارلوس
خوان کارلوس می بایست کوشش می کرد تعادل 
میان هسته سخت قدرت رژیم فرانکیستی  با اصالح 
طلبان آن رژیم را حفظ کند و از طرف دیگر اپوزیسیون 
چپ دموکرات، حتی در شرایط ممنوعیت، بالنده  را 

نیز که اساسأ مخالف پادشاهی اند، از خود نراند�
امور را به دست  هنگامی که  خوان کارلوس زمام 
گرفت آریاس نوارو سمت نخست وزیری را در اختیار 
داشت و از جانب فرانکو نصب شده بود� آریاس همان 
کسی بود که پس از جنگ داخلی به عنوان دادستان 
درمحکومیت واعدام ۱۷ هزار نفر از جمهوریخواهان در 

شهر ماالگا شرکت داشت�
آریاس در آغاز مسئولیت اش، هنوز در دوران حیات 
دموکراتیزه  به  تمایلش  بر   دایر  هائی  نشانه  فرانکو، 
کردن امور در چارچوب رژیم نشان داده و امید هائی 
را آفریده بود� لیکن پس از مرگ فرانکو و باال گرفتن 
جنبش اعتراضی، به سوی هستۀ سخت فرانکیست ها 

گرویده بود�
که  شد  این  آریاس  رفتار  این  نتایج  از  یکی 
بود،  سربرافراخته  از ۱9۷4  که  دموکراتی  اپوزیسیون 
به سمت گذاری بنیادی رانده می شد نه رفرم، و این 
طلبان  اصالح  وزنۀ  که  واداشت  را  کارلوس  امرخوان 
فرانکیستی را سنگین تر کند� و چنین بود که خوان 
از مرگ  کارلوس در ژوئیۀ ۱9۷6،  یعنی ۸ ماه پس 
فرانکو، یکی از کارگزاران 44 ساله رژیم به نام آدولفو 

سوآرز را مامور تشکیل کابینه کند�
آشکار  مفصل،  مذاکراتی  که  است  لحظه  این  از 
و  ارتشیان  سوارز،  کارلوس،  خوان  میان  پنهان  و 
این  این  ومیان  از یکسو  فرانکو  رژیم  طرفداران حفظ 
های  اتحادیه  و  ها  کمونیست  ها،  سوسیالیست  و  دو 
کارگری از سوی دیگرصورت می گیرد� شعار راهنمای 
این کنش و واکنش ها میان گروه های سیاسی “آشتی 
ملی” است که از ترومای جنگ داخلی نشات می گیرد 
برای دگرگونی در عین  ای می شود  اکنون وسیله  و 

استمرار�
ظهور آدلفو سوارز

گام بعدی آدلفو سوارز در ۱۸ نوامبر ۱9۷6 بردن 
به  سیاسی”  رفرم  مورد  در  قانون   ” نام  تحت  قانونی 

آن  محتوای  که  بود  کورتس  فرانکیستِی  “پارلمان” 
سیادت  اعمال  شیوه  با  کامل  بریدن  دوفاکتو  طور  به 
فرانکو بود� در این قانون مقرر شده بود که دموکراسی 
و  شود   تعریف  قانون  حکومت  عنوان  به  اسپانیا 
باشد  پارلمانی  اختیار  در  منحصرأ  اش  قوانین  تدوین 

آزاد  و  عمومی  انتخابات  طریق  از  گانش  نماینده  که 
بر  بود  مهری  واقع  در  قانون  این  شوند�  می  برگزیده 

سند پایان رژیم فرانکو�
نکته جالب در این ماجرا این بود که ۸۱% نماینده 
گان کورتس به یک “رفرم” رای دادند که احتماأل برای 
بسیاری از آن ها به معنی  طرد شدن از عرصۀ سیاست 

اسپانیا بود�
قرار  عمومی  رفراندوم  یک  معرض  در  رفرم  قانون 
کننده  شرکت   %۷۷ از   %94 “آری”  رای  با  و  گرفت 
گان در رای گیری مواجه شد� ظرافت و سود این کار 
برای  اصالح طلبان رفرمیستی در این نهفته بود که 
شکل حکومت پادشاهی را با گذار به دموکراسی به هم 
پیوند زده بودند� مخالفت با این قانون معادل می شد با 

مخالفت با دموکراسی�
مجلس  انتخابات  برای  شد  باز  راه  وسیله  بدین 
موسسان در سال ۱9۷۷ که قانون اساسی سال ۱9۷۸ 

را تدوین کند�
سوارز و خوان کارلوس کوشش شان براین متمرکز 
ملی”  “جنبش  درون  که  را  هائی  شخصیت  که  بود 
کنند  جذب  دادند،  می  نشان  گی  آماده  رفرم  برای 
آرام  هائی  وعده  با  را  سرسخت  های  فرانکیست  و 
نگهدارند� یک مثال جالب این است که پس از اینکه 
ارتشیان پاره ای گام ها را برای رفرم پذیرفته بودند، 
روی یک موضوع تاکید داشتند و آن ممانعت از قانونی 
کردن حضور کمونیستها بود� آنها این قول را از سوارز 
گرفته بودند� از سوی دیگر بقیه اپوزیسیون همکاری 
اش را با سوارز منوط به این کرده بود که همۀ احزاب 
به انضمام کمونیست ها باید آزاد و قانونی باشند� نهایتا 
وفادار  نظامیان  به  قولش  به  سوارز  شرایط،  فشار  زیر 
نماند و در 9 آوریل ۱9۷۷ حزب کمونیست را قانونی 
کرد تا بتواند در انتخابات پارلمان در ژوئن همان سال 
شرکت کند! ضمن آن که به احتمال قوی، در حالتی 
اتحادیه  که  داشتند  را  توانایی  این  ها  کمونیست  که 
به  توجه  با  و  داشتند،  کنترل  تحت  را  کارگری  های 
به کشتن ۵ مشاور  اعتراض  تظاهرات عظیمی که در 
غیر  بودند،  داده  سازمان  مادرید  در  کارگری  حقوقی 

قانونی نگهداشتن آن ها به آسانی مقدور نبود�
شد�  دموکراتیک  مسیری  وارد  اسپانیا  گونه  بدین 
با  سوارز  حزب  نسبی  پیروزی  به   ۱9۷۷ انتخابات 
سوسیالیست  حزب  آن  دنبال  به  انجامید�  آرا   %34,4
فیلیپ گونزالس با 29�3% و حزب کمونیست سانتیاگو 

کاریو به 9�3 درصد وارد پارلمان شدند�
علت  به  اسپانیا  اقتصادی  وضعیت  میان  این  در 
اعتراضات  و  بود  شده  بدتر  گذار  دوران  مشکالت 
سیاسی  سیستم  اینکه  بدون  داشت  ادامه  کارگری 

تحت سوال قرار گیرد�
رهبری  به  فرانکیستی  نظامیان  بقایای   ۱9۸۱ در 
یک سرهنگ به قصد کودتا مجلس را اشغال و نماینده 
با  طرف  یک  از  توطئه  این  گرفتند�  گروگان  را  گان 
پیام پادشاه خوان کارلوس و دستور به نظامیان که به 
پادگان هایشان بازگردند و از طرف دیکر با هوشیاری 
شهروندان عقیم ماند� جالب توجه بود که هنگام اشغال 
پارلمان و تیراندازی در درون صحنۀ پارلمان، معدودی 
از نماینده گان در زیر نیمکت ها پناه نگرفتند: آدولفو 

سوارز و سانتیاگو کاریو�
با  دیگر  را  اسپانیا  در  دموکراسی  به  گذار  پروسۀ 
به  سوسیالیست  حزب  از  گونزالس  فیلیپ  انتخاب 
نخست وزیری اسپانیا می توان پایان یافته تلقی کرد�

در سال های 1950 تا 70 در میان کارگزاران رژیم موضوع تعدیل دیکتاتوری 
مطرح بود. مثال کارگزاری چون مانوئل فراگا که مدتی مدید وزارت توریسم و اطالعات 
را به عهده داشت و بعدها دورۀ گذار را همراهی کرد، چنین اظهار می داشت که 
حضور توریست های اروپائی و نقش شان را در تغییر رفتار اجتماعی باید غنیمت 
شمرد و تبدیل به پایه ای کرد برای ایجاد یک هویت پان اروپائی اسپانیا- این یعنی 
شکست تابوی محافظه کاری کاتولیکی که رفتار، به زعم فرانکیست ها، ضد اخالقی 
توریست های جوان اروپائی نه تنها دیگرمحکوم نشود بلکه  بخشی از هویت اسپانیا 
تلقی گردد. این ها نشانه هائی بودند از اینکه چگونه واقعیِت نیاز اقتصادی اسپانیا به 

توریسم نظر فردی از کارگزاران تراز اول رژیم، را دگرگون کرده بود. 

ادامه در صفحه 4۵
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پیش درآمد
خود،  بی ثباتی  سال  چهل وپنج  طی  افغانستان 
شش جابجایی در قدرت به خود دیده است� از مقطع 
تیرماه ۱3۵2  با کودتایی آسان در  برکناری ظاهرشاه 
تا  خان  داوود  مقتدرش  صدراعظم  و  پسرعمو  توسط 
به امروز� بااین همه، باز همچنان در آتش آرزوی ثبات 
می سوزد، کماکان درگیر موضوع گذار است و هنوز هم 
مواجه با چگونگی گذار به توسعه برای سربرآوردن در 

قامت دولت – ملتی امروزین�
سؤال این است که چنین رنگارنگی در موضوع گذار و 
عبورهای متعدد از قدرت های موجود در این کشور طی 
همین تاریخ کوتاه را آیا می توان با عامل مشترکی هم 
توضیح داد؟ آیا بن مایه ای در این گذارها سراغ گرفتنی 
است که فراگیر باشد و علت وجودی همه آن ها را یکجا 
پوشش دهد؟ پرسش مزبور، دغدغه ذهنی طوالنی مدت 
و  تاریخ نگاران  شناسان،  جامعه  سیاسی،  روشنفکران 
اندیشه پردازان است و پاسخ به آن، جملگی شان را یک 

دل مشغولی دیرینه�
به  کلی  نگاهی  با  که  شده  کوشش  زیر  نوشته  در 
دینامیسم  به  که  آنجا  تا  و  بغرنج چهل وپنج ساله،  این 
یک  بر  گیرد  درنگی صورت  می شود  مربوط  گذار  امر 
اما  پیشاپیش  افغانستان�  با  رابطه  در  کلیدی  فرایافت 
با این تصریح که، چنین استنتاجی نباید ساده انگاری 
در تبیین تحوالت بس پیچیده این کشور معنی یابد و 
ویژگی های فراوان درهرکدام از فعل وانفعاالت سیاسی 
متوجه  دراینجا،  تالش  بگیرد�  نادیده  را  آن  متنوع 
و  مسئله  پنداری  سهل  نه  است  کلی  نتیجه گیری 

ساده سازی موضوع�
کدام فرایافت؟

فرایافت من از بغرنج گذر افغانستان به ثبات و توسعه، 
در هم زمانی فعال دو سمت گیری خالف یکدیگر و در 
از  ناگسستنی  و  همدیگر  با  مرتبط  عمیقاً  حال  همان 
افغانستان ثبات  هم خالصه می شود� این فرایافت که: 
نمی گیرد مگر در تعامل ارگانیک با قدرت های بیگانه و 
در همان حال، نه که سازگار با هیچ تحکمی از سوی 
غیر! از یکسو حضور خارج درساختار این کشورواقعیتی 
اما همین  درون ساختاری،  و حتی  نهادینه شده  است 

دیگر  سوی  از  درونی  ساختار 
زننده  پس  دیرباز،  از  نیز  و 
بیگانه آمر! نیروهای درونی اش 
در کشاکش با یکدیگر به این 
غیر  و  همسایه  قدرت  آن  یا 
همسایه متوسل می شوند، ولی 
و  حریف  حامی  با  برخورد  در 
استقالل  پرچم  خود،  رقیب 
جلوه  مستقل  و  برمی افرازند 

می کنند!
موقعیت  از  ناشی  اولی، 
به  که  کشوری  ژئوپلیتیک 
ناگزیر گرفتار در بازی شطرنج 
قدرت های منطقه ای و جهانی 

این جامعه  از حمّیت سنتی  برخاسته  و دومی،  است؛ 
عقب مانده و فرورفته در خویش�

غروب  و  طلوع  تناوب  تبیین  به منظور  خلدون  ابن 
“عصبیت”  هر  توانایی  دور،  و  میانه  شرق  در  قدرت ها 
نفس  از  قدرت  پوسیدگی  در  را  جایگزین  تازه نفس 
افتاده و فرتوت می جست و این تاریخ را در سیکل مدام 
تکرارشونده “تحریک عصبیت” باهدف نیل به “عمران” 
توضیح می داد� همین دیالکتیک را شاید در افغانستان 
عامل خارجی ی  دو  متناقض  رابطه  در  بتوان  معاصر، 
در  کرد!  رصد  ستیز  خارج  ی  درونی  و  شده  درونی 
افغانستان، این همانا به هم خوردن تعادل بین منافع 
خارجی جوانب  ذینفع در نحوه هستی کشور است که 
تحوالت سیاسی درون آن را رقم می زند و نیز برعکس، 
تالطم درون افغانستانی است که تجدید صف آرایی  در 

بیرون از آن را دنبال می آورد!
مشاهداتی زنده برای ذهنی پرسشگر!

چند  خلق”،  دمکراتیک  “حزب  حاکمیت  دوره  در 
حکومت  مطلق  جانب دار  گذراندم�  کابل  در  را  سالی 
پدیده  و  صف آرایی  هر  ماها  بودم�  افغانستان  وقت 
سیاسی در جهان را از منظر منازعه دو قطب و بلوک 
آن ها  و  می سنجیدیم  و  نگریسته  پیوندهایشان  هم  و 
چشم  بر  ضخامت  پر  ایدئولوژیک  عینک  پشت  از  را 
دروغ،  و  واقعیت  از  ترکیبی  می کردیم!  ارزش گذاری 

حقیقت و فریب!
زمان چندانی از اقامتم در آنجا نگذشته بود که ذهنم 
در چنبره این سؤال قرار گرفت که چرا شوروی علیرغم 
همه قدرت جنگی تخصیص داده اش به افغانستان و نیز 
مترقی  اجتماعی  برنامه  آن  با  کشور  این  حاکم  حزب 
چرا  نمی برند؟  پیش  از  چندانی  کار  مردمی اش،  و 
ایستادگی های مخالفان در برابر آن ها نه تنها همچنان 
پابرجاست، بلکه تعداد داوطلبان “جهاد” در این کشور 
فزونی هرروز بیش تر به خود می گیرد؟ البته برای من 
و ما واقعیت پشتیبانی های همه جانبه جهان “غرب” از 
مجاهدین افغان و نیز پمپاژ پول کالن از سوی عربستان 
صفوف  به  اسالمی  جمهوری  قسماٌ  و  عرب  شیوخ  و 
“مقاومت”  این  جبهه ای  پشت  سازمان دهی  و  “جهاد” 
عمدتاً هم توسط استخبارات پاکستان موضوعاتی بودند 
کاماًل بدیهی و محرز� این ها ولی کی می توانستند خود 
داوطلبی روزافزون مردم برای امر “جهاد” در این کشور 

را توضیح دهند؟
عاملی  و  داد  تکانم  اما  نزدیک  از  دو مشاهده ساده 
پیرامون  ذهنم  روشنایی  و  چشمان  شدن  باز  در  شد 

چندوچون بغرنج افغانستان�
زحمتکشان  “رادیو  محل  به  تابستان،  از  نیمروزی 
عبور  در  غرش کنان  دیدم  تانکی  که  می رفتم  ایران” 
از یک مسیر اصلی در شهر با چند سرباز سینه لخت 
سوار بر عرشه  آن که عربده می کشیدند و با چهره هایی 

افغانستان؛ گذر در گذر، باز اما نیازمند گذر!
بهزاد کریمی
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برافروخته مشت تکان می دادند! تا تانک گذشت چشمم 
نیز مغازه دارهایی چند  افتاد و  از رهگذرها  بر تعدادی 
که از دکاکین خود سر به بیرون کشیده بودند� همگی 
به شکل  را،  می گویم همه شان  تأکید  و  تکرار  به  و  را 
عجیبی خشمناک دیدم با غرولندی خشمگینانه نسبت 
همه  این ها  یعنی،  گفتم:  خود  پیش  “روس”ها!  به 

ضدانقالب ؟!
مجال  که  وقت  هر  داد�  تکانم  بیشتر  اما  دومی 
باعالقه تمام گشتی در شهر می زدم� به  دست می داد 
بازارچه ای به نام “ʹمنده ای” رفته بودیم تا چیزی از 
سرمایه داری”  “جهان  از  رسیده  دست دوم  لباس های 
جهان سومی  فقرزده  افغانستان  در  بازارش  که  بخریم 
بسیار داغ بود! گرم انتخاب و صحبت کردن با همدیگر 
بودیم که دو دخترخانم دانشجو تا فهمیدند ما ایرانی 
هستیم در سیمایی گشاده وارد صحبت با ما شدند� یکی 
از این دخترخانم ها- هر دو نیز با پوششی متجددانه و 
شما  حال  به  خوش  گفت:  ما  به  رو  جوانانه-  آرایشی 
ایرانیان! در جواب، از او پرسیدم: خوش به حال شما که 
چنین بی روسری مشغول تحصیلید و برخوردار از حق 
انتخاب رشته درسی و دارید آزادانه جوانی می کنید یا 
که آن دخترخانم های هم سن و سال شما در ایران که 
اما، معطل  محروم از همه این هایند؟ دخترخانم دیگر 
مالها  نداند  که  کیست  داد:  پاسخ  چنین  مرا  و  نکرد 
ندارید!  که  آقاباالسر  اما،  عوض  در  آزادی اند؟!  مخالف 

مگر کشورتان در اشغال یکی دیگر است؟!
طغیان ملی با رهبری واپس گرا!

مدیون تلنگر آن روز این دو دانشجوی دانشگاه کابل 
شدم! چیزی را که خود در پس ذهن داشتم از این ها 
پاسخ گرفتم! راز رمزواره تداوم آن مقاومت توده ای با 
رهبرانی واپس گرا و جملگی شان   مستظهر و یا حتی 
عربی،  غربی،  خارجی  قدرت  آن  یا  این  به  وابسته 
وقت  دولت  و  “روس”ها  برابر  در  ایرانی  و  پاکستانی 
برایم آشکارتر گردید! دولتی که، شخصیت  افغانستان 
آن،  اداره کننده  حزب  اولیه  میهن پرستی  به  شاخص 
به گونه بس غیرمنصفانه ای و البته به وساطت خطای 
بود!  شده  آورده  پائین  روس ها”  “عامل  حد  تا  خود، 
را  خود  نیروی  “ارتجاعی”،  مقاومت  این  که  دریافتم 
قبیله ای  و  قومی  عمدتاً  هنوز  افغانستان  ملی  از حس 
فاصله  هنوز  جامعه،  این  که  شدم  متوجه  می گیرد! 
آن،  بر  متکی  بتواند  که  دارد  حقیقت  این  با  عظیمی 
اقتصادی  اهداف  منشور  از  را  با هر کشوری  مناسبات 
آن،  برای  موضوع  دهد�  عبور  و  بنگرد  اجتماعی اش  و 

ای  “بیگانه”  هر  و  بس؛  و  است  “بیگانه”  نفس حضور 
هم که بخواهد باشد! دانستم که همین نیروی “جهاد” 
آنانی فهمید که  را در وجه عمده اش می باید فرزندان 
نزدیک به یک قرن پیش در کابل محاصره شده توسط 
انگلیسی ها به جنگ با مزدوران “کمپانی هند شرقی” 

برخاستند تا تن به سیادت استعماری ندهند!
هیچ وقت  کم بنیه،  نظامی  ازنظر  و  فقیر  افغانستان 
پشتوانه  در  تاریخی  بودگی  خود  زیرا  نشد  مستعمره 
 – به سطح دولت  روئیده  فرا  نه  ولو هنوز  خود داشت 
ملتی تکامل یافته و حتی نه اساساً گام نهاده در چنین 
روندی! برایم از پیش روشن بود که این تصور نادرست 
از تعصبات قبیله ای و “عنعنات”  نیست که مجاهدین 
تغذیه می کنند، اما موضوع مقاومت عمومی علیه بیگانه، 
مسئله ای بود فراتر از جنگ نو و کهنه در این کشور؛ 
بیانگر کنه مطلب! بیگانه ستیزی مجاهدین پژواک ملی 
یافته بود؛ طوری که، حتی میان متجددهای کشور نیز 
سمپاتی برمی انگیخت! در راستای قوام دادن به همین 
فرایافت و این تناقض دینامیک است که الزم می دانم 
داشته  افغانستان  معاصر  تاریخ  بر  گذرایی  مرور  اینجا 

باشم�
زایش و رویش متناقض چپ افغانستان

به تاریخ حدوداً ۱۵0 ساله این کشور نمی پردازم تا 
که  می کنم  خاطرنشان  فقط  نکشد�  به تفصیل  مطلب 
فرایافت مدنظر این نوشته، نه فقط معتبر برای نیم قرن 
اخیر افغانستان بلکه کمابیش توضیح دهنده یک قرن و 

نیم گذشته اش هم هست!
بعد از تالش های پراکنده فعاالن منفرد دارای  مشرب 
چپ طی دو دهه بیست و سی خورشیدی در جامعه 
آغازین  سال های  در  سرانجام  افغانستان،  عقب افتاده 
دهه چهل خورشیدی بود که حزبی ترقی خواه تحت نام 
توانست در حیات  افغانستان”  “حزب دمکراتیک خلق 
سیاسی این کشور سر برآورد� حزب مزبور با سمت گیری 
میهن دوستی  از  پرشور  ابراز سیمایی  و  عدالت خواهانه 
افغانستانی که خواهان فعالیت برای دمکراسی در نظام 
پارلمانی از جایگاه پاسداری و تکامل سنت مشروطیت 
و تجدد در دهه های نخست قرن بیستم بود، توانست در 
بخش ترقی خواه شهرهای بزرگ توجه و عالقه برانگیزد 
و رشدی شایسته بیابد� برآمد این حزب در آغاز، بس 
سنجیده بود و نشان از درک رهبرانش از وضعیت عینی 
آرمان  به  آنان  ماندن  پابرجا  و  وفاداری  ضمن  جامعه 

سوسیالیستی داشت!
که  “خلق” )  (جناح  حزب  از  قابل توجهی  بخش 

بود،  داده  سازمان  ارتش  در  را  مؤثری  هسته های 
متأسفانه بسیار زود و ملهم از “شتاب” های این دوره از 
جنبش چپ جهانی، دچار آمده به سکتاریسم “یک شبه 
رفتن راه صدساله”، و در الهام گیری درون کشوری از 
رویکرد کودتایی در تبدیل  سلطنت به جمهوری، عبور 
و  پروراند  سر  در  خانی  داوود  از جمهوری  رس  پیش 
اراده گرایانه به وسوسه تسخیر کودتا گونه قدرت افتاد� 
فاجعه برای هم این حزب حامل نیت خیر و هم برای 
حیات سیاسی افغانستان، مشخصاً از همین  مقطع بود 

که شدت گرفت!
این تعجیل اراده گرایانه، از هیچ مابه ازای اجتماعی 
به تازگی  لذا، حزب  نبود�  برخوردار  این کشور  الزم در 
از  درست  ده ساله،  انشعاب  آن  پی  در  کرده  وحدت 
مخالفت ها  موج  با  گیری اش  قدرت  فردای  همان 
روبرو شد، خود را در تک ماندگی یافت و چاره بقای 
خویش در دعوت از شوروی به منظور حضور نظامی آن 
رقابت  درگیر  شوروی  که،  همانی  دید؛  افغانستان  در 
امریکا  “نگران” حضور  اینک  و  بلوک جهانی  دو  میان 
شمار  به  دیرینه  آرزویی  را،  خود  جنوبی   مرزهای  در 

می رفت!
دراین بین البته باید از بالهت های سیاسی نور محمد 
تابان” و ماجراجویی های  تره کی رئیس جمهور “شرق 
که  امین  اهلل  زیر عالمت سؤال حفیظ  و  قدرت طلبانه 
اندکی بعد قاتل و جانشین وی شد یاد کرد که کار را 
این حزب توسط  برآمد کودتایی  آغاز  از  بس خراب تر 
افراد جناح “خلق”ی علیه داوود نمود� این دوره کوتاه 
سراسر جاهالنه و همراه با قساوت ها، انگیزه برای جهاد 
و  جهالت  مستعد  این سرزمین  در  این حکومت  علیه 
مقاومت را بردی فوق العاده داد� واقعیت اما آنست که 
نه  بود و  پا در دامگه مخوف گذاشته  عماًل کل حزب 
صرفاً بخشی از آن� آنچه پیش رفت نشان داد که آن 
آخر  است!  جاری  همچنان  باز  نیز  ادامه اش  در  آغاز، 
هدف ارتقاء مشروطیت اولیه و تکامل روند نوگرایی ها 
بستر  بر  می توانست  کی  عدالت خواهی،  سمت  در 
اراده گرایی متکی به “بیگانه” پیش برود؟! این رویکرد، 

محکوم به شکست بود�
در  شوروی  نظامی  عوارض  پر  خروج  و  ورود 

افغانستان!
کابل  در  قدرت  گرچه  شوروی،  قوای  ورود  پی  در 
قسماً از جریان اقتدارگرای حزب به جناح خردمند آن 
یافت،  انتقال  حزبی  وحدت  همان  قالب  در  (“پرچم”) 
اما  کارکرد این یکی نیز عمدتاً در وابستگی به قدرت 
خارجی مشروط و تعبیر شد! بدین ترتیب، برآمد اولیه 
این حزب از جایگاه تداوم و تعالی آزادی و تجدد، قربانی 
پناه گرفتن آن در دامن نیروی “بیگانه”ای گردید که 
می نمود!  چهره  ملی  احساسات  با  مطلق  بیگانگی  در 
شاید بسیارانی هنوز هم ندانند و االن اگر بدانند غرق 
شگفتی شوند که کارمل رهبر حزب، تمایل مثبتی به 
واقعه ورود نظامی شوروی به افغانستان نداشت! اما چه 
می توان کرد که تاریخ را با تمایالت پشت پرده توضیح 
افتاده  اتفاق  بلکه در همانی می خوانند که  نمی دهند، 
است! او نه فقط در برابر میل مسکو برای گسیل نیرو به 
افغانستان عقب نشست بلکه علیرغم تلخ کامی در درون 
مجری  کشور  اول  نفر  مقام  در  سالیان  برای  خویش، 

مشی حضور “بیگانه” شد!
حزب  این  کارمل،  رهبری  شش ساله  دوره  در 
بلکه زیر هژمونی  تا  اقدامی دست زد  حکومتی به هر 
به غرب و عرب  برابر مجاهدین متکی  بتواند در  خود 
اتحاد  یک  ایران،  و  پاکستان  اسالمی  جمهوری  دو  و 
ملی شکل دهد و افغانستان را به “آشتی ملی” برساند� 

فرایافت من از بغرنج گذر افغانستان به ثبات و توسعه، در هم زمانی فعال دو 
سمت گیری خالف یکدیگر و در همان حال عمیقاً مرتبط با همدیگر خالصه می شود. 
این فرایافت که: افغانستان ثبات نمی گیرد مگر در تعامل ارگانیک با قدرت های بیگانه 
و در همان حال، نه که سازگار با هیچ تحکمی از سوی غیر! نیروهای درونی اش در 
کشاکش با یکدیگر به این یا آن قدرت همسایه و غیر همسایه متوسل می شوند، 
ولی در برخورد با حامی حریف و رقیب خود، پرچم استقالل برمی افرازند و مستقل 
جلوه می کنند! اولی، ناشی از موقعیت ژئوپلیتیک کشوری که به ناگزیر گرفتار در 
بازی شطرنج قدرت های منطقه ای و جهانی است؛ و دومی، برخاسته از حمّیت سنتی 
این جامعه عقب مانده و فرورفته در خویش. همین دیالکتیک را شاید در افغانستان 
معاصر، بتوان در رابطه متناقض دو عامل خارجی ی درونی شده و درونی ی خارج 

ستیز رصد کرد!
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اما به هیچ موفقیت جدی در این زمینه دست نیافت، 
نگین  زیر  در  افغانستان  رویکرد  با  آرزویی  زیرا چنین 
نظامیان  شوروی عملی نبود� صحنه سیاسی، در اذهان 
عمومی همانا در تقابل ملی اسالمیون علیه “روس” ها 

بود که فهم می شد!
متکی  بیگانه ستیز  مجاهدین  به  قدرت  انتقال 

بر بیگانه!
از  گام  نخستین  در  آمد،  کار  سر  که  گورباچف 
اقدامات خود مشی خروج اجتناب ناپذیر نیروی شوروی 
از افغانستان را در پیش گرفت� در این مقطع، حکومت 
نماینده  شاخص ترین  تردید  بی هیچ  این  افغانستان، 
نظر  از  کشور،  آن  عدالت جویانه  و  ترقی خواهانه  آمال 
نیروی سازمان یافته نظامی در قوی ترین موقعیت خود 
قرار داشت� همین حکومت اما در زمینه برخورداربودن 
از  از حمایت ملی در ضعیف ترین وضعیت خود بود و 
جنبه امکانات مالی و لجستیکی نیز، در اتکایی مطلق 
به شوروی! معنی خروج قوای شوروی، پیام صریحی به 

حکومت افغانستان و مخالفان آن داد!
در این رابطه، هم کارمل جهاتی را درست می دید 
و حرفش این بود که خروج ناگهانی نظامیان شوروی 
با خطر سقوط  است  مترادف  دیگر  حاال  افغانستان  از 
حاکمیت حزب دمکراتیک خلق افغانستان، و هم نجیب 
و همراهان اولیه اش – قبل از آن تقسیم بعدی و تلخ 
آشتی  سیاست  نوع  و  اتنیکی  تعلقات  سر  بر  حزب 
اما دلسوزانه این تصور در سر  ملی- به گونه نادرست 
عقب نشینی ها  بیشترین  با  توان  می  گویا  که  داشتند 
آنها  با  قدرت  تقسیم  و  سازش  به  مجاهدین  برابر  در 
چهره ای  با  آن هم  کاری  چنین  برای  حال آنکه  رسید! 
“روس”ها  به  “وابستگی”  در  را  “مبتکر”ش  جامعه  که 
می شناخت بسی دیر شده بود� فرصت چنین تعاملی را 
می بایست متأسفانه از دست رفته دانست و به این دلیل 
که، روح بیگانه ستیز در این کشور آنسان طغیان داشت 
و آنچنان در جوالن، که فقط با سرکارآمدن انحصاری 
طغیانگرانش می توانست “آرام” و قرار گیرد! پاردوکسال 
به  نوین  شکلی  در  و  دیگربار  که  می رفت  کشور،  این 
نمایش درآید: طرد بیگانه  ای ملموس و افتادن دگرباره 

در دام بیگانه ای “حامی”!
از یک  رشته تحوالت همچون خروج نیروی نظامی 
دمکراتیک  “حزب  نام  تعویض  افغانستان،  از  شوروی 
خلق افغانستان” به “حزب وطن” و اعالم تغییر کارکرد 
آن، تعمیق، گسترش و تشدید سیاست “آشتی ملی” 
آغازشده از زمان کارمل تا حد پیشنهاد تشکیل دولت 
با سهم بیشتر مجاهدین در آن توسط  ملی جایگزین 
دولت نجیب، سه تا چهار سالی نگذشته بود که کابل 
از چند سو به محاصره مجاهدین درآمد و در معرض 
حامیان  تحریک  براثر  که  افتاد  “کوه نشینانی”  یورش 
قناعت  قدرت  همه  از  کمتر  چیزی  به  خود  بیگانه 
نداشتند! این گذر، دوره ای از آنارشیسم نوع مجاهدینی 
در این کشور را رقم زد و در آن، غرب نه تنها به هدف 
مرحله ای خود یعنی عقب نشاندن شوروی از افغانستان 
و هدف  دور  آرزوی  تحقق  ناباورانه شاهد  بلکه  رسید، 
کالن بسیار استراتژیک خود مبنی برنابودی و فروپاشی 

شوروی هم شد!
تا  بیگانه  پاکستان  دست پرورده  طالبان  از 

حضور مستقیم امریکای بیگانه!
گرایان  مداخله  مجاهدین،  چندساله  حاکمیت  طی 
بیگانه در افغانستان عموماً نظاره گر نتیجه نبرد جاری 
ارتش  فقط  مگر  بودند  مجاهدین  میان  برکه؟”  “که 
یک  برای  حتی  که  همزادش  استخبارات  و  پاکستان 
کشاکش های  با  رابطه  در  خود  عاملیت  از  هم   لحظه 

فعاالنه  آباد،  اسالم  حکومت  نشست!  دست  افغانستان 
برانگیز  نارضایتی  هرج ومرج  جایگزینی  استراتژی 
یعنی  خود  پروده  دست  نیروی  استقرار  با  مجاهدین 
و  پیشاور  دینی  مدارس  در  مشغول  پشتون  “طالب” 
پاکستان  نظامی   و حمایت  تربیت  زیر چتر  قرار گرفته 
را فعاالنه پیش برد و در این رابطه البته موفق هم شد�

“طالبان” مطلقاً متکی بر این کشور و در عمل مجری 
اهداف آن، گرچه با یک شبیخون نظامی – ایدئولوژیک 
در  کوتاهی،  مدت  ولی طی  رسید  قدرت  به  کابل  در 
نوکری  و  ارتجاعی  فوق  به قساوت  افغانستان  درونمرز 
پاکستان شناخته شد و در برون مرز، به عنوان  پایگاهی 
دور  محور!  القاعده  بین المللی  تروریسم  برای  پایدار 
دیگری از کشاکش های جهانی و منطقه ای و افغانستانی 
بر سر میزان نفوذ در این کشور الزم آمد و آتش دعوای 

دیرین بر سر میزان سهم بری از آن مشتعل تر شد!
یازده  در  نیویورک  دوقلوی  برج های  واقعه  تا 
مجبور شدند  غرب  و  آمریکا  داد،  رخ  سپتامبر 200۱ 
با انحصار قدرت درون – بیرونیʹ  طالبانی – پاکستانی 
عمر  مال  برخیزند�  تکلیف  تعیین  به  افغانستان  در 
زدن  دست  با  و  افتاد  قدرت  از  بن الدن  اسامه  پدرزن 
خود  نیروی  بازیابی  راهبرد  تاکتیکی،  عقب نشینی  به 
پرچم  زیر  بار  این  تا  برگزید  را  مجدد  سازمان دهی  و 
ساختارهای  مقطع،  این  در  شود!  عمل  وارد  استقالل 
نحیف درونی این کشور آنچنان از توان افتاده بودند که 
امریکا با تجدیدنظر در سیاست پیشین خود که همانا 
افغانستان از طریق وابستگانش بود، به  نفوذ درصحنه 
شق ورود مستقیم در معرکه قدرت این کشور روآورد 
و دخالت نظامی و اعمال “مستشاری” مستقیم بر آن 
صرفاً  البته  و  را  کشور  این  خواست  امریکا  برگزید�  را 
هم زیر نظارت خود تا حد اداره آن، از فروپاشی مطلق 
از  غافل  دهد؛  “نجات”  تروریسم  برای  شدن  پایگاه  و 
اینکه، خود دارد گام در غرقابی بس سهمگین می نهد! 
تروریست پرور بزرگ طی دهه هشتاد افغانستان، خود 

در دام تروریست های دهه بعدی افتاده بود!
ازاین پس، قدرت در این کشور چه در وجود حامد 
کرزی تحمیلی بر کنفرانس بن و چه جایگزین به مراتب 
قدرتی  غنی،  اشرف  یعنی  امریکا  به  او  از  وابسته تر 
دست افزاری  چونان  و  “بیگانه”  آن  از  شد  شناخته 
برای امریکا� در برابر اما، روح مقاومت ملی علیه غیر، 
دیگربار و اینبار در وجود “طالبان”، این دست نشانده و 

دست پرورده پاکستان، سر برافراشت و حمیت افغان در 
وجود آن رو به عروج گذاشت!

رابطه نوع گذار با دکترین ملی در افغانستان!
این مرور گذرا بر تاریخ معاصر افغانستان در شکل 
فراوان  بسیار  پیچیدگی های  از  جدا  هم  طبعاً  و  کلی 

در هر مقطع از مسیر، نشان دهنده همان دیالکتیک و 
افغانستان،  آوردم:  پیشگفتار  در  که  است  دینامیسمی 
قدرت های  با  ارگانیک  تعامل  در  مگر  نمی گیرد  ثبات 
بیگانه و در همان حال اما، نه که آماده برای سازگاری با 
آمریت بیگانه! چرا؟ زیرا ژئوپلیتیک این کشور به همراه 

عوامل مشدد دیگر چنین ایجاب می کند�
و  محصور  و  ندارد  آزاد  دریاهای  به  راه  افغانستان 
محاط است در چند منطقه جغرافیایی مهم� در شرق 
خود با چین همسایه است و در جنوب و شرق خویش 
با پاکستان؛ و به اعتبار همین دو موقعیت، واقع بر سر 
سه  با  است  هم مرز  میانه�  آسیای  و  غرب  به  هند  راه 
جمهوری آسیای میانه یعنی تاجیکستان، ازبکستان و 
اتصال جنوب  ترکمنستان و نتیجتاً، داالنی مهم برای 
با  هم جوار  نیز،  غرب خود  در  اروآسیا�  روسیه  با  آسیا 
کشوری چون ایران، که در حد خود قدرت ژئوپلیتیک 

تعیین کننده ای برای منطقه به شمار می آید�
همین موقعیت ژئوپلیتیکی و مواصالتی افغانستان، 
واحه  این  برای  است  هم زمانی  ضعف  و  قوت  نقطه 
– سیاسی� بزرگ ترین ثروت این کشور در  جغرافیایی 
ارتباطات  بر  مبتنی  و جهان  معاصر  بازار سرمایه داری 
را، در همین موقعیت ژئوپلیتیک آن باید جست و نه 
لزوماً در ژئو اکونومیک نه چندان مطرح آن و یا به خاطر 
سرزمین اش�  اینجاوآنجای  در  کانی   داشته  های  برخی 
افغانستان  از  نمی شود  حاضر  منطقه ای  قدرت  هیچ 
بگذرد و امکان ندارد آن را در حوزه عمق استراتژیک 
خود به حساب نیاورد و به حال خود وانهد� و این ها در 
حالی است که هنوز هم بعضی از مناقشات مرزی میان 
این کشور با همسایگانش جریان دارد که حادترین آن، 
مناقشه “خط دیورند” معروف میان دو بخش پشتون 
نشین افغانستان و پاکستان است� در این رابطه با تداوم 
اصرار غیرقابل فهم میهن پرستی قومی میان رهبرانی از 
نمی خواهند  هنوز هم  که  مواجهیم  افغان  پشتون های 
مانده  یادگار  به  این دمل  امروزین،  و  به گونه عقالیی 

از استعمار انگلستان در آسیای جنوبی را نیشتر زنند!
و  اتنیک  معضل  نیز:  دیگر  مهم   عامل  دو 

اختاپوس تریاک!
پارامتر  بر دو  افغانستان  با بحران دوام دار  رابطه  در 

مهم دیگر هم می باید درنگ داشت�
از  متشکل  افغانستان  در  جمعیتی  ترکیب  یکی، 
را  قومی   – زبانی  واحد  هیچ  که  است  اتنیک  چندین 

باشد  اکثریت  دارای  که  گرفت  سراغ  نمی توان  آن  در 
آن سوی  در  اقوام  این  جملگی  که،  نکته  این  نیز  و 
نیرومند  مذهبی  و  قومی  امتدادهای  کشور  مرزهای 
افغانستان،  دارند�  را  خود  با  عمیقاًهمبسته  گاه  و 
واحد  یک  است!  اتنیکی  دفع  و  جذب  هم زمان  محل 

بخش قابل توجهی از حزب )جناح »خلق« ( که هسته های مؤثری را در ارتش 
سازمان داده بود، متأسفانه بسیار زود و ملهم از »شتاب« های این دوره از جنبش 
چپ جهانی، دچار آمده به سکتاریسم »یک شبه رفتن راه صدساله«، و در الهام گیری 
درون کشوری از رویکرد کودتایی در تبدیل  سلطنت به جمهوری، عبور پیش رس 
از جمهوری داوود خانی در سر پروراند و اراده گرایانه به وسوسه تسخیر کودتا گونه 
افتاد. فاجعه برای هم این حزب حامل نیت خیر و هم برای حیات سیاسی  قدرت 
افغانستان، مشخصاً از همین  مقطع بود که شدت گرفت! حزب درست از همان فردای 
قدرت گیری اش با موج مخالفت ها روبرو شد، خود را در تک ماندگی یافت و چاره 

بقای خویش در دعوت از شوروی به منظور حضور نظامی  در افغانستان دید.
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و  تولید  برای  شده  عاملی  که  چندپاره  جغرافیایی 
بازتولید عدم ثبات و فقد تجانس ملی در کشوری که 
در  تاریخی  اتنیکی  تبعیضات  دمکراتیک  حل  نبود  از 

خود رنج می برد�
تأثیری  با  است  مخدر  مواد  نقش  اما،  دوم  عامل 
کشور  از  عمده ای  بخش  اقتصاد  بر  فوق العاده سنگین 
و نقش انگلی سهمگینی که سایه اش چتر مخوفی شده 
تغذیه  تریاک  از  جنگ  اینجا  آن�  در  سیاست  امر  بر 
یابی  ثبات  بحران!  و  جنگ  ادامه  از  تریاک  و  می کند 
جهان  در  تریاک  کشت  سرزمین  بزرگ ترین  این  در 
از جمله  بر آن،  طی سه دهه حاکمیت جنگ ساالران 
که  هزارپایی  اختاپوس  این  از  است  رهایی اش  درگرو 
بزرگ ترین پایگاه “مردمی” در کشور را دارد! اختاپوسی 
بحران  عذاب اند!  در  آن  از  جهان  و  منطقه  همه  که، 
دیگری  تریاک”  “جنگ  آبستن  افغانستان،  در  تریاک 

است پیرامون آن!
نقطه اپتیموم )تعادل(، پایه دکترین ملی!

داخلی  عین  در  را  افغانستان  در  تحول  هر  پس 
بودن اش می باید خارجی نیز فهم کرد� اگر چنین درک 
نشود، واقعیت ها خود را با زور به آن خواهند فهماند! 
ژئوپلیتیک  بر  تحمیل شده  منطقی  و  تاریخی  حقایق 
در  ملی  دکترین  هر  سنگ پایه  می باید  که  افغانستان 
نسبتاً  است  دیروقتی  انصافاً  آید،  به حساب  کشور  این 
افغانستانی  سیاسی  نخبگان  برخی  برای  شناخته شده 
از  تا حدی  این دکترین  نیز�  بهای سنگین  به  البته  و 
به فهم درآمده و حتی  از سیاسیون آن  سوی بخشی 
تااندازه ای مبنای عمل بعضی از آنان قرارگرفته است� 
بعالوه در اذهان عمومی جامعه افغانستان، شاهد نوعی 
روند  آغاز  هستیم؛  رابطه  همین  در  سیاسی  بلوغ  از 
دیالکتیک  در  زیان  و  سود  مشخص  سنجش  عقالنی 

بدو  در  هم  هنوز  اما،  هرچند  بومی�  منافع   – بیگانه  
راه! حرف اول را، همچنان  تابو بیگانه است که می زند!

افغانستان  سیاسی  نیروهای  در  یابی  بلوغ  پروسه 
دو  این  ازجمله  اشکاالت�  با  توأم  اما  است،  واقعی 
کشور  این  از  جریانی  هیچ  تاکنون  اینکه  یک  اشکال، 
نتوانسته یا مجال نیافته تا همین واقعیت دکترین ملی 
را شکل استراتژی ثابت، موزون، نافذ و مستمر داده و 
قدرت های  اینکه،  نیز  برساند؛ دیگری  تحقق  به  را  آن 
در  نتوانسته اند  یا  و  نخواسته اند  برون مرزی،  ذینفع 
جریان کشاکش های خود، نقطه اپتیموم میان دو حد 
واقع بینانه ای  گونه  به  را  تحمیل شدگی  و  فزون خواهی 
در  تعادل  نقطه  این  باشند�  پایبند  آن  بر  و  بازیافته 
افغانستان، نقطه ای است که بتواند هم آرایش بالفعل و 
بالقوه قوا در افغانستان به لحاظ قومی، مذهبی و سهم 
بری از درآمد ملی متکثر را به نمایندگی برخیزد و هم 
رعایت نماید حساسیت های قدرت های بیگانه ذینفع در 

آن را�
افغانستان را به خود واننهید!

دمکراسی  و  توسعه  ثبات،  به  رسیدن  تا  افغانستان 
فاصله درازی دارد و واقعیت تلخی است که چشم انداز 

نمی توان  هم  امیدبخشی  چندان  و  مثبت  نزدیک 
از  ناشی  نه  و  درون جوش  گونه  به  نه  دید؛  آن  برای 
جهانی  قدرت های  میان  چالش  حدت  فروکش کردن 
با  تنها  افغانستان  در  ملت   – دولت  روند  منطقه ای�  و 
با تأخیر  کژی ها و نقصان ها مواجه نیست، بلکه روبرو 

تاریخی نیز هست!
این  موقعیت  اما  افغانستان،  در  فجایع  همه  با 
کشور را نباید به معنی زوال آن گرفت! این سرزمین 
دشواری   هر  با  درگیربودن  علیرغم  مجروح  و  خونین 
به  پیوستن  جز  راهی  فقط  نه  است،  گریبانگیرش  که 
تاریکی های  درسیاه  بلکه  ندارد  دمکراسی  و  توسعه 
که  می زنند  سوسو  نوینی  امیدهای  نقطه  آن،  افق 
دلگرم کننده اند� جامعه مدنی در آن، راه خود را از میان 
ویرانه های خونین می گشاید تا از درز شکاف ها سربزند 
و بیشتر بشکفد� درون این جامعه، ظرفیت هایی دارند 
رقم  که  توانمند  انچنان  نه  هنوز  ولو  می گیرند  شکل 
زننده اوضاع باشند� طالبان بگونه مستبدانه ای خواست 
همه زنان افغانستان را در کیسه کند، واکنش ها اما در 
میدان  به  موجب  جنسیتی،  اسارت  علیه  طالبان  پسا 
آمدن شورانگیز و امیدبخش دختران و زنان افغانستانی 
در همه عرصه ها شد� بر اثر تغییر نسلی نیز، با روآمدن 
جوانان تحصیلکرده چه بزرگ شده در افغانستان و چه 
برگشته از کشورهای همسایه و دور به میهن مواجهیم؛ 
از گریز  با حدی  با این دریغ که چنین جذبی  اگرچه 

جوانان از کشور هم همراه است!
درهرحال، این تز در رابطه با افغانستان که این ملت 
را به حال خود وانهید خطاست! چنین آرزویی البته، در 
میانه جنگ “وحوش” می تواند زیبا و انسانی باشد ولی 
متأسفانه زمینه مادی برای محقق شدن ندارد! وانهادن 
نیست،  که  باشد  ممکن  هم  اگر  خود،  به  افغانستان 

چیزی نخواهد بود مگر سقوطی دیگر و حتی عمیق تر 
این جامعه سی و اندی میلیون نفره به چاه فقر، جهالت، 
بی ثباتی مزمن و نیز تسری این عدم ثبات به منطقه� 
گذر افغانستان به توسعه و دمکراسی، درگرو تحقق یک 
اشتراک ملی – بین المللی است؛ چه در خود آن و چه 
پیرامونش� هیچ راه گریزی از رعایت دیالکتیک درون 
و برون در آن وجود ندارد� مسئله، فقط می تواند نوع و 
ترکیب باشد در این معادله درون – برون و نه  حذف 

عامل بیرونی از آن!
هنوز هم گذار در گذار برای این کشور!

اما آنچه در حال حاضر در رابطه با افغانستان جریان 
دارد، علیرغم ظواهر نویددهنده دایر بر برقراری نوعی از 
تعادل نسبی بین قدرت های بازیگر خسته و فرسوده از 
این روند، فاصله اش نه تنها از نقطه اپتیموم هنوز هم کم 
الگوی الزم  با  نیست بلکه علیرغم شباهت های شکلی 
تشریح شده در این نوشته، حتی می تواند خالف اقتضا 
نیز از کار درآید! همین که حیات حکومت کابل به تمامی 
وابسته به دالر آمریکایی و پترو دالر سعودی است و 
حال  همان  در  و  نیز،  آن  اپوزیسیئن  سیاق  به همین 
مذاکره کننده مستقیم با طالبان نه دولت افغانستان که 

خود واشنگتن است، زمینه ساز این پرسش می شود که 
آیا امریکا واقعاً در پی پایان دادن به بحران سه دهه ای 
افغانستان است یا که خود، اینجاوآنجا دامن زننده به 

بحران عدم ثبات در آن و خود بخشی از بحران؟!
در  پول  این همه  تزریق  که  است  شگرفی  پدیده 
ساختار فاسد وابسته به غرب این کشور و بیشترینه اش 
هم بر باد رفته در دایره بسته حیف ومیل ها، باز اما پول 
دهنده ها حاضر به برخورد با این معضل گرهی نباشند 
وارث شوروی ای که  از طرف دیگر، روسیه  نیستند!  و 
سال ها علیه مجاهدین جنگیده بود، اکنون در رقابت با 
امریکا و برای حفظ جای پای خویش در این کشور، با 
طالبان نرد محبت می بازد و نیز هم زمان ابراز دوستی با 
حکومت کابل می کند! عیناً جمهوری اسالمی، عربستان 
و شیوخ، ترکیه و هند با بازی های دو طرفه و از همه 
بدتر پاکستان که افغانستان را حیاط خلوتی می خواهد 
برای اسالم آباد و ابزاری جهت تنظیم رابطه  و نسبت با 
امریکای همیشه حامی و هند همواره رقیب! حاال چین 
نیز بدل به عنصر فعالی در سیاست و اقتصاد افغانستان 

شده است�
این خود، آموزنده است که در پی ویرانی های ربع 
مدت  همین  طی  سازنده  ثبات  عدم  و  گذشته  قرنی 
در این کشور، دیگربار و دستکم در بخش رشد یافته 
آن،  کالن شهرهای  مخصوصاً  و  افغانستان  جامعه  تر 
سخن از ترقی خواهی های دوره حکومت ده ساله حزب 
دمکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن بعدی) می رود 
گری  “اشغال  زمانه  نام:  زیر  باز  حال،  همان  در  اما  و 

روس ها”!
حزب  حکومت  دوره  به  دادنی  نسبت  نوع  چنین 
دمکراتیک خلق افغانستان، فقط هم به تبلیغات مسموم 
فرصت  آن  علیه  اخیر  سال  بیست وپنج  در  مستمر  و 
“پیشرفته  را  کشور  این  که  برنمی گردد  تاریخی ای 
نورس” هفت ماهه دنیا آمده ای شد در شکل سزارین! 
یاد کردن های دوگانه از دولت زمانه “روس” ها در افکار 
عمومی را، نشانه همان چیزی باید دانست که جان مایه 
نوشته حاضراست! همان گونه که ذهن ملی افغانی نیز، 
سه دهه اخیر را تنها در شلتاق های اقسام مجاهدین به 
یاد نمی آورند، بلکه آن را با عنوان دوره هلیکوپترهای 
آدرس  آمریکایی  بی سرنشین  پهبادهای  و  باسرنشین 
می دهند! چنین تصوری را حتی بازار کابل رونق گرفته 
از دالر آمریکایی نیز می فروشد و لذا تصویر “امریکایی” 
از افغانستان فعلی را فقط هم به حساب تبلیغات طالبان 
نوشتن خطاست� تجدید خاطرات و توصیفات همه این 
دوگانه ها را، می  باید که در همان دوئیت درون – برونی 

افغانستان خواند: با غیر و بر غیر!
سخن پایانی

گذر در افغانستانی باز نیازمند گذار، ناگزیر از پیگیری 
منطق درون – برون است و بس؛ گرچه، در درس گیری 
از گذرهای نوع گذشته� یعنی، تحقق آن سان هارمونی 
با  را  افغانستان  در  ملی  بسیج  بتواند  که  تعامالت،  در 
نیز  و  افغانستانی  نیروهای دمکراسی خواه  تأمین ثقل 
تحقق تعادل میان کلی ترین مصالح همسایگان دور و 
نزدیک آن پاسخ دهد� و لذا، نه حاتم بخشی های اخیر به 
طالبان و نه رعایت  کردن های زیادی تمایالت پاکستان 

که بویشان مشام  را می آزارد!
ذینفع ها در وضعیت  افغانستان، قادر به  گذر برای 
تجارب  که  هرگاه  هستند  تعادل  نقطه  به  رسیدن 
اندوخته ذی قیمت و بزرگ در انبان خود را بر منفعت 
صرف و تنگ نظری ها ترجیح دهند و بخواهند آن ها را 
راهنمایی جهت نیل به توافقات فراگیرنده درون – برون 
بدانند� امری دشوار، اما هم ممکن و هم نهایتاً ناگزیر�        

باید از بالهت های سیاسی نور محمد تره کی رئیس جمهور »شرق تابان« و 
ماجراجویی های قدرت طلبانه و زیر عالمت سؤال حفیظ اهلل امین که اندکی بعد قاتل 
و جانشین وی شد نیز یاد کرد که کار را بس خراب تر از آغاز برآمد کودتایی این حزب 
توسط افراد جناح »خلق«ی علیه داوود نمود. این دوره کوتاه سراسر جاهالنه و همراه 
با قساوت ها، انگیزه برای جهاد علیه این حکومت در این سرزمین مستعد جهالت و 

مقاومت را بردی فوق العاده داد.
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را  “حقیقت”  بازیابی  انتقالی،  عدالت  هواداران 
می دانند� مخاصمه  رفع  جهانِی  “فرمول”  از  جزئی 

با وجود این، درباره ی ارزش “حقیقت” و کارایی   ]۱[
“حقیقت”،  بازیابی  بین المللِی  دستورالعمل های 
رهیافت های  فزاینده ی  رواج  ندارد�  وجود  اجماعی 
و  بسط  از  حاکی  “خاطرات”،  یادآوری  به  “محلی” 
به  پرداختن  برای  محلی  ابتکاری  روندهای  توسعه ی 
این مسائِل بالقوه دشوار و مناقشه انگیز است� این مقاله 
با مروِر دیدگاههای “محلی/جهانی” و نقدهای “پایین 
و  انتقالی  عدالت  گفتمان  ارائه ی  چگونگی  باال”  به 
“محلی سازی” راهبردی آن را بررسی می کند� با تمرکز 
که  پلیسی  واحد  یعنی  تاریخی”،  تحقیقات  “گروه  بر 
ایرلند شمالی مشارکت  بازیابی “حقیقت” در  در روند 
و  کشورها  در  انتقالی  عدالت  از  ناشی  مشکالت  دارد، 
جوامِع در حال گذار را مطالعه می کنیم� به این منظور، 
از  یکی  عنوان  به  آن  کارایی  گروه،  این  اهداف  به 
از  حاصل  مجادالت  و  “حقیقت”  بازیابی  سازوکارهای 
آن می پردازیم� در کل، هدف ما جلب توجه به ماهیت 
ذاتی  و دشواری های  به گذشته  پرداختن  مناقشه آمیِز 
یادآوری خاطرات در دوران پس از منازعه است� بررسی 
پیچیدگی های روند بازیابی “حقیقت” توسط پلیس در 
جامعه ای چندپاره که خاطره ی خوشی از فعالیت های 
پیشین پلیس ندارد، برای دیگر جوامع در حاِل گذار، 

آموزنده است�
مقدمه

و  متفاوت  خاطرات  اغلب  منازعه  پایان  از  پس 
جا  بر  گذشته  خشونت باِر  رویدادهای  از  متناقضی 
میان خاطرات جزئی جدایی ناپذیر  می ماند� کشمکش 
از مطالبه ی “حقیقت” و “عدالت” است و به سیاست 
دوران گذار پیوند خورده است� قربانیان به طور فزاینده  
دنبال راههایی برای تحقق “عدالت”، کشف “حقیقت” و 
شناسایی آمران و عامالن فجایع می گردند� این امر برای 
می آفریند�  مشکالتی  گذار  حال  در  جوامِع  و  دولت ها 
بخش عمده ای از کتب و مقاالتی که به سازوکارهای 
رویارویی با گذشته می پردازد از نظریۀ عدالت انتقالی 
موافقان  حقیقت یاب،  هیأت های  گرفته است�  سرمشق 
می کنند  ادعا  آنها  حامیان  دارند�  فراوانی  مخالفان  و 

تحکیم  به  هیأت ها  این  که 
یاری می رسانند�  و گذار  صلح 
دعاوی  این  شکاکان  از  برخی 
و  خاطرات  و  نمی پذیرند  را 
بی ارزش  را  حقیقت  بازیابی 
دیگر  بعضی  می شمارند� 
معتبر  داده های  فقدان  به 
انتقالی  عدالت  اثرات  درباره ی 

اشاره می کنند�
“حقیقت”  و  “خاطره” 
شدت  به  مفاهیمی 
خاطرات  و  مناقشه آمیزند 
“حقایق”  از  منازعه  از  پس 
می گویند�  سخن  متعددی 

از گذشته وجود دارد و محال است  تفاسیر گوناگونی 
گذشته  از  “واحد”  خاطره ای  و  تفسیر  جامعه  کل  که 
“حال”  سیاسِی  عینک  با  جامعه  اعضای  باشد�  داشته 
بنابراین،  می نگرند�  “گذشته”  حقایق  و  خاطرات  به 
واقعیت ها”  منفعل  “خزانه ی  یا  “بی طرف”  خاطرات، 
افزون  معنا”یند�  فعال  مخزن”آفرینش  بلکه  نیستند 
در  خاطرات  بازگویی  صاحب نظران  از  بعضی  این،  بر 
دوران پس از منازعه را زیان بار و تداوم “جنگ با ابزاری 
بازگویی  دیگر،  عده ای  نظر  به  اما  می دانند�  متفاوت” 
خاطرات مرهمی بر زخم های جوامع چند پاره است و 
درگیر  میان طرف های  میانجی  نقش  نظر سیاسی،  از 
را بازی می کند� تشکیل حدود 30 هیأت حقیقت یاب 
در چهار قاره گواه رونق بازگویی خاطرات در دهه های 

اخیر است�
خاطرات  بازگویی  از  حاصل  تنش های  به  توجه  با 
متناقض، کنار آمدن با گذشته برای دولت ها و جوامع 
در حال گذار بسیار دشوار است� بنابراین، عجیب نیست 
ایرلند  در  صلح  درفرایند  باقی مانده  معضل  یگانه  که 
شمالی پرداختن به گذشته است� برخالف دیگر جوامع 
تشکیل  حقیقت یاب  هیأت  شمالی  ایرلند  در  مشابه، 
نشده و حکومت نخواسته که به شیوه ای جامع و فراگیر 
به گذشته بپردازد� این امر را می توان نقطه ی ضعف یا 
تالشی صادقانه برای پرهیز از بازآفرینی اختالفات در 

دوران پس از منازعه دانست�
فارغ از تفسیر مثبت یا منفی این سیاست، نمی توان 
انکار کرد که این سیاست خلئی را به وجود آورده که 
می شود،  پُر  رسانه ها  روزانه ی  تقریباً  گزارش های  با 
با افشای فجایع گذشته به پرسش ها  گزارش هایی که 
از  بخش هایی  شدید  مخالفت  رغم  به  می زند�  دامن 
که  است  این  واقعیت  “حقیقت”،  بازیابی  با  جامعه  
مجاری رسمی و غیررسمی فراوانی به بازیابی حقیقت 
می گوید  بریتانیا  دولت  مشغولند�  شمالی  ایرلند  در 
و  مرگ  به  رسیدگی  برای  الزم  اقدامات”  “مجموعه 
میر های ناشی از این منازعه را انجام داده است� یکی از 
این اقدامات، تأسیس واحد ویژه ی پلیس ایرلند شمالی 
برای پاسخ دادن به پرسش های خانواده های قربانیان و 
بررسی همه ی قتل هایی است که نیروهای پلیس در آن 
سهیم نبوده اند� ایرلند شمالی و واحد ویژه ی “تحقیقات 
یک  می دهد  نشان  که  است  جالبی  نمونه ی  تاریخی” 
دموکراسی لیبرال اروپایی چگونه به گذشته پرداخته و 
با چه مشکالتی بر سِر خاطرات و معنا روبرو بوده است�

جهانی شدن عدالت انتقالی
گذشته  با  آمدن  کنار  برای  گوناگونی  راهبردهای 
قانونی  پیگیرد  با  طیف  سوی  یک  در  دارد؛  وجود 
شمار فراوانی از متهمین، و در سوی دیگر با فراموشی 

دسته جمعی روبروییم�
 ۱990 دهه ی  میانه ی  در  انتقالی  عدالت  اصطالح 

ایرلند شمالی؛ موانع اجرای عدالت در دوران گذار چیست؟
پاتریشا لوندی - عرفان ثابتی
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وضع شد و با سرعتی خیره کننده رواج یافت� کتب و 
انتقالی پرداخته اند؛ هر سال  مقاالت زیادی به عدالت 
کنفرانس ها و سمینارهای فراوانی وجوه مختلف آن را 
بررسی می کنند؛ گروههای مشاوراِن “خبره”، مشاوران 
بین المللی،  غیردولتی  سازمان های  شبکه های  فنی، 
درس های  داده ای،  پایگاههای  نرم افزاری،  بسته های 
گوناگون  مؤسسات  و  تابستانی  مدارس  دانشگاهی، 
دیگر،  عبارت  به  یافته اند�  اختصاص  آن  مطالعه ی  به 
می توان از پدیده ای به نام صنعِت عدالت انتقالی جهانی 

سخن گفت�
به  جدید  فن آوری های  و  اینترنت  حال،  همین  در 
نیروها  میان  اطالعات  مبادله ی  و  بین المللی  همکاری 
این “جامعه ی  یاری می رسانند�  بازیگران پیش گفته  و 
و  گفتمان  گسترش  به  زیرا  است  مهم  جهانی”  مدنی 

عمِل عدالت انتقالی از سطح جهانی به سطح “محلی” 
کمک می کند و فرصت هایی را برای به چالش کشیدن 
این،  وجود  با  می آورد�  فراهم  پایین”  و  باال  “از  دولت 
“جامعه ی مدنی جهانی” مفهومی به شدت مناقشه آمیز 
است و برخی از صاحب نظران با اشاره به محدودیت های 
آن در رهایی بخش بودنش تردید کرده اند� اما نمی توان 
سیاستگذاران  میان  در  انتقالی  عدالت  که  کرد  انکار 
صلح آفرینی  “بسته”ی  از  جزئی  به  و  یافته  محبوبیت 
“لیبرالی” سازمان ملل و دیگر نهادها تبدیل شده است� 
ناظران،  از  بعضی  نظر  به  که  نیست  عجیب  بنابراین، 
انتقالی  عدالت  سیاست های  از  بسیاری  نظری  مبانی 

مبتنی بر راهبردهای صلح آفرینی “لیبرالی” است�
مداِر “محلی-جهانی” عدالت انتقالی

انتقادی  مطالعه ی  از  بخشی  به  انتقالی  عدالت 
صنعت  مورد،  این  در  و  معاصر،  جهانی  نهادهای 
نظریه پردازان  است�  شده  تبدیل  انتقالی،  عدالت 
که  می دانند  پیش  از  بیش  عرصه  این  کنشگران  و 
“کلیشه ای”  پاییِن  به  باال  حقوقی  رهیافت  نمی توان 
داشت� رهیافت نوظهوِر “پایین به باال” و چند رشته ای 
باال”یی  به  “پایین  انتقالی  عدالت  روندهای  اهمیت  بر 
تأکید می کند که بر اساس ویژگی های خاص سیاسی 
تنوع جوامع  به  توجه  با  “محلی شده” اند�  فرهنگی،  و 
در حال گذار، بدیهی است که باید شرایط محلی را در 

نظر گرفت� به نظر کنشگران، انطباق عدالت انتقالی با 
زمینه های فرهنگی محلی، مشروعیت و ماندگاری آن 
را افزایش خواهد داد� اما نباید چنان شیفته ی مفهوم 
“محلی” شویم که جنبه های منفی اش را نادیده گیریم�
می  نشان  جهانی شدن  مطالعات  که  طور  همان 
طور  به  جهانی  گفتمان های  و  منابع  روندها،  دهد، 
بر  این فراورده های محلی  محلی پردازش می شوند، و 
جهانی شدن تأثیر می گذارد� به عبارت دیگر، تعامل میان 
امر جهانی و امر محلی به بازتولید و انتشار جهانی شدن 
به شیوه های “جهالی”]2[ یا فرامحلی می انجامد� تأثیر 
بازیگران  و  نهادها  گفتمان ها،  و  محلی”  “امر  متقابل 
بین المللی، وجوه مختلفی به عدالت انتقالی می دهد و 
نتایج غیرمنتظره ای درپی دارد� برخی از نظریه پردازان 
نشان داده اند که چگونه ایده های “جهانی” در بافتارهای 

“محلی” خاص، “بومی” می شوند� اما باید هشیار بود و 
ترجمه  و تفسیِر معتبر و نامعتبر را از یکدیگر جدا کرد 
زیرا ممکن است که بازیگران سیاسی محلی به عدالت 
انتقالی متعهد نباشند و از بومی سازی به عنوان ابزاری 
متفاوتی سؤاستفاده  اهداف سیاسی  به  برای دستیابی 

کنند�
مشکالت عدالت انتقالی

نخبگاِن  که  گفته اند  صاحب نظران  از  زیادی  شمار 
سرپوشی  عنوان  به  را  انتقالی  عدالت  می توانند  حاکم 
به  برند�  کار  به  متفاوتی  بسیار  سیاسی  اهداف  برای 
انتقالی  عدالت  گفتمان  از  می توانند  دولت ها  آنها  نظر 
برای سوءاستفاده از ارزش سیاسی ابزاری آن، تحریف 
روایت های  تأیید  ظاهرسازی،  “حقیقت”،  پوشاندن  یا 
هژمونیک، مشروعیت دادن به نهادهای بی اعتبار، جلب 
از  پیشگیری  بین المللی،  معتبر  سازمان های  حمایت 
برند�  بهره  مصونیت  کسب  و  عدالت،  واقعی  روندهای 
خواهان  صرفاً  دولت ها  است  ممکن  دیگر،  عبارت  به 
اموری  به  و  باشند  خود  سیاسی  اهداف  به  دستیابی 
مفاهیم  از  بنابراین،  ندهند�  بها  کشف”حقیقت”  نظیر 
و  استفاده  می توان  انتقالی  عدالت  سازوکارهای  و 

سوءاستفاده کرد�
سازوکارهای  دولتی،  تحقیقات  شکاکان،  نظر  به 
به  تظاهر  و  رسمی  خاطره ی  جعل  برای  مناسبی 

دیگر  برخی  اما  دموکراتیک اند�  روند  به  پایبندی 
گفته اند که تحقیقات دولتی ممکن است به جمع آوری 
و  بینجامد  غیرمنتظره   نتایج  و  ارزشمند  اطالعات 
وادارد�  پاسخگویی  به  را  قدرتمند  نهادهای  و  دولت ها 
بنابراین، می توان به تأثیر “پایین به باال” و حسابرسی 
اخیراً  که  ساویل  گزارش  بود�  امیدوار  قدرتمندان  از 
چتربازان  َهنِگ  توسط  غیرنظامی   ۱3 قتل  درباره ی 
حقوق  تظاهرات  جریان  در  ِدری  در  بریتانیا  ارتش 
اهالی  از  بسیاری  شده  منتشر   ۱9۷2 سال  در  مدنی 
ایرلند شمالی و سایر نقاط را شگفت زده کرده زیرا بر 
است�  نهاده  صّحه  قاتلین  گناه  و  مقتولین  بی گناهی 
به  اشاره  رغم  به  دولتی  تحقیقات  منتقدان  از  یکی 
نقائص این گزارش، گفته، “اهمیت این گزارش را نباید 

ناچیز شمرد…و از این بهتر نمی شد”�
ایرلند شمالی: چالش های داخلی و عوامل خارجی

شده ،  کشته  نفر   3۵00 از  بیش  شمالی  ایرلند  در 
طور  به  را  بشر  حقوق  غیردولتی  و  دولتی  بازیگران 
و  دولتی  مؤسسات  و  کرده ،  نقض  منظم  و  گسترده 
با یکدیگر  بریتانیا به همدستی  شبه نظامیان وفادار به 
در  که  نیک]3[  جمعه ی  توافق نامه ی  شده اند�  متهم 
درگیری  از 30 سال  بیش  به  امضاء شد  سال ۱99۸ 
مسلحانه پایان داد� در مذاکراِت چندجانبه ی منتهی به 
این توافق نامه از سازوکار جامِع کشف “حقیقت” و کنار 

آمدن با گذشته سخن به میان نیامد�
درباره ی  بحث  توافق نامه  این  امضای  از  پس 
از  یکی  به  “حقیقت”  و  “عدالت”  “قربانیان”، 
مناقشه انگیزترین مسائل و یکی از “عرصه ها”ی اصلی 
“کشمکش” در جامعه ی مدنی و سپهر سیاسی تبدیل 
منازعه  فرامنازعه-  از  می توان  که  گونه ای  به  شد، 
درباره ی منازعه- سخن گفت� تشکیل گروه تحقیقات 
تاریخی برای بازیابی حقیقت یکی از مجموعه اقداماتی 
مناقشه آمیز  گذشته ای  با  آمدن  کنار  برای  که  بود 
و  شد  تشکیل   200۵ سال  در  هیأت  این  شد�  انجام 
در ژانویه ی 2006 به طور رسمی کار خود را به عنوان 
شمالی  ایرلند  پلیس  “جداگانه”ی  واحدهای  از  یکی 
شروع کرد� اهداف رسمی این واحد عبارتند از “ایجاد 
اعتماد عمومی به پلیس ایرلند شمالی”، “پاسخ گویی تا 
حد ممکن به پرسش های بی پاسخ مانده ی قربانیان و 
دوره ای  برای  دولت  این خانواده ها”�  به  راه حل  ارائه ی 
شش ساله 34 میلیون پوند به این طرح اختصاص داد� 
بازبینی بیش از 3000 پرونده ی مربوط به سه دهه، که 
کاری  نرسیده،  سرانجام  به  هرگز  آنها  از  فقره   2002
در  مرگ ومیرها  شمار  این،  وجود  با  است�  طاقت فرسا 
در  مسلحانه  درگیری های  از  شمالی  ایرلند  منازعه ی 
دیگر کشورها کمتر است� بنابراین، برخالف بسیاری از 
دیگر جوامع در حال گذار، بازبینی همه ی پرونده های 

این منازعه ممکن است�
چالش های داخلی

نخست این که جامعه ی مدنی، با همکاری بازیگران 
و سازمان های غیردولتی بین المللی، پروژه ها، َکمِپین ها 
یا  آگاهانه  که  کردند  آغاز  را  گوناگونی  فعالیت های  و 
ناآگاهانه مبتنی بر گفتمان ها و روندهای عدالت انتقالی 
سازمان های  قربانیان،  حال،  همین  در  بود�  جهانی 
غیردولتی و وکال با استفاده از سازوکارهای حقوقی و 
دریافت  خواهان  بشر  حقوق  اروپایی  دادگاه  به  توسل 

غرامت شدند�
جامعه ی  توجه  از  حاکی  روندها  این  مجموع،  در 
منازعه”  از  “پس  حقیقت  بازیابی  مقتضیات  به  مدنی 

است�
دوم این که افزایش نوآوری ها “از پایین” به “ابزار”ی 

از آن ثبات هیأت  ناتوانی  برقراری نظم در رأس دستور کار سیاسی بود و 
حاکمه را به خطر می انداخت. ماهیت مناقشه آمیز حکومت ایرلند شمالی و پشتیبانی 
پلیس از حکومت، پلیس را با بحران مشروعیت روبرو کرده بود. نیروهای پلیس به 
همدستی با شبه نظامیان وفادار به بریتانیا و نقض مکّرر حقوق بشر در دوران منازعه 
متهم بودند. کاتولیک ها و ملی گرایان ایرلندی بیش از دیگران به پلیس بی اعتماد 
بودند. شین ِفین تا ژانویه ی 2007 از پیوستن به هیأت مدیره ی پلیس ایرلند شمالی 
)که در سال 2001 تأسیس شد( خودداری کرد. بنابراین، الزم بود که پلیس و حکومت 
به مطالبات قربانیان پاسخ دهند و به پرونده ی قتل های دوران منازعه رسیدگی کنند. 
حکومت و پلیس ایرلند شمالی می بایست اعتماد مردم را به روند بازیابی حقیقت 
توسط پلیس جلب می کردند. وعده ی »افشای حداکثری«، باعث شد که شماری از 
سازمان های غیردولتی فعال در میان ملی گرایان با گروه تحقیقات تاریخی همکاری 
کنند. پس از مدتی، برخی از خانواده ها نیز به این روند پیوستند. این امر پیشرفتی 

چشمگیر برای پلیس ایرلند شمالی بود.
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برای فشار آوردن به مسئوالن تبدیل شد و آنها را وادار 
را  پیشین  پرونده های  درباره ی  تحقیق  باب  که  کرد 
بگشایند� در ایرلند شمالی مخالفت با تحقیقات دولتی 
شدید است زیرا آن را پُرهزینه و دولت محور می دانند� 
بی تردید مهم ترین منتقدین تحقیقات دولتی هواداران 
و  امنیتی  نیروهای  سابق  اعضای  و  بریتانیا  با  اتحاد 
خانواده های آنها بوده اند که خود را آماج این تحقیقات 
طی  که  دولتی  می کنند  احساس  آنها  می شمارند؛ 
منازعه برایش فداکاری کرده اند از ایشان روی گردانده 
است� می توان گفت مطالبه ی تحقیقات دولتی یکی از 

عوامل مهم تشکیل گروه تحقیقات تاریخی بود�
سوم این که بسیاری از مردم به پلیس ایرلند شمالی 
فشار آوردند تا با اصالح روند بررسی پرونده های قبلی 
از اتالف منابع کمیاب جلوگیری کند و توانایی  اش در 

برقراری نظم را افزایش دهد�
کار  دستور  رأس  در  نظم  برقراری  که  این  چهارم 
به  را  ثبات هیأت حاکمه  از آن  ناتوانی  و  بود  سیاسی 
ایرلند  حکومت  مناقشه آمیز  ماهیت  می انداخت�  خطر 
با  را  پلیس  حکومت،  از  پلیس  پشتیبانی  و  شمالی 
پلیس  نیروهای  بود�  کرده  روبرو  مشروعیت  بحران 
بریتانیا و نقض  به  با شبه نظامیان وفادار  به همدستی 
بودند�  متهم  منازعه  دوران  در  بشر  حقوق  مکّرر 
به  دیگران  از  بیش  ایرلندی  ملی گرایان  و  کاتولیک ها 
پلیس بی اعتماد بودند� شین فِین تا ژانویه ی 200۷ از 
پیوستن به هیأت مدیره ی پلیس ایرلند شمالی (که در 
سال 200۱ تأسیس شد) خودداری کرد� بنابراین، الزم 
پاسخ  قربانیان  مطالبات  به  حکومت  و  پلیس  که  بود 
به پرونده ی قتل های دوران منازعه رسیدگی  دهند و 
کنند� حکومت و پلیس ایرلند شمالی می بایست اعتماد 
جلب  پلیس  توسط  حقیقت  بازیابی  روند  به  را  مردم 
می کردند� به این منظور، می بایست نشان می دادند که 
گروه تحقیقات تاریخی، مستقل است� این گروه به طور 
مستقیم به رئیس پلیس گزارش می دهد، و اعضایش را 
گروهی از افسران بازنشسته ی پلیس از داخل و خارج 
ایرلند شمالی تشکیل می دهند� این امر حاکی از تمایل 
نیازهای همه ی بخش های  با  مطابق  الگویی  یافتن  به 
امر،  این  بود�  با گذشته اش  پلیس  و مواجهه ی  جامعه 
شماری  که  شد  باعث  حداکثری”،  “افشای  وعده ی  و 
با  از سازمان های غیردولتی فعال در میان ملی گرایان 
گروه تحقیقات تاریخی همکاری کنند� پس از مدتی، 
از خانواده ها نیز به این روند پیوستند� این امر  برخی 

پیشرفتی چشمگیر برای پلیس ایرلند شمالی بود�
مسئله ی استقالل را باید با توجه به عوامل خارجی 
و تعهدات دولت بریتانیا در قبال دادگاه اروپایی حقوق 
نظر  از  تاریخی  تحقیقات  گروه  واقع،  در  فهمید�  بشر 
امر  این  دارد�  پیوند  ایرلند شمالی  پلیس  با  ساختاری 
به انتقاد از چیدمان اعضای این گروه و تأثیر خاطره ی 
سازمانی پلیس ایرلند شمالی بر طرز کار آن انجامیده 
و  بوده  مناقشه آمیز  ابتدا  از  گروه  این  استقالل  است� 

حمایت همه ی بخش های جامعه را جلب نکرده است�
بزرگترین  از  یکی  عدالت”،  حامی  “خویشاوندان 
قربانیان  نمایندگی  عمدتاً  که  غیردولتی  سازمان های 
دارد،  عهده  بر  را  شمالی  ایرلند  در  دولتی  خشونت 
تاکنون از همکاری با این گروه خودداری کرده است� 
احتماالً مناقشه بر سر استقالل این گروه رفع نخواهد 
شد زیرا رئیس پلیس از “تغییر” سیاست، خبر داده و 
اعالم کرده که از این پس همه ی پرونده هایی که ممکن 
است به بازداشت یا پیگرد قانونی بینجامد به طور کامل 
واحد  یعنی  شمالی،  ایرلند  پلیس  اصلی”  “بخش  به 
احتمال  به  شد�  خواهد  فرستاده  جنایی”،  “عملیات 

خواهند  نگرانی  ابراز  با  غیردولتی  سازمان های  زیاد، 
ایرلند شمالی بتواند در  گفت که معلوم نیست پلیس 
بررسی پرونده های حساسی که نیروهای پلیس را هم 

دربر می گیرد، بی طرفی را رعایت کند�
باید  کشورها  منازعه  پایان  از  پس  که  این  پنجم 
مواظب باشند که پرداختن به مشکل خاطرات متفاوت 
در  امر  این  نینجامد�  اختالفات  تشدید  یا  بازتولید  به 
پروتستان ها/ زیرا  است  صادق  شمالی  ایرلند  مورد 

حقیقت  بازیابی  روند  به  بریتانیا  با  اتحاد  هواداران 
بدبین اند و آن را بخشی از “نقشه ی جمهوری خواهان” 
و  دولت  محکومیت  برای  ابزاری  و  تروا”  “اسب  یا 

نیروهای امنیتی می دانند�
تفاسیر  و  خاطره  مناقشه آمیز  ماهیت  به  توجه  با 
مشاوره  “گروه  پیشنهاد  که  نیست  عجیب  گذشته 
درباره ی گذشته” مبنی بر تشکیل هیأت حقیقت یاب، 
جنجال برانگیخت� در شرایط فعلی، به نظر می رسد که 
زد�  خواهد  دامن  اختالف ها  به  هیأتی  چنین  تشکیل 
اما روند بازیابی حقیقتی نظیر گروه تحقیقات تاریخی 
چنین پیامدی ندارد زیرا به جای پرداختن به “حقایق” 
کالن به تک تک پرونده ها رسیدگی می کند و با تمرکز 
بازیابی  وجوه  مناقشه آمیزترین  از  “ُخرد”  تحلیل  بر 
موردی  بررسی  الگوی  بنابراین،  می پرهیزد�  حقیقت 
مزایایی دارد، به ویژه اگر هدف راهبردی این باشد که از 

تحلیل ژرف تر علل منازعه دوری گزینیم�
از سوی دیگر، می توان گفت نپرداختن به فرامنازعه، 
یا همان تحلیل کالن، مهم ترین نقطه ی ضعف رهیافت 
که  گفتیم  پیشتر  است�  اقدامات”  موردی/”مجموعه 
باید  که  است  این  دولت  مشکالت  مهم ترین  از  یکی 
طوری به گذشته بپردازد که اختالف ها افزایش نیابد� 
روبرو  نیز  مهم تری  مشکل  با  دولت  گفت  بتوان  شاید 
طرف های  همه ی  مطالبات  به  باید  تنها  نه  زیرا  است 
نهادهای  و  دولت  منافع  باید  بلکه  دهد  پاسخ  درگیر 

دولتی را هم حفظ کند�
عوامل خارجی

از  هم  شمالی  ایرلند   ،۱990 دهه ی  میانه ی  در 
مثال،  برای  متأثر شد�  انتقالی  عدالت  گفتمان جهانی 
می توان به سفر شمار چشمگیری از متخصصین عدالت 
انتقالی در دیگر جوامع، از جمله فَِرنک لَرو (گواتماال)، 
پُل  و  هایر  پراسیلیا  جنوبی)،  (آفریقای  بُِرن  اَلِکس 
 ۱993 سال  در  شمالی  ایرلند  به  (گواتماال)،  ِسیلس 

همکاری  و  شبکه ها  تشکیل  به  امر  این  کرد�  اشاره 
ایرلند شمالی هم  از  انجامید؛ متخصصینی  بین المللی 
از دیگر جوامع در حال گذار دیدار کردند و در اواخر 
شمالی  ایرلند   ،2000 دهه ی  اوایل  و   ۱990 دهه ی 
درباره ی  فراوانی  سمینارهای  و  کنفرانس ها  میزبان 
انتقالی  عدالت  جنبه های  دیگر  و  حقیقت  بازیابی 
بر  خارجی  عوامل  تأثیر  به  پژوهشگران  از  برخی  بود� 
َکمِپین “یکشنبه ی خونین” در میانه ی دهه ی ۱990 

به  گرایش  از  حاکی  که  َکمِپینی  کرده اند،  اشاره 
“حقیقت گویی” و حقوق بشر بود�

که  است  این  مهم  بسیار  خارجی  عوامل  از  یکی 
دولت بریتانیا بر اساس “معاهده ی اروپایی حقوق بشر 
از  و آزادی های اساسی” و اجرای آن در داخل کشور 
بشر سال ۱99۸ʹ، مسئولیت ها  “فرمان حقوق  طریق 
دولت  موارد،  از  بعضی  در  دارد�  مشخصی  تعهدات  و 
ایرلند  در  حیات،  حق  یعنی   ،2 بند  نقض  به  بریتانیا 
دولت   ،2002 سال  در  است�  شده  محکوم  شمالی 
سوی  از  شده  طرح  مسائل  به  واکنش  در  بریتانیا 
را  اقدامات”  “بسته ی  بشر، یک  اروپایی حقوق  دادگاه 
این  اصلی  محتویات  از  یکی  داد�  ارائه  دادگاه  این  به 
نامش  که  بود  مهم”  جنایت های  بررسی  “گروه  بسته 
پرونده های  یافت�  تغییر  تاریخی  تحقیقات  گروه  به 
مطرح شده در دادگاه اروپایی حقوق بشر از نیروهای 
بود�  تاریخی  تحقیقات  گروه  تشکیل  اصلی  محرکه ی 
بند  نقض  درباره ی  بشر  حقوق  اروپایی  دادگاه  احکام 
پرونده های  بازبینی  مطلوب  روند  برای  معیاری  به   2
گذشته تبدیل شد� دولت بریتانیا به رعایت این اصول و 
موازین متعهد است: استقالل، سرعت عمل، دسترسی 
به خانواده، و نظارت عمومی کافی� افزون بر این، همان 
بحث های  بر  انتقالی  عدالت  گفتیم،  پیشتر  که  طور 
افکنده  سایه  حقیقت  بازیابی  سازوکارهای  به  مربوط 
معیار  و  شیوه  به  انتقالی  عدالت  گفت  می توان  است� 
دولت ها  پاسخ گویی  ارزیابی  برای  معتبری  بین المللی 
از  پس  آنها  مسئولیت پذیری  و  قربانیان  نیازهای  به 
گفتمان  فزاینده ی  کاربرد  است�  شده  تبدیل  منازعه 
عدالت انتقالی توسط حکومت ایرلند شمالی و نهادهای 
رسمی از میانه ی دهه ی اول قرن بیست و یکم ناشی از 
مجموعه ای از فشارهای داخلی و عوامل خارجی بوده 

است�
گروه تحقیقات تاریخی

و  اقرار  حقیقت،  عدالت،  از  عبارتند  انتقالی  عدالت  »اساسی«  اصول 
مسئولیت پذیری. این بخش به ارزیابی کارنامه ی گروه تحقیقات تاریخی با توجه به هر 
یک از این اصول اختصاص دارد. جوامع در حال گذار برای تحقق عدالت با مشکالت 
عظیمی روبرویند. برای اجرای عدالت اغلب باید به نوعی عفو عمومی و بده بستان های 
نامطبوع تن داد. گروه تحقیقات تاریخی اعالم کرده که شمار پیگردهای قانونی بسیار 
کم خواهد بود. از منظری عمل گرا می توان گفت پیگردهایی که ممکن است روند 
صلح را به مخاطره اندازد، از نظر سیاسی به مصلحت نیست. بسیاری از ایرلندی های 
هوادار اتحاد با بریتانیا ادعا می کنند که »عفو عمومی« نانوشته ی بازیگران دولتی و 
غیردولتی بخشی از توافق نامه ی جمعه ی نیک بوده و تداوم پیگردهای قانونی مربوط 
به رویدادهای پیش از این توافق نامه را نقض معاهده می دانند. این امر به روشنی 

نشان می دهد که دولت در پرداختن به گذشته با چه مشکالتی روبرو است. 
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آیا گروه تحقیقات تاریخی می تواند بازیگران دولتی 
اجرای  با  و  وادارد  مسئولیت پذیری  به  را  غیردولتی  و 
حیثیت  اعاده ی  قربانیان  از  حقیقت  بازیابی  و  عدالت 
کند؟ اصول “اساسی” عدالت انتقالی عبارتند از عدالت، 
حقیقت، اقرار و مسئولیت پذیری� این بخش به ارزیابی 
کارنامه ی گروه تحقیقات تاریخی با توجه به هر یک از 
این اصول اختصاص دارد� پلیس ایرلند شمالی گفتمان 
گفتمان  و  می بَرد،  کار  به  را  انتقالی  عدالت  مفاهیم  و 
گروه  واژگان  از  جدایی ناپذیری  جزء  حقیقت  بازیابی 
تحقیقات تاریخی است� گسست و فاصله میان دعاوی 

“در باال” و تجربیات “در پایین” چه قدر است؟
باِر عاطفی سنگینی دارد و جوامع در حال  عدالت 
روبرویند�  عظیمی  مشکالت  با  آن  تحقق  برای  گذار 
عمومی  عفو  نوعی  به  باید  اغلب  عدالت  اجرای  برای 
تحقیقات  گروه  داد�  تن  نامطبوع  بده بستان های  و 
تاریخی اعالم کرده که شمار پیگردهای قانونی بسیار 
کم خواهد بود� دیگر منابع به عملی بودن پیگردهای 
احتمال  به  عینی  شاهدان  زیرا  دارند  تردید  قانونی 
و  نمانده  دست نخورده  مدارک  مرده اند،  یا  پیرند  زیاد 
و  ندارد،  مدارک همخوانی  و  کنونی شواهد  موازین  با 
اسناد ناقص، مفقود یا نابود شده  است� اگر عدالت را بر 
اساس تعداد پیگردهای قانونی بسنجیم، موفقیت گروه 
بازداشت ها  اکثر  است�  بوده  ناچیز  تاریخی  تحقیقات 
انتشار  پی  در  عمومی  دادستانی  به  پرونده ها  ارجاع  و 
گزارش بازرس پلیس درباره ی همدستی و سؤاستفاده 
از خبرچین ها رخ داده است� از دو سال قبل که گروه 
عهده  بر  را  پرونده ها  به  رسیدگی  تاریخی  تحقیقات 
ارتکاب 23 ُجرم،  اتهام  به  نفر  گرفت، در مجموع 20 
از جمله قتل و سؤقصد، متهم یا به دادستانی عمومی 
فرد ۱۵  قتل  پرونده ی  این،  بر  افزون  معرفی شده اند� 
ساله ای به دست یک سرباز بریتانیایی در سال ۱9۷2 
به دادستانی عمومی فرستاده شد اما دادستانی پیگرد 
قانونی را مغایر با “مصلحت عمومی” دانست� خانواده ی 
مقتول به طور علنی از گروه تحقیقات تاریخی و گزارش 
نهایی به شدت انتقاد کردند� آنها به کمک یک وکیل 
محلی به رئیس قوه ی قضائیه شکایت کردند و در اکتبر 
داد�  پرونده  بازگشایی  به  حکم  قانونی  پزشک   2009
این امر نشان می دهد که در صورت پیگیری و پافشاری 
خانواده ها بر اجرای عدالت، گزارش های گروه تحقیقات 

تاریخی می تواند تأثیری مثبت داشته باشد�
که  پیگردهایی  گفت  می توان  عمل گرا  منظری  از 
نظر  از  اندازد،  مخاطره  به  را  صلح  روند  است  ممکن 
ایرلندی های  از  بسیاری  نیست�  مصلحت  به  سیاسی 
هوادار اتحاد با بریتانیا ادعا می کنند که “عفو عمومی” 
از  بخشی  غیردولتی  و  دولتی  بازیگران  نانوشته ی 
پیگردهای  تداوم  و  بوده  نیک  جمعه ی  توافق نامه ی 
قانونی مربوط به رویدادهای پیش از این توافق نامه را 
نقض معاهده می دانند� این امر به روشنی نشان می دهد 
که دولت در پرداختن به گذشته با چه مشکالتی روبرو 

است�
با وجود این،  می توان تعاریف دیگری هم از “عدالت” 
ارائه کرد� بر اساس اصول عدالت انتقالی، یکی از دیگر 
قربانیان،  نیازهای  برآوردن  برای  “عدالت”  شکل های 
خانواده ها  از  بسیاری  است�  حقیقت  بازیابی  روندهای 
می پذیرند که پیگرد قانونی نامحتمل است؛ آنها خواهان 
عدالت  برای  که  مزایایی  از  یکی  اقرارند�  و  “حقیقت” 
برشمرده اند،  حقیقت  بازیابی  رسمی  روند  و  انتقالی 
کمک به قربانیان و ثبت روایتی معتبر از گذشته است�

از  یکی  می توان  را  تاریخی  تحقیقات  گروه 
صورت های بدیلی دانست که مؤظف است تا حد امکان 

به پرسش های بی پاسخ مانده ی خانواده ها جواب دهد� 
اتهامات همدستی رسیدگی  به  باید  تنها  نه  این گروه 
به سؤاالت خانواده ها درباره ی جزئیات  باید  بلکه  کند 
حوادث پاسخ دهد- چه کسی هنگام مرگ عزیزانشان 
کنار آنها بود، آیا کشیشی آنجا بود، آخرین کلماتی که 
بر زبان آوردند چه بود، آیا لباسی که آن روز پوشیده 
و  کشیدند،  درد  مرگ  هنگام  آیا  مانده،  باقی  بودند 
درباره ی  خانواده ها  از  برخی  این�  نظیر  پرسش هایی 
اندکی  بسیار  اطالعات  خود  عزیزان  مرگ  جزئیات 

سازمان های  کمک  با  اغلب  دیگر،  بعضی  اما  دارند 
را  فراوانی  اطالعات  محلی،  جوامع  و/یا  غیردولتی 
به  باال”  به  “پایین  ابتکارهای  این  آورده اند�  دست  به 
آگاهی فزایی یاری می رساند و برای کارزارهای تبلیغاتی 
مفید است اما رسمی نیست� خانواده ها اغلب خواهان 
آنند که که مرجعی رسمی بر “حقیقت” صحه گذارد� از 
این نظر، بعضی از خانواده های قربانیان از گزارش های 
دیگر  از  برخی  دارند�  رضایت  تاریخی  تحقیقات  گروه 
راضی  گروه  این  گزارش های  از  چند  هر  خانواده ها 
را نگرفته اند  نیستند و پاسخ همه ی پرسش های خود 

اما تشکیل این گروه را مفید می دانند�
به عقیده ی هواداران عدالت انتقالی، اقرار به تخلّف و 
شنیدن روایت قربانیان از درد و رنج خویش به اعاده ی 
وابسته  ترمیم  می کند�  کمک  ترمیم  روند  و  حیثیت 
تحقیقات  گروه  اعتبار  است�  خطا  پذیرش  و  اقرار  به 
پرسش های خانواده ها  به  دادن  پاسخ  گرو  در  تاریخی 
به  گروه  این  موارد  از  بعضی  در  این،  وجود  با  است� 
وعده ی “افشای حداکثری” وفا نکرده است� برای مثال، 
در سال 200۸ رئیس پلیِس پیشین ایرلند شمالی علیه 
درباره ی  پلیس  تحقیقات  به  قانونی  پزشک  دسترسی 
اقامه ی دعوا کرد� در  تیراندازی جنجالی سال ۱992 
ماه مه 20۱0، رئیس پلیس جدید خواهان تجدیدنظر 
قضائی در قدرت پزشک قانونی و جلوگیری از افشای 
اسناد قتل 9 نفر به دست نیروهای امنیتی در دهه ی 

۱9۸0 شد�
مسئولیت پذیری یکی از اصول اساسی عدالت انتقالی 
تعیین  گذشته  از  معتبر  روایتی  ثبت  از  هدف  است� 
میزان و ماهیت نقض حقوق بشر و مسّبب آن است� 
از رویدادهای گذشته آگاه می کند و  امر مردم را  این 
انکار را دشوار می سازد� هر چند با توجه به سّری بودن 
شبه نظامی  گروههای  فعالیت های  از  عمده ای  بخش 
فعالیت های  اسناد  به  دستیابی  امنیتی،  نیروهای  و 
غربی  لیبرال  دموکراسی  یک  در  اما  است  آنها سخت 
قتل های  احتمالی دولت در  بتوان درباره ی نقش  باید 
غیرقانونی تحقیق کرد� به نظر دولت، ردیابی مظنونان 
پس از بیش از سه دهه دشوار است و به بهبود اوضاع 

در دوران گذار پس از منازعه کمک نمی کند� در بیش 
نتوانست  تاریخی  تحقیقات  گروه  نیم،  و  سال  دو  از 
مظنون  بریتانیایی  سربازان  دفاع،  وزارت  مجاری  از 
عهده ی  بر  اصلی  مسئولیت  چند  هر  کند�  ردیابی  را 
وزارت دفاع است اما ناتوانی گروه تحقیقات تاریخی در 
شناسایی و مصاحبه با نیروهای امنیتی به شک و تردید 
در توانایی آن در دستیابی به اهداف تعیین شده دامن 
تحقیقات  گروه  از  غیردولتی  سازمان های  انتقاد   زد� 
تاریخی باعث شد که این گروه بیش از ۱۵0 پرونده را 
دوباره بررسی کند� بر اثر فشار سازمان های غیردولتی، 
این گروه نظام ردیابی را تغییر داد� در نتیجه، شماری 
از نظامیاِن “مظنون”، شناسایی و ردیابی شدند و با آنها 
مصاحبه کردند� البته مصاحبه ها داوطلبانه بود� بررسی 
و بازبینی پرونده های پیش گفته به جلب رضایت بعضی 
مهم  نقش  از  حاکی  مثال  این  انجامید�  خانواده ها  از 
سازمان های غیردولتی در تأثیرگذاری “از پایین” است�

تحقیقات  گروه  حقیقت یاب،  هیأت های  خالف  بر 
“ُخرده حقایق”  یا  انفرادی  پرونده های  به  تاریخی 
می پردازد و در پی کشف حقیقت در مقیاس “کالن” 
بررسی  یعنی  روش،  این  معایب  از  یکی  نیست� 
جداگانه ی هر یک از پرونده ها، آن است که از تحلیل 
تعیین  و  رویدادها  وقوع  چگونگی  و  علت  نظام منِد 
که  بُرد  یاد  از  نباید  اما  می پرهیزد�  نهادها  مسئولیت 
نبوده  کالن تحلیل  ارائه ی  گروه  این  تشکیل  از  هدف 

است�
سخن آخر

در این مقاله نشان دادیم که یک دموکراسی لیبرال 
اروپایی چگونه به میراث گذشته ی جامعه ای در حال 
گذار پرداخته است� پس از اشاره به مشکالت دولت ها 
و جوامع در حال گذار برای کنار آمدن با پیچیدگی های 
و  انتقالی  عدالت  گفتمان  جهانی  گسترش  به  گذشته 
که  دادیم  توضیح  و  پرداختیم  آن  محلی  کاربست 
در  حقیقت  بازیابی  راهبردی،  طور  به  دولت ها  چرا 
کالن  مقیاس  در  حقیقت  بازیابی  به  را  ُخرد  مقیاس 
هیأت های  با  مقایسه  در  که  گفتیم  می دهند�  ترجیح 
حقیقت یاب، رهیافت “موردی” گروه تحقیقات تاریخی 
این مزیت را دارد که به بعضی از پرسش های بی پاسخ 
امر  این  می دهد�  پاسخ  قربانیان  خانواده های  مانده ی 
به این معنی نیست که محدودیت های ساختاری این 
به علت و چگونگی  نپرداختنش  و  رهیافت “حداقلی” 
وقوع رویدادها را نادیده گیریم� همان طور که تجربه ی 
ایرلند شمالی نشان می دهد، کشمکش میان خاطرات 
متناقض گذشته نباید جوامع در حال گذار را از تالش 
برای کشف تدریجی حقیقت بازدارد زیرا آشتی واقعی 

نیازمند کنار آمدن با گذشته است�
_______________

]۱[  آنچه در ادامه می خوانید، برگردان و بازنویسی 
گزیده هایی از مقاله ی زیر است:

 Paradoxes and Challenges (20۱۱) Patricia Lundy

 of Transitional Justice at the ’Local‘ Level: Historical

 Enquiries in Northern Ireland, in Contemporary

 Social Science: Journal of the Academy of Social

�۱0۵-۸9 �pp ,۱ �No ,6 �Sciences, Vol

دانشگاه  در  جامعه شناسی  استاد  لوندی  پاتریشا 
اولسِتر در ایرلند شمالی است�

Glocal ]2[
 local و   global واژه ی  دو  ترکیب  با  که  اصطالحی 
ساخته شده و به تأثیر متقابل امر جهانی و محلی اشاره 

می کند�
Good Friday Agreement ]3[

عدالت  هواداران  عقیده ی  به 
انتقالی، اقرار به تخّلف و شنیدن روایت 
قربانیان از درد و رنج خویش به اعاده ی 
می کند.  کمک  ترمیم  روند  و  حیثیت 
خطا  پذیرش  و  اقرار  به  وابسته  ترمیم 
تاریخی  تحقیقات  گروه  اعتبار  است. 
پرسش های  به  دادن  پاسخ  گرو  در 

خانواده ها است.
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برای  تالش  کند،  می  دنبال  نوشته  این  که  هدفی 
اثبات این ادعاست که روندهای منجر به جهانی شدن 
که با آغاز و پایان جنگهای اول و دوم جهانی و بویژه 
استقالل  میزان  از  گرفت،  دوم شکل  خاتمه جنگ  در 
کشورها در تعیین مسیر تغییرات و تحوالت خود کاست�

این  دلیل  تنها  کشورها  بودن  بزرگ  یا  کوچک 
اینکه  منظور  نیست�  دخالت  سو  آن  از  و  محدودیت 
دخالت آمریکا در تصمیمات و سرنوشت ملتها در دوران 
کشورهای  متوجه  فقط  نه  آن  از  پس  و  سرد  جنگ 
اصلی  قدرتهای  بخصوص  و  بلکه  است؛  بالکان  کوچک 
نظیر اتحاد شوروی و چین کمونیست نیز همواره هدف 
بوده اند؛ همچنانکه برای اتحاد شوروی یا روسیه پوتین 
بازی کردن در زمین مجارستان و بلغارستان و سوریه، 
و  سیاسی  روندهای  در  دخالت  توان  آزمودن  از  مانع 
اقتصادی ایاالت متحده آمریکا نیست� با قبول این فرض 
عمومی که چه در اتحاد شوروی، چه در بلغارستان ، چه 
در لیبی و آمریکا  اصل تغییر عوامل درونی است و عامل 
بیرونی شرط تغییر� اما باید توجه داشت که برای تحقق 
تغییر جدی و مؤثر ( مثبت یا منفی)  وجود هر دو عامل 
در جهان به هم پیوسته کنونی ضروری است و بنا بر این 
احکام شناخته شده ای همچون » فروپاشی از درون« 
که بویژه پس از سقوط اتحاد شوروی باب شد، به نظر 

من  کمتر موثق است� 
افزایش دخالت قدرتهای جهانی در فراز و فرود 

دولتها
در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم و بویژه پس از 
کنفرانس تهران و یالتا، تقسیم و تجدید تقسیم جهان 
میان قدرتهای بزرگ آنچنان قطعی شد که امکان دخالت 
همواره فزاینده دولتهای قدرتمند در سرنوشت ملل را 
رسما و عرفا فراهم کرد� این در حالی بود که در پایان 
اختالفات  رفع  برای  ظاهرا   » ملل  »جامعه  اول  جنگ 
میان کشورها از راههای صلح آمیز و جلوگیری از بروز 
جنگها تشکیل شده بود و سپس در خاتمه جنگ جهانی 
دوم »سازمان ملل متحد « نیز برای همین منظور ایجاد 

شد�
این که به علت عدم موفقیت جامعه ملل در اهداف 
مقرر خود که خلع سالح، رفع اختالفات میان کشورها، 
منحل  ارگان  این  نظامی،  برخوردهای  از  جلوگیری 
نشد که  ملل متحد «تشکیل شد، موجب  و »سازمان 
از جمله، تحوالت در ساختار  و  بابد  باال تحقق  اهداف 

به  صرفا  حکومتها  و  سیاسی 
و  کشورها  درون  کنشهای 
باشد  متکی  داخلی  تصمیمات 
بلکه همانگونه که در باال آوردم 
در  را  خارجی  قدرتهای  نقش 
سرنوشت ملت ـ دولتها افزون 

کرد�
تاکید  منظورم  اینجا  در 
نظامی  سیاسی  استقالل  بر 
بزنگاههای  در  بویژه  کشورها 
و  شان  تاریخی  تحوالت 
سیاسی  تغییرات  چگونگی 
نه  و  است  اخیر  قرن  نیم  در 
عدم  مورد  در  حکمی  صدور 
تأثیرگذاری سازمان ملل متحد 
در  سازمان  این  آن�  کلیت  در 
اهمیت  البته  که  امور  برخی 

را  ترین مسئله ی بشری  یعنی حیاتی  جنگ و صلح، 
است؛  داشته  نیز  موفقیت  جاهایی  در  و  گاهی  ندارد، 
طرح  تحصیل،  بهداشت،  به  مساعدت  چون  اموری  در 
افزایش  اجتماعی،  و  فردی  حقوق  عرصه  در  مطالبات 
توجه و حفظ میراثهای فرهنگی و … اما! و صد اما این 
نداده چون سازمان ملل  ادعا که نگ جهانی سوم رخ 
اثبات  قابل  است؛  کرده  جلوگیری  آن  وقوع  از  متحد 

نیست�
بنای سوسیالیزم در بلغارستان و دیگر کشورها 

به اتکای قدرت یابی شوروی
باری، پس از دو جنگ جهانی، تغییرات سیاسی در 
جهان که به نظر می رسید با سنگینی و تأمل و بر اساس 
تغییرات معین در آگاهی جمعی بشر رخ می دهند، به 
گونه ای صاعقه وار جهان را درنوردیدند، در فاصله ای که 
در عمر تاریخ تحوالت سیاسی جهان لحظه ای مینمود �

قوی ترین اهرم این تغییرات در جغرافیای سیاسی 
جهان، تقسیم جهان بود به دو اردوگاه شرق و غرب یا 
سرمایه داری و کمونیسم� آغاز جدایی ها و پیوستگی 
هائی که به یکی از این دو اردوگاه متکی بود و با دخالت 

فاحش یکی از آنها�
اشاره ای به آغازشکل گیری این رابطه ها که منجر به 
تشکیل حکومتهایی نظیر بلغارستان شد شاید بهتر ما را 

به منازل بعدی رهنمون کند�

پس از نشست کنفرانس سران در تهران در نوامبر و 
دسامبر ۱943، آمریکا و انگلیس در ژوئن ۱944 حمله 
به نرماندی را برای آزادسازی فرانسه از اشغال آلمان ها 
آغاز کردند و روس ها در ادامه درگیری با قوای محور 
به رومانی و بلغارستان و آلمان حمله کردند�  در فوریه 
۱94۵ کنفرانس یالتا با شرکت سران متفقین، ـ شرکت 
کننده گان در کنفرانس تهران ـ در یالتا در شبه جزیره 
واقعی  توان گفت مضمون  کریمه تشکیل شد که می 
و  سرمایه داری  رهبران  میان  جهان  مجدد  تقسیم  آن 
سوسیالیسم شد� تا ماه مارس همان سال یوگوسالوی، 
حکومتهای  صاحب  بلغارستان  و  چکسلواکی  رومانی، 
سوسیالیستی شده و احزاب مورد تأیید شوروی در آنها 

قدرت را به دست گرفتند�
تثبیت  واقع  در  و  گیری  شکل  که  گفت  توان  می 
بلوک شرق و بلوک غرب، درکنفرانس یالتا قطعی شد� 
کنفرانسی که در آن توافق غیرمنتظره ای نظیر تقسیم 
کشور قدرتمندی چون آلمان به دو کشور آلمان غربی و 

شرقی نیز صورت گرفت�
در فاصله پایان یافتن جنگ جهانی تا دهه های پایانی 
با  حکومتهایی  فاصله  با  گاه  و  تناوب  به  بیستم،  قرن 
الگوبرداری از حکومت شوروی در جهان تشکیل شد� در 
فوریه ۱94۸ حزب کمونیست چکسلواکی که نیرومند 
ترین حزب در ائتالف دولتی بود، تمام قدرت را در این 
کشور به دست گرفت و در ماه ژوئن سنای آمریکا اجازه 

بلغارستان؛ دو گذاِر تاریخی
ملیحه محمدی
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دخالت آمریکا را در خارج از مرزها صادر کرد�

با وقوع انقالب سرخ در چین در سال ۱9۵0، اینک 
عمال یک سوم دنیا با حکومتهای سوسیالیستی اداره می 
شد و از سوی دیگر آمریکایی ها بودند که  حوزه های 
نفوذ خود را در چهار گوشه ی جهان هر روز افزونترمی 

کردند�
بلغارستان به مسکو نزدیک و نزدیکتر شد

در سال پنجم جنگ در ۱943 میالدی گروه های 
و   گرفته  قدرت  بلغارستان  در  فاشیست  پارتیزاتی ضد 
بودند� در حالی که در  ایجاد کرده  نیرومندی  سازمان 
دسامبر ۱94۱ در سال سوم جنگ، تحت فشار آلمان 
هیتلری، حکومت بلغارستان به انگلیس و آمریکا اعالن 
جنگ داده و برای تحت فشار قرار دادن یهودیان وعده 
همکاری با آلمان را داده بود� این سازمانهای پارتیزانی با 
تالش ها و روشهای گوناگون به همراهی دیگر گروههای 
در  و  شدند  یهودیان  بیشتر  کشتار  از  مانع  آزادیخواه 
از  شوروی  ارتش  سوم  جبهه  ورود  با  سپتامبر ۱944، 
اوکراین به بلغارستان، آنها توانستند با همکاری بخش 
را تشکیل  بلغارستان »جبهه میهنی «  ارتش  از  هایی 
داده و حکومت را از دست تزار بلغارستان خارج کنند� 
دور از ذهن نیست که در آن فضا دادگاه های مردمی 
ایجاد شده و سه هزار نفر از هواداران فاشیستها و تزار 
طوالنی  های  حبس  احکام  نفر  هزاران  و  شده  اعدام 

گرفتند�
سرانجام ۱۵ سپتامبر ۱946 در بلغارستان رفراندوم 
تشکیل  به  درصد   92 آمار  حسب  بر  و  شد  برگزار 
جمهوری سوسیالیستی بلغارستان رای دادند� مسکو به 
تدریج تسلط خود را بر ارگان های حکومتی بلغارستان 

تحکیم بخشید�
در این میان قدرت گرفتن مارشال تیتو در یوگسالوی 
که گرایش استقالل از مسکو را داشت و تمایل برخی 
به  منجر  او  به  بلغارستان  کمونیست  حزب  رهبران 
پاکسازی هیئت رهبری حزب از آنان و به قدرت رسیدن 
ژیوکووا ( ۱963ـ ۱9۷3 ) شد که حتی ایده پیوستن 
بلغارستان به اتحاد جماهیر شوروی را مطرح می کرد و 
با این گرایش، کمک های مالی و کاالیی فراوانی از مسکو  

دریافت می کرد�
در دهه 60 میالدی بلغارستان به کشوری با اقتصاد 
کشاورزی – صنعتی تبدیل شد که ۷0 درصد صادرات 
آن به کشورهای اردوگاه سوسیالیزم بود  و کمک های 
مالی بالعوض هنگفتی در کنار نفت رایگان دریافت می 

کرد �
بلغارستان   داخلی؛  جدی  های  چالش  وجود  با 
کالن  های  سیاست  از  برداری  الگو  اساس  بر  جدیدی 
های  سازی  تعاونی  شد!  می  ایجاد  شوروی  اقتصادی 
اجباری که نارضایتی های بسیاری در میان کشاورزان 
ایجاد کرد� سیاست تعیین حقوق اقلیت های قومی و 
بلغارستان، مشکالت  متنوع  بلغاری سازی « جامعه   «
قومی  نیز  و  مسیحی  غیر  ادیان  پیروان  برای  زیادی 
تولید کرد� در سال ۱9۸۵ نزدیک به یک میلیون نفر 
نام  برگزیدن  و  نام خود  تغییر  به  از شهروندان مجبور 

های اسالوی شدند� بسیاری از اقلیت های حوزه ی ترک 
همچون تا تارها و کولی ها مجبور به مهاجرت مخصوصا 

به فرانسه و ترکیه گردیدند�
بلغارستان از مسکو فاصله می گیرد

روندهای  با  محتوی  و  شکل  در  بلغارستان  داستان 
زیادی  قرابت  مشابه در کشورهای دیگر سوسیالیستی 

دارد�
حکومت  تشکیل  که  است  این  شباهت  ترین  کلی 
سوسیالیستی در این کشورهای اغلب کوچک و دارای 
رژیم های متمرکز دیکتاتوری، بدون تشکیل و قدرت 
گرفتن اتحاد جماهیر شوروی که طی جنگ های جهانی 
رو  همین  از  شد�  نمی  ممکن  بود،  شده  تر  قدرتمند 
آشکار است که تحول بنیادی در ساختمان جماهیری 
توانست  پایانی قرن بیستم نمی  شوروی در دهه های 
موجب تکانه های شدید در این کشورها نشود� مهمترین 
بیستم  قرن  تاریخی  رویدادهای  سناریوی  در  مضمون 
بویژه در اروپای شرقی داستان گسست و پیوست است 

بر بستر مطالبات تاریخی مردم �
شکی نیست که مراتبی از آمادگی برای پذیرش نظم 
به  که  دیگر کشورهایی  و  بلغارستان  در  سوسیالیستی 
این اردوگاه پیوستند وجود داشته است� سابقه مبارزه 
و  بلغارستان  در  تزاریسم  و ضد  آزادیخواهانه  پارتیزانی 
هایی  نمونه  چکسلواکی  در  کمونیست  نیرومند  حزب 
اما این پذیرش، در  از بستر پذیرای نظام شوروی بود� 
جهانی که نظام سرمایه داری و بویژه قدرت رشد یابنده 
ایاالت متحده آمریکا حرف اول را می زد، برای تشکیل 
حکومت سوسیالیستی کفاف نمی داد و اتکای ناگزیری 
تا آنجا  به کشور مادر سوسیالیستی را پدید می آورد� 
که اگر به مناسبات اقتصادی کشور شوراها توجه کنیم 
می بینیم که براساس آمار موجود 6۷ در صد مبادالت 
است؛  سوسیالیستی  اردوگاه  کشورهای  با  آن  خارجی 
و  نظامی  صنایع  تمام  در  بلکه  گاز  و  نفت  در  تنها  نه 
فروپاشی  گفت  توان  می  ترتیب  بدین  کشاورزی(۱)� 
شوروی یعنی تغییر شاخص های کالن اقتصادی همه 

ی کشورهای اردوگاه سوسیالیستی�
عالوه بر برقراری این مناسبات که در رونق اقتصادی 
این کشورها نقش داشت، مسکو  کمک های بالعوض 
بسیاری به همه این کشورها از جمله بلغارستان می کرد 
� به این ترتیب وقتی تغییرات ارزش روبل در شوروی 
پیش آمد و وقتی که مسکو به علت باال رفتن این ارزش 
قادر نشد که کمک های اقتصادی را مانند سابق ادامه 
بدهد؛ تنگناهای اقتصادی ناگهانی در این کشورها بویژه 
بلغارستان که نزدیکترین رابطه را با شوروی داشت کامال 
قابل تصور بود� یعنی از یکسو تغییر بازار هدف در اقتصاد 
به آسانی ممکن نیست و از سوی دیگرکمک های نقدی 
وجود ندارد� این وضعیت تا مدتها پس از سقوط شوروی 
برقرار بود و موجب بروز خأل ها و مشکالت هر روز تازه 

تری می شد�
بلغارستان برای حل مشکالت پیش آمده به سیاست 
آورد که مشکالت  رو  اقتصادی  و شتابزده  های جدید 
تازه تری به جامعه بحران زده بلغارستان تحمیل کرد� 
تعاونی های کشاورزی منحل شد و زمین ها به صاحبان 
قبلی آنها و وراثشان که مقیم شهرها بودند برگشت� در 
نتیجه مجتمع های بزرگ کشاورزی، به قطعات کوچک 
تولید  به کاهش شدید  تفکیک شدند که منجر  زمین 
پول  ارزش  تغیبر  و  قیمت  ناگهانی  کردن  آزاد  گردید� 
در  افتد،  می  اتفاق  کشوری  هر  در  که  همانطور  ملی، 
بلغارستان نیز شوک روانی ایجاد کرد که تأثیرات منفی 

در همه ی زمینه های اقتصاد داشت�
مشکل بلغارستان فقط وابستگی اقتصادی نبود

نظیر  کشورهایی  و  بلغارستان  وابستگی  مشکل 
شوروی   اتحاد  به  نزدیکی  از  درجه  این  با  بلغارستان 
فقط منحصر به اقتصاد نبود بلکه در عرصه سیاست و 
رویکردهای  در  بود�   قرار  همین  از  وضع  نیز  فرهنگ 
فرهنگی و سیاسی نیز هر اقدامی در جهت دموکراتیک 
کردن فضا به شکل تاریخی متکی بود به حمایت های 
سیاسی و امنیتی شوروی! به این ترتیب قابل فهم است 
که وقتی مسکو خود درگیر انشقاق و فروپاشی کا گ 
ب و نهادهای مرتبط با آن است و اخبار پروستریکا و 
گالسنوست تأثیرات خود را در احزاب برادر هم باقی می 
گذارد، ضرورت مدیریت فضا چه دشواری های بزرگی را 

در مقابل رهبران حزب در بلغارستان می گذارد�
روند  آغاز  و  گورباچف  میخاییل  آمدن  با  باری، 
وضعیت  در  جدی  مشکالت  فقط   نه  پروستریکا، 
تحت  بلکه  آمد،  وجود  به  مردم  معیشت  و  اقتصادی 
تاثیر رویدادهای مرتبط با پروستریکا و گالسنوست در 
شوروی، جناح های ناراضی در صفوف حزب کمونیست 
بلغارستان نیز نیاز به مدیریتی قدرتمند را پدیدار کرده 
بود!  برای مدیریت این نیازها و رفع خأل های نوظهور، 
تشکیل   ۱9۸۷ در  بلغارستان  کمونیست  حزب  پلنوم 
شد و مانند همیشه که الگوهای حزبی و سیاسی نیز از 
حزب مادر اخذ می شد، برنامه ای شبیه به پروستریکا 
تحت عنوان » تزهای جوالی « برای نوسازی جامعه و 

دموکراتیزاسیون مصوب شد�
حزب  کل  دبیر  گزارش  حاصل  جوالی،  تزهای 
پلنوم کمیته  به  ژیوکوف  تئودور  بلغارستان  کمونیست 
مرکزی بود که پروستریکا ی بلغارستان نام گرفت� امری 
الگو برداری از تحوالت مسکو  با هدف  که در حقیقت 
نجات سیستم و فراهم کردن ادامه کمک های مسکو به 
صوفیه بود� تفکیک حزب کمونیست از حکومت، اجازه 
تاسیس بخش خصوصی، آزادی بیان دین و عقیده و از 
این قبیل با هدف  چابک سازی  و بازسازی سوسیالیزم از 
مبانی این تزها بود که بدیهی بود همچنان که در مسکو 
پاسخگوی بحران عمیق همه جانبه در شوروی نبود در 

بلغارستان نیزامکان تحقق نداشت�
و  سوسیالیست  به  کمونیست  حزب  نام  تغییر 
و  اقتصادی  ثبات  ایجاد  برای  آن  رهبران  تالش های 
سیاسی به جایی نرسید  و در آغاز سال ۱9۸۸ غیر قابل 
اجرا بودن تزهای جوالی در شرایط بحران ساختاری در 

بلغارستان نمایان شد�
در  سیاسی  جدید  های  جبهه  و  نیروها  سپس 
بلغارستان شکل گرفت و حقوق دانی به نام پاپوف در 
دهه نود به رهبری تحوالت سیاسی رسید و در ۱99۱ 
بلغارستان اولین عضو اردوگاه سوسیالیزم بود که قانون 
اساسی را تغییر داد و به این ترتیب یکی از کم هزینه 
ترین پروسه های گذار در یکی از مهمترین کشورهای 

اردوگاه سوسیالیزم طی شد�
به مبحث آغازین بحث برمی گردم و پایان می دهم این 
بررسی را با این ادعا که در جهان کنونی ایجاد تحوالت 
تاریخ ساز فقط با اتکا به درون امری بسیار مشکل و تنها 
به مدد ارتقای آگاهی جمعی و قدرتمندسازی نهادهای 
دموکراتیک اجتماعی قابل تحقق است و البته توجه و 
تأمل دقیق بر این مسئله که عوامل بیرونی به معنای 
دخالت خارجی همواره در کمین هر پروسه سرنوشت 

ساز تحول برای هر دولت، ملتی است�
_________________________

B%AD%D0%https://ru�m�wikipedia�org/wiki/%D0-۱
B%D0%B۸%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%A%D0

B%D0%B3%BB%D0%BE%D0%D0%9۱%D0%_B0%A%D0
B۸%D0%B۸%D0%۸0%D۱%0

با وقوع انقالب سرخ در چین در 
سال 1950، اینک عمال یک سوم دنیا با 
حکومتهای سوسیالیستی اداره می شد 
و از سوی دیگر آمریکایی ها بودند که  
حوزه های نفوذ خود را در چهار گوشه 

ی جهان هر روز افزونترمی کردند.
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الگو برداری در حوزه های سیاسی اجتماعی معموال 
چون  ندارد�  همخوانی  چندان  جوامع  طبیعی  روند  با 
الاقل  و  داراست  را  هایی  ویژگی  خود  ای  جامعه  هر 
برای جامعه ای نظیر ایران، نه تنها دالئل شکست های 
به  مطالبات  و  فرهنگی  های  ماندگی  عقب  تاریخی، 
تعویق افتاده کالن اجتماعی بحرانهای پیاپی اقتصادی 
که در مجموع عدم توسعه سیاسی اقتصادی را کامال 
مشهود کرده تا حدود زیادی روشن است� از سوی دیگر 
خیزش،  حرکت،  یعنی  ایران  جامعه  دیالکتیکی  روند 
راستای  در  کالن  رخدادهای  تاثر  و  تاثیر  و  جنبش 
تغییرات بنیادین، جامعه را آهسته و پیوسته از جمود 

به پویایی فرامی خواند�
گذشته  از  گسست  عین  در  بنیادین  تحوالت  روند 
نوع  آینده، هر  به  راه گشایی  نو در   و سرآغاز روندی 
الگوبردای ساده سازانه را پیشاپیش با شکست مواجه 
می کند� شاید الزم به تاکید نباشد که ضمیر خودآگاه 
و ناخودآگاه جمعی و میراث تاریخی و فرهنگی با همه 
فراز و نشیب هایش، بعضا زمینه های عمده و اصلی و 
امکان های فرارو را برای تغییرات بنیادین مهیا کرده 

و می کند�
وقتی از این برش و منظر به مسائل بنیادین ایران 
و ابربحرانها و شکاف های چندگانه نظر می افکنیم، به 
دوره  یا  روشنگری  در دوره  ما  میرسد که جامعه  نظر 
ایران داد�  نام رنسانس و رستاخیز  بدان  بتوان  ای که 
طوری که نشان هایی از آن را در رشد سپهر عمومی و 
تقویت جامعه جنبشی ایران به خوبی می بینیم� حال 
در همین مسیر صیرورت جامعه، می توانیم به تجارب 
توسعه  ازعدم  ایران که  نظیر  ناموفق جوامعی  و  موفق 
سیاسی واقتصادی موزن به شدت رنج می برند نگاهی 

بیافکنیم، تا شاید بتوان درس هایی از آنها آموخت�
انقالب  باره  در  نکاتی  فوق  موارد  گیری  نظر  در  با 
»نان، کرامت« در تونس بیان می کنم شاید این نکات 
به مثابه درسهای از یک انقالب سیاسی در آغاز قرن 

بیست و یکم به شمارآید�
سرعت تحوالت

فراز و فرود تحول سیاسی در تونس از نظام استبدادی 
و مافیایی بن علی به یک دولت انتقالی بسرعت بوقوع 

پیوست� طوری که در کمتر از 
یک ماه – دسامبر دو هزار ده 
تا اواسط ژانویه دو هزار یازده 
را  علی  بن  توانستند  مردم   –
بعنوان نمادی ازمافیای قدرت 
به  حکومت  اریکه  از  ثروت  و 
با سقوط حکومت  کشند�  زیر 
بن علی، دولت انتقالی تشکیل 
شد ومقدمات انتخابات عمومی 
سامان یافت تا احزاب گوناگون 
در  مسلمان  و  سکوالر  چپ، 
نشان  انتخاباتی  کشی  وزن 
دارای  اندازه  چه  تا  که  دهند 

پایگاه اجتماعی هستند�
اختالف ارتش و نیروهای امنیتی

در  ارتش  و  امنیتی  نیروهای  بین  بارز  اختالف 
تسریع و پیروزی خیزش ملت تونس  نقشی بی نظیر 
و تاریخی داشت� در اصل همراهی ارتش با ملت تونس 
و  بن علی حتمی  باعث گردید که سرنگونی حکومت 
ناپذیر  انکار  اصل  این  و  مواجه شود  هزینه کمتری  با 
نظام  شدن  کن  ریشه  در  که  کند  اثبات  دیگر  بار  را 
موثرو  شدت  به  نظامی  نهادهای  نقش  مستبد،  های 
شکاف در نیروهای نظامی، موضوع فرعی نیست بلکه 
تعیین کننده است� درعین حال خیزش مردم تونس به 
و  اقشار شهری  تمامی  داد هنگامی که  نشان  درستی 
روستایی، تمامی الیه های طبقه متوسط و نیروی کار 
در جنبش همگانی شرکت کنند عمال الیه های تحتانی 
ارتش و بدنه اجتماعی نیروی نظامی با جنبش همراهی 
خواهند کرد� طوری که الیه های فوقانی نیروی نظامی 

چاره ای جز همراهی نخواهند داشت�
عدم رهبری متمرکز

عدم وجود هرگونه رهبری متمرکز درخیزش ملت 
رهبران  تاریخ،  از  هایی  برهه  در  که  داد  نشان  تونس، 
گمنام و میدانی دارای نقشی بی بدیل و تاریخ سازند� 
در اصل رهبران گمنام قیام ملت تونس نقشی دوران 
ناب نشان داد که برخی  سازایفا کردند� همین تجربه 
تواند بدون رهبری رسمی و معروف و  از قیام ها می 

باید اشاره کرد که همین  کاریزما بوقوع بپیوندد� فورا 
موضوع، امکان نقدی جدی به آثار کالسیک در حوزه 
علوم سیاسی ست که از چهار عامل اصلی در وقوع یک 
انقالب سیاسی، مسئله رهبری رسمی و شناحته شده را 
–  کاریزما و غیرکاریزما –  در امر انقالب سیاسی مطلق 
و هیچ تاکیدی به نقش بارز رهبران گمنام برخاسته از 

متن جامعه نمی کند�
نقش رسانه های اجتماعی و شبکه های مجازی
مجازی  های  شبکه  و  اجتماعی  های  رسانه  نقش 
در  الجزیره  تلویزیون  بدیل  بی  نقش  حال  عین  در  و 
به  علی  بن  مستبد  حکومت  از  سیاسی  قدرت  انتقال 
دولت انتقالی، یکی از پارامترهایی بود که نشان داد که 
شبکه های اجتماعی در قیام ها  و خیزش ها و انقالبات 
سیاسی در قرن بیست و یکم، توان رویارویی با رسانه 
را  همگانی  بسیج  قدرت  حال   عین  ودر  دولتی  های 
دارند� زیرا گردش اطالعات آزاد  را ممکن و سانسور را 

بی اثر و بی معنا میکنند�
بسیج  عمومی،  آگاهی  کارگری،  سندیکای 

همگانی و خشونت پرهیزی
موفق  نمونه  تنها  تونس  ملت  سیاسی  انقالب 
بسیج  عمل،  شود� چون سرعت  می  قلمداد  بهارعربی 
همگانی، وجود سندیکای کارگری با سابقه در کشور، 
و ذهنی،  عینی  زمینه های  کامل  و جور شدن  جفت 
آگاهی و خودآگاهی به چرایی فقر عمومی و حاکمیت 

تونس؛ انقالب »نان و کرامت«  
رضا شیرازی
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منابع  و  ثروت  از  درصد  شصت  به  علی  بن  خانواده 
اقتصادی جامعه، همبستگی اجتماعی و همراهی ارتش 
خشونت  از  پرهیز  عین  در  رادیکال  وضعیتی  قیام،  با 

گرایی را مهیا کرد�
وضعیتی که باعث فروپاشی سریع حکومت بن علی 
برانگیخت� حتی دو  را  شد� طوری که اعجاب همگان 
هفته قبل از سقوط نظام مستبد، حمایت دولت فرانسه 

از آن، بیشتر به یک طنز شبیه بود
فشار از پایین برای همگرایی احزاب و تجربه و 

تسامح غنوشی
و   – مسلمان  و  الئیک  – چپ،  احزاب  مسیر  تغییر 
امکان همگرائی برای پاسخ به اولویت های اصلی جامعه 
از همان فردای خیزش همگانی ملت تونس مشهود بود�

هنگامیکه غنوشی رهبر جریان النهضه بعد از سالها 
تبعید از انگلستان به تونس بازگشت در همان ساعات 
نخستین بصراحت اعالم کرد که قطعا تجربه حکومت 

خمینی تجربه ای شکست خورده است و ما به دنبال 
حکومت دینی نخواهیم بود�

همه  تونس  کشور  در  سیاسی  انسداد  سالها  شاید 
احزاب کوچک و بزرگ الئیک، دمکرات، چپ و مسلمان 
را به این نتیجه رسانده بود که در یک مبارزه سیاسی 
اجتماعی  اصالحات  جهت  مشخص  برنامه  ارائه  با 
دموکراتیک  نظامی  پایداری  در  سهمی  واقتصادی 
پایین،  از  فشار  دلیل  به  هم  شاید  و  داشت  خواهند 
احزاب سیاسی مخالف حکومت به یک همگرائی اولیه 

برای تصویب قانون اساسی نائل شدند�

از پایین در کشور  توازن قوای سیاسی و فشارهای 
تونس از یک سو و تجربه ائتالف ها و بلوک بندی های 
سیاسی بین نیروهای الئیک، چپ و مسلمان از سوی 
دیگر، روشن کرده است که صرفا جبهه ها و بلوک های 
و هدایت  مدیریت  را  قدرت حاکم  توانند  سیاسی می 
کنند و در همین راستا به خوبی پی برده اند که حذف 
هر جریان سیاسی در نهایت به ضرر جامعه و حاکمیت 

خواهد بود�
سخن آخر؛

در اصل سنخ شناسی جنبش های جدید اجتماعی 
در قرن و بیست و یک نیازمند پژوهش هایی جدی ست 
تا در پرتو آن بتوان از عوامل عمده آنها بدرستی و دقت 
از  اخیر برخی  سخن گفت� هر چند که طی ده سال 
متفکرین علوم سیاسی و جامعه شناسان از چند عامل 
عمده جنبش های جدید – جنبش هشتادوهشت ایران 
و بهار عربی – به خوبی سخن گفته اند و ما تا حدی 
بدانها آگاهیم، با این وجود نیازمند تحقیقات دامنه دار 
آنها  با زوایای گوناگون  تا   بیشتری هستیم  و میدانی 
بهتر آشنا شوبم تا از تکوین و استمرار عوامل اصلی آنها 

در جنبشهای پیش رو به خوبی استفاده کنیم�
و  تونس  ملت  خیزش  استمرار  و  تکوین  اساس  بر 
تجربه ناشی از روند رخدادهای کالن در آن کشور از 
سال دو هزار و ده تا به امروز شاید بتوانیم این پرسش 
را مدنظر قرار دهیم که ائتالف نیروهای سیاسی ایرانی 
و شکاف در بدنه نظامی وانتظامی به عالوه نقش رهبران 
گمنام و مدنی در تسریع فروپاشی جمهوری اسالمی تا 

چه اندازه موثر خواهد شد؟

انگلستان  از  تبعید  سالها  از  بعد  النهضه  جریان  رهبر  غنوشی  هنگامیکه 
تجربه  قطعا  که  اعالم کرد  بصراحت  نخستین  بازگشت در همان ساعات  تونس  به 
حکومت خمینی تجربه ای شکست خورده است و ما به دنبال حکومت دینی نخواهیم 
بود. شاید سالها انسداد سیاسی در کشور تونس همه احزاب کوچک و بزرگ الئیک، 
دمکرات، چپ و مسلمان را به این نتیجه رسانده بود که در یک مبارزه سیاسی با 
ارائه برنامه مشخص جهت اصالحات اجتماعی واقتصادی سهمی در پایداری نظامی 
دموکراتیک خواهند داشت و شاید هم به دلیل فشار از پایین، احزاب سیاسی مخالف 

حکومت به یک همگرائی اولیه برای تصویب قانون اساسی نائل شدند.

عقیده بسیار عمیق است�
از سوی دیگر، آقای شی هیچ وقت این نظریه را که 
خود آن را»جوانی بازیافتۀ بزرگ چین می خواند«، رها 
نکرده است� برخی از دور-و-بری هایش از بحران مالی 
ایاالت متحده کرده اند  از  بهانه جوئی  به  200۸ شروع 
و سیاست های دولت ترامپ را دلیلی بر وجود طرحی 
که  این   – بوده اند  بدان مشکوک  که همواره  می دانند 
در  دارد�  نگاه  عقب مانده  را  است چین  مصّمم  آمریکا 
عین حال، اختاللی که اینک در روابط دوکشور پدید 
که  چرا  است،  شده  گسترده ای  نگرانی  باعث  آمده 
به  نسبت  رشک  و  ستایش  از  آمیزه ای  هم  چین  در 
ایاالت متحده وجود داشته، و هم این که ممکن است 

دستورالعمل جدید حزب دچار اختالل شود�
است؛  شده  فزاینده ای  انتظارات  ایجاد  باعث  رفاه 
اقتصادی هستند�  رشد  از  بیش  مردم خواهان چیزی 
خدمات  مطمئن تر،  بهداشت  و  غذا  پاک تر،  هوای 
بیشتر  برابری  و  کمتر  فساد  بهتر،  مدارس  و  پزشکی 
این  که  می کوشد  حزب  خواست هاست�  این  جملۀ  از 
خواست ها را برآورده کند، اما تذکرات و یادآوری هایش 
آنها چندان  کار  مقامات دربارۀ حاصل  بر گزارش های 

کافی به نظر نمی رسد�

کنفرانس  گزارش  که  مقاماتی  از  یکی  شو،  آقای 
اصلی  می گوید»مسئلۀ  کردند،  تدوین  را  موگان شان 
این است که رشد اقتصادی برای کیست؟ ما هنوز این 
مسئله را حل نکرده ایم�« سرعت رشد نیز کندتر شده 
است، که البته در دراز مدت به سود اقتصاد است، اّما 
می تواند اعتماد عمومی را متزلزل کند� حزب هر چه 
بیشتر خرج سانسور  می کند تا بحث دربارۀ چالش هائی 
را که کشور با آنها روبروست، کنترل کند: عدم برابری 
پیرشدن  بانکی،  وام های  باالرفتن خطرناک  روزافزون، 

جمعیت�
»عصر  یک  وارد  چین  که  این  اعالم  با  شی  آقای 
جدبد« می شود که روش های جدیدی طلب می کند، 
پذیرفته است که حزب نیز باید خود را با آنها  تطبیق 
متّکی بر سرکوب  اّما نسخۀ مورد نظرش عمدتاً  دهد� 
بازداشت  برای  بزرگ  اردوگاه های  ایجاد  مثل  است، 
به  را  خود  جای  »گشایش«  مسلمان�  اقلیت های 
وام های  است:  داده  خارج  در  توسعه طلبی  سیاست 
هنگفت – که برخی منتقدان آنها را غارتگرانه می دانند 
در   – مداخله  یا   – نفوذ  منظور  به  تالش  با  همراه   –
سیاست  کشورهای دیگر� در داخل، تجربه و آزمودن 
ارتودکسی  و  می شود  گذاشته  کنار  جدید  روش های 
را  آنها  جای  دیسیپلین  و  سیاسی  بودن)  (مکتبی 

معتقد  شی  آقای  می رسد  نظر  به  واقع،  در  می گیرد� 
است که چین آنقدر موفق بوده است که اینک حزب 
می تواند به موضع اقتدارگرایانۀ سنتی خود بازگردد — 
و چنین سیاستی برای ادامۀ حیات و پشت سر گذاشتن 

ایاالت متحده ضروری است�
 (momentum) با اطمینان می توان گفت که گشتاور
در  است�  نهفته  کمونیست  حزب  در  همچنان  کشور 
دهۀ گذشته رشد اقتصادی در چین ده برابر سریع تر 
حال  در  است،  بوده  متحده  ایاالت  اقتصادی  رشد  از 
از  ظاهراً  حزب  است�  سریع تر  برابر  دو  نیر  حاضر 
حمایت گستردۀ عمومی برخوردار است، و بسیاری از 
ترامپ در  آقای  آمریکای  باورند که  این  بر  دنیا  مردم 
حال عقب نشینی است، حال آنکه زمان برخاستن چین 
فرارسیده است� چین یک بار دیگر، با چالشی در برابر 

انتظارات جدید روبروست�
____________________________

 Philip P� Pan دبیر بخش آسیا در روزنامۀ نیویورک 
تایمز The New York Timesو نویسندۀ کناب »خروج از 
سایۀ مائو: مبارزه برای روح یک چین جدید« است� او 
تقریباً بیست سال ساکن چین بوده است� این مقاله در 
شماره مورخ ۱۸ نوامبر سال 20۱۸ منتشر شده است� 

عنوان مقاله از مترجم است�

به نظر برخی تحلیل گران چین اصالحات اقتصادی را پذیرفت و در برابر اصالحات سیاسی مقاومت کرد. اّما واقعیت این 
است که، صرفنظر از انتخابات آزاد و دادگاه های مستقل، پس از مرگ مائو، حزب به تغییرات مهمی دست زد. برای مثال، حزب 
دوران تصّدی مناصب را محدود ساخت و سن معینی را برای بازنشستگی اجباری تعیین کرد که امکان بیرون انداختن مقامات 
یا پاداش رهبران محّلی تهیه می شد،  ارتقا  برای  بی کفایت را فراهم آورد. حزب هم چنین در محتوای گزارش های داخلی که 
تغییراتی داد و توجه اصلی آنها را بر میزان موفقیت در هدف های اقتصادی متمرکز کرد. این اصالحاِت به ظاهر ناچیز تاًثیر 
فوق العاده ای در سیستم سیاسی داشت، چرا که تا حدود زیادی مقامات را وادار به حساب پس دادن کرد و رقابت میان آنها را 

برانگیخت. چین یک نظام دو-رگۀ منحصر به فرد پدید آورد: ترکیبی از حکومت مطلقه با ویژگی های دموکراتیک.

ادامه از صفحه ۵0
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انقالب مردم تونس که به سرنگونی بن علی و فرار 
او در ژانویۀ 20۱۱ انجامید توانست به سرعت  مرزهای 
تمام  به  هیمه  در  آتشی  چون  و  درنوردیده  را  ملی  
منطقه و کشورهای عربی ( از اقیانوس اطلس تا خلیج 
فارس ) گسترش یابد � حال صرف نظر از ارزیابی  نتائج 
مسلم  آنچه  منطقه  در  بعدی  تحوالت  منفی  و  مثبت 
است اینکه دیگر نمی توان عقربه های ساعت را به قبل 
از سال 20۱۱ بازگرداند و این تحوالت زنجیره ای پایه 
های حاکمیت   رژیمهای دیکتاتوری  فاسد و وابسته  

در این کشورها را به لرزه درآورده است �
یخ  کوه  زیر  در   ، نسبی  آرامش  برقراری  علیرغم  
همچنان طوفانها  برپاست  و هر از چندگاه از گوشه 
جاری  و  کنونی  انقالب   � میاورد  بر  سر  منطقه  از  ای 
در سودان بر ضد رژیم دیکتاتوری اسالم گرای ژنرال 
روزهای  در  عمومی  اعتصاب  موفق   انجام  و  بشیر 
اخیر در تونس تنها بارقه هائی از تداوم و تعمیق این 
و  آزادیخواهانه  آرمانهای  تحقق  تا  که  جنبشهاست 

عدالت طلبانۀ انقالب از پای نخواهند نشست �
در  توان  می  را  رژیمها  این  کلیۀ  اشتراک  وجوه 
دیکتاتوری فردی و حزبی ، فساد سیستماتیک و غارت 
و تمرکز ثروت در دست مشتی سرمایه دار و در راس 
و  فقر  و  از یکسو  فامیل  و هزار  آنان جناحهای حاکم 
بیکاری و به حاشیه پرتاب شدن اکثریت قریب به اتفاق 
مردم و بویژه کارگران ،زحمتکشان و حقوق بگیران از 

سوی دیگر دید �
همۀ  همچون   20۱0 سال  اواخر  در  تونس  انقالب 
استبداد  تراکم  علیرغم  و  بود  کننده  غافلگیر  انقالبها 
قابل  وقوع آن غیر  زمان  تعمیق شکافهای طبقاتی،  و 

پیش بینی�
اجرای  در  موفق   ای  نمونه  بعنوان  علی  بن  رژیم 
سیاستهای نئولیبرال و جزیرۀ ثبات و آرامش از سوی 
بانک  و  پول  المللی  بین  صندوق  و  غربی  دولتهای 
از  صحبتی  چندان  و  میشد  کشیده  رخ  به  جهانی 
و  علی  بن  مطلقۀ  دیکتاتوری  و  بشر   حقوق  وضعیت 

خانواده اش در میان نبود �
با   ۱9۸۷ نوامبر  هفتم  در  علی  بن  العابدین  زین 
انجام کودتائی سفید بر ضد حبیب بورقیبه به قدرت 

رسید و همچون همگنانش در 
سیاسی  اصالحات  وعدۀ  ابتدا 
از  پس  و  داد  سر  آزادیها   و 
با  قدرتش  های  پایه  تحکیم 
سرکوبگر  حاکمیتی  برقراری 
دیکتاتور  سلف  پلیسی   و 
نیز  را  بورقیبه  خودش حبیب 

روسفید نمود �
دورۀ  در  تونس  اقتصاد 

بن علی
نهادهای  کمکهای  علیرغم 
پشتیبانی  و  تشویق  و  جهانی 
سران  توسط  رژیم  ازاین 
دولتهای غربی بویژه در رابطه  

دوران  در  تونس  چشمگیراقتصادی  و  سریع  رشد  با 
مثال  بود  متفاوتی  نشانگر وضعیت  واقعیات   ، علی  بن 
در حالیکه در مناطق شمال تونس  کمکها و سرمایه 
گذاریهای گسترده ای بانجام میرسید  مناطق میانه و 
با  بود و  به فراموشی سپرده شده  جنوب تونس بکلی 
بیکاران خبر میداد  از وجود %۱3  اینکه  دولت رسما 
منابع غیر رسمی و از جمله اتحادیۀ عمومی شغل بر 
رقم بیش از ۵0% بویژه در مناطق جنوب و وسط  پای 

میفشرد �
از نظر توزیع ثروت تمامی آمار و ارقام نشانگر تمرکز 
ثروت در دست اقلیتی که دایرۀ آن روز به روز کوچکتر 
لیلی   ) همسرش  و  علی  بن  آن  رأس  در  و  میگردید 
او قرار  طرابلسی ) و اعضای دیگر خانواده و خویشان 
داشتند،  بود و بنا به گزارش روزنامۀ فرانسوی و دست 
تاریخ 23 ژانویۀ 20۱۱ خانوادۀ بن  راستی فیگارو در 

علی بر 40% کل اقتصاد تونس تسلط داشت  �
این در حالی است که بر پایۀ آمارهای منتشر شده  
توسط مرکز آمار تونس در سال 20۱0  33,9% مردم 
تونس در مناطق محروم زندگی کرده و  به خدماتی 
چون آب ، برق و بهداشت دسترسی نداشتند و بیشتر 
این مناطق در جنوب و بخش میانۀ تونس قرار دارند ( 
مثل سیدی بوزید و القصرین که همچنان با فقر مطلق 

و بیکاری گسترده روبرو هستند )

در  تونس  در  بیسوادی  نسبت  آموزشی  نظر  از 
مقایسه با کشورهای مجاورش بطور نسبی پائین است 
و از ۱9% تجاوز نمیکند که این نسبت بین جوانان و 
نوجوانان به حدود 4% میرسد که در این میان %۱6,2 
بیکاران را فارغ التحصیالن دانشگاهها و 3۷�2% آنان را 

دیپلمه ها تشکیل میداده اند �
وضعیت سیاسی

فردی  دیکتاتوری  با  سالها  این  در  تونس  حاکمیت 
بن علی از یکسو و تسلط حزب الدستور بر تمام امور 
حزب  این  گردد�  می  مشخص  اجتماعی  و  سیاسی 
همواره ۸0 درصد کرسیهای مجلس و غالب شورا های 
شهرداریها را در اختیار داشته و با تغییر قانون اساسی 
و برداشتن موانع   راه دیکتاتوری مادام العمر ومطلقۀ 
بن علی را هموار نموده است (تعدیل قانون اساسی در 
سال ۱99۸ و 2002 که مانع عدم انتخاب مجدد او را 
برداشته و سن کاندیداهای ریاست جمهوری را از ۷0 
به ۷۵ سال تغییر داد)� با این مقدمات  بن علی توانست 
از 90% آراء بر کرسی ریاست  با اکثریت بیش  سالها  

جمهوری باقی بماند!
اما بن علی همچون بقیۀ رژیمهای حاکم در شمال 
آفریقا در سالهای ۸0 قرن گذشته ( سادات در مصر ، 
شاذلی بن جدید در الجزائر و سلطان حسن در مراکش 
)  در پوشش اصالحات سیاسی-اقتصادی و در جهت 
به  اقدام  نئولیبرال،  گرایشات  و  خود  موقعیت  تقویت 

تونس؛ شکسته شدن دیوار ترس
مجتبی طالقانی
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آزادی زندانیان سیاسی و بویژه اسالم گرایان و اعضاء 
و هواداران جنبش » النهضه « بریاست شیخ غنوشی 
و تشویق آنان به مشارکت در انتخابات نمود� اما زین 
حاکمیت  گرفتن  قرار  خطر  در  با  علی  بن  العابدین 
با  الجزائر  در  حاکم  ژنرالهای  مانند  آنان  توسط  خود 
یک تغییر جهت سریع به سرکوب فراگیر آنان و کلیۀ 
با  احزاب دمکرات و چپ ومخالف  پرداخت و زندانها 
دستگیری و شکنجۀ مخالفین لبریز گردید و این امر 
بویژه  ، سندیکاها و جامعۀ مدنی تونس و  اتحادیه ها 
اتحادیۀ عمومی شغل ( که نقش آن در تاریخ معاصر 
زمان  از  و  بوده  صنفی  اتحادیۀ  یک  از  فراتر  تونس 
گشته  تبدیل  ملی  نقشی  به  استقالل  برای  مقاومت 

است) را نیز شامل شد�

کردن  منحل  به  قادر  که  علی  بن  پلیسی  رژیم 
با  نبود  مردمی  دیگر  نهادهای  و  سندیکاها  و  اتحادیه 
سعی  سرکوب  و  جذب  نفوذ،  های  شیوه  از  استفاده 
نمود این تشکلها را به انقیاد در آورده و مانع حرکت 
مستقل آنان گردد� با این حال و علیرغم اعمال  این 
سیاستها نتوانست مانع از مبارزات سندیکاها و اتحادیه 
ها ی کارگری، جمعیتهای مدافع حقوق بشر ، قضات 
و غیره  گردد  و ثمرۀ این کوششها  در انقالب 20۱۱ 

به بار نشست�
عالوه بر نقش احزاب ، سندیکاها و اتحادیۀ عمومی 
شغل و جامعۀ مدنی در انقالب تونس و پائین کشیدن 
و فراری دادن بن علی باید به عوامل دیگر تاثیر گذار در 

ایجاد و گسترش این انقالب نیز اشاره نمود�
ارتباطات  های  وشبکه  اینترنت  نقش   -1

اجتماعی
اینترنت و شبکه های ارتباط اجتماعی نقش مهمی 
به حلقۀ وصلی  توانست  و  نمود  ایفا  تونس  انقالب  در 
افقی بین جنبشهای اجتماعی سیاسی و رسیدن صدای 
مخالفان به بخش گسترده ای از جوانان و تودۀ مردم 
دیگر  کشورهای  به  جنبش   این  سرایت  همچنین  و 
آموختگان  دانش  نسبت  اینکه  به  توجه  با  کند�  بازی 
تونس در مقایسه با همسایگانش در سطح باالئی قرار 
از  داشته و در سال 20۱۱ بیش از ۱9% مردم تونس 
فیس بوک استفاده میکرده اند که سن ۸۷% آنان بین 
ها   شبکه  این  واقع  در   � است  بوده  سال   44 تا   ۱۷
در شرایط دیکتاتوری و غیاب احزاب مخالف و رسانه 
های مستقل به وسیله ای برای تبادل آراء و به بحث 
گذاردن مشکالت اجتماعی سیاسی و همچنین بسیج 
در  انقالب  در  کننده  نیروها ی شرکت  سازماندهی  و 

رویاروئی  با رژیم تبدیل گشته است�
2- خود به خودی بودن و خود انگیختگی

واقعیت دیگر انقالب تونس خود به خودی بودن و 
خود انگیختگی آن بوده  که به نقطۀ قوت آن در یک 
مرحله و ضعف آن در مرحلۀ بعدی تبدیل گشته است 
انقالب  در  اولیه  کنندگان  و شرکت  پیشتازان  اغلب   �

از میان جوانانی بودند که خود را وابسته به جریانات 
سیاسی ندانسته وبدون تجربۀ قبلی و با دافعۀ احساس 
ظلم اجتماعی سیاسی و به حاشیه افکنده شدگی پا به 
میدان مبارزه گذارده بودند � این امر چه در سرنگونی 
بن علی و طرح شعار » مردم خواستار سرنگونی نظامند 
« و فراری دادن بن علی  و چه در دوران پس از آن 
و در افشای حکام جدید و سارقان انقالب نقش ویژۀ 
خود را همچنان اعمال میکند و میرود تا به تدریج به 

سازمانیافتگی بیشتر و متشکلتراعتراضات فرا روید �
حرکت  و  ترس  دیوار  شدن  شکسته   -3

لکوموتیو جنبش
تونس به طور ادواری  شاهد قیامهای  متعددی  چه 
در دوران بورقیبه و چه در زمان حاکمیت بن علی در 

در  گرسنگان  شورش    � است  بوده  گذشته   سالهای 
سال ۱9۸4 در جنوب که به شورش نان معروف گشت 
و اعتصاب گستردۀ معدنچیان و اعتراضات دیگری که 
به  نسبت  ای  توده  خشم  و  مخالفت  نشانگر  همگی 
برآمدهای  این  ولی  است  بوده  آن  و سیاستهای  رژیم 
به  نتوانستند  پلیسی  شدید  سرکوب  بدلیل  اجتماعی 
 « بدنبال خود سوزی  اما    ، یابند  اهداف خود دست 
محمد بوعزیزی « در سپتامبر 20۱0  و انفجار خشم 
»سیدی  جوانان  شورش  با  ترس  دیوار  زحمتکشان 
بوزید « ترک برداشت و آنان توانستند در رویاروئی با 
پلیس ضد شورش و به ستوه آوردن نیروهای سرکوبگر 
، بدون هراس از کشته و مجروح شدن خود که دیگر 
را  انقالب  شعلۀ  نداشتند  دادن  دست  از  برای  چیزی 
به القصرین و بقیۀ مناطق تونس منتقل کرده و دیوار 
ترس را فرو ریختند و در حقیقت به لکوموتیو جنبش 

تبدیل شدند�
نقش ارتش تونس

ارتش تونس بر خالف ارتش الجزائر نقشی ثانوی در 
حاکمیت  این کشور در دوران پس از استقالل داشته 
سیاسی  اجتماعی  و  تاریخی  دالئل  امر  این  که  است 

خود را داشته است�
در   ۱9۵2 سال  در  مسلحانه  مقاومت  آغاز  از  پس 
منافع  و  رابطه  نوع  که  آنجا  از  فرانسه،  استعمار  برابر 
که  الجزائر  با  مقایسه  قابل  فرانسه  برای  تونس  حفظ 
فرانسه  دولت  نبود،  میامد  شمار  به  فرانسه  از  بخشی 
بالفاصله  پس از شروع عملیات مسلحانۀ مردم تونس 
آمادگی خود را برای  مذاکره با استقالل طلبان اعالم 
و  تسلیم  را  مقاومت سالحهای خود  آنکه  بشرط  کرد 
به ارتش تونس که  بعدا قرار بود تشکیل شود ملحق 
شود و از قضای روزگار » قائد السبسی « رئیس جمهور 
کنونی تونس از جمله مسئوالنی بود که در جمع آوری 
مذاکرات   � داشت  بارزی  نقش  مقاومت  های  سالح 
داخلی  استقالل  پذیرش  به  سال ۱9۵۵  در  دو طرف 
تونس از جانب فرانسه منجر شد و این امر به شکاف در 

صفوف مقاومت انجامید �

این  انجام رساندن  به  با  بورقیبه  در حالیکه حبیب 
بدست  را  قدرت  سال   30 مدت  به  توانست  مذاکرات 
به   » یوسف  بن  صالح   « برهبری  دیگر  گروه   ، گیرد 
مقاومت مسلحانه بویژه در جنوب تونس ادامه داد  و 
درگیریهای شدیدی بین ارتش فرانسه و ارتش جدید 
تونس از یکسو و نیروهای مقاومت از سوی دیگر صورت 
گرفت که به نوبۀ خود به شتاب بخشیدن به مذاکرات و 

اعالم استقالل تونس در مارس ۱9۵6 انجامید �
بدین ترتیب ردۀ باالی ارتش نوین تونس (برخالف 
بلکه  افسران شرکت کننده در مقاومت  از  نه  الجزائر) 
کمک  با  که  بودند  بورقیبه  به  نزدیک  فرماندهان  از 
پای  نو  ارتش  بود�  گرفته  شکل  فرانسوی  مستشاران 
تونس پس از تصفیه مخالفان و رادیکالها به شیوه های 
گوناگون از جمله ترور بن یوسف و تشکیل دادگاههای 
استثنائی برای محاکمه و محکوم کردن مخالفین تحت 
قرار  حاکم  الدستور  حزب  و  بورقیبه  مستقیم  کنترل 

گرفت �
نگاه  دور  در  بورقیبه  ویژۀ  سیاستهای  به   توجه  با 
در  امور سیاسی  در  مستقیم  دخالت  از  ارتش  داشتن 
واقع اتکای اصلی حاکمیت بر نیروهای امنیتی وابسته 
به وزارت کشور قرار گرفت و تنها هنگامی  که ممکن 
بود کنترل اوضاع از دست نیروهای امنیتی اطالعاتی 
ارتش کمک گرفته می شد�  مثال  در  از  خارج شود 
شغل  عمومی  اتحادیه  رویاروئی  از  پس   ۱9۷۸ سال 
افتاد وبه سرکوب  اتفاق  امر  این  نیروهای سرکوبگر  با 
خونین مخالفین انجامیده و به پنجشنبۀ  سیاه معروف 

گشت�
ارتش تونس  – بن علی  بورقیبه  در واقع در دوران 
پادگانها خارج نمیشد  از  استثنائی  از وضعیتهای  بغیر 
و تجهیزات نظامی آن  محدود نگاه داشته میشد  که 
این امر نه به خاطر عدم دخالت دادن آن در سرکوب 
بلکه عمدتا بعلت ترس از کودتا ( مانند آنچه درلیبی 
که  امنیتی  نیروهای  رقابت  همچنین  و   ( افتاد  اتفاق 
خود  قدرت  شدن  کم  و  ارتش  نفوذ  گسترش  نگران 
عدم  بیشتراز  اطمینان  برای   � میگرفت  صورت  بودند 
ملی  گارد  بورقیبه    ، سیاسی  امور  در  ارتش  دخالت 
وابسته به وزارت دفاع را از کنترل این وزارت خارج و 
ترتیب  بدین   � قرار داد  در زیر مجموعۀ وزارت کشور 
اغلب فرماندهان ارتش ناشناخته باقی مانده و همواره 
تابع یک وزیر دفاع غیر نظامی بودند و تنها در جریان 
زمینی  نیروی  فرماندۀ  عمار  رشید  ژنرال  نام  انقالب  
ارتش بعلت پخش این شایعۀ نادرست که او از بیطرفی 
از  پس   � افتاد  زبانها  سر  بر  است  کرده  دفاع  ارتش 
کل  فرماندهی  مقام  به  رشیدعمار  علی  بن  سرنگونی 
ارتش رسید ولی با لغو این پست در سال 20۱3 نقش 

ارتش بار دیگر به سایه رفت �
همزمان با کوشش در جهت کم کردن نفوذ ارتش، 
این سالها  نقش نیروهای وابسته به وزارت کشور  در 
بیش از پیش در سرکوب مخالفان  و دخالت در امور 
وجود  ابراز  راه  تنها  و  میگردید  تر  برجسته  سیاسی 
از  یکی  که  بود   وزارت کشور  کانال  از  گذار  نظامیان 
او  بود!   علی  بن  ژنرال  همین  گیرش  چشم  ثمرات 
توانست پس از مسئولیتهائی چون وابستگی نظامی در 
سفارتخانه ها وبا کمک از ما  بهتران داخلی و خارجی 
به  سپس  و  رسیده  داخلی  امنیت  دستگاه  بریاست 
وزارت کشور جهیده  و از آنجا پله های قدرت را پس از 
نخست وزیری و انجام کودتای سفید و رسیدن به مقام 
ریاست جمهوری پشت سر گذارد ! اما  دامنۀ سرکوب 

پس از به  قدرت رسیدن بن علی ، نظامیان ارتش 

تراکم  علیرغم  و  بود  کننده  غافلگیر  انقالبها  همۀ  همچون  تونس   انقالب 
استبداد و تعمیق شکافهای طبقاتی، زمان وقوع آن غیر قابل پیش بینی. رژیم بن 
علی بعنوان نمونه ای موفق  در اجرای سیاستهای نئولیبرال و جزیرۀ ثبات و آرامش 
از سوی دولتهای غربی و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به رخ کشیده میشد 
و چندان صحبتی از وضعیت حقوق بشر  و دیکتاتوری مطلقۀ بن علی و خانواده اش 

در میان نبود.

ادامه در صفحه ۱4
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در مورد پیدایش و موفقیت جنبشهای بهار عربی در 
مصر، تونس، لیبی و سوریه بحثهای زیادی شده است� 
درمورد پیدایش این جنبشها می توان گفت که بدون 
شک این جنبشها عکس العملی به چالشهای اقتصادی 
از این  اند� هریک  و سیاسی در این چهار کشور بوده 
فساد  اقتصادی،  مدیریت  سوء  مشکالت  با  کشورها 

گسترده و اختالفات عمیق طبقاتی درگیر بوده اند�
ساختارهای  با  کشور  چهار  هر  سیاسی،  زمینه  در 
مصر  در  اند�  بوده  روبرو  استبدادی  دولتهای  گوناگون 
نظام  یک  چهارچوب  و  فرم  در  مبارک  حسنی  نظام 
در  و   (Electoral Authoritarian) انتخاباتی  استبدادی 
شراکتی  نظام  یک  داخلی،  مکانیسمهای  یا  و  رفتار 
(Corporatist)  بوده است� نظامهای استبدادی انتخاباتی 
راه را برای مشارکت بقیه گروههای اجتماعی در قدرت 
باز نمی نمایند� نظامهای شراکتی با ایجاد مکانیزمهای 
تکیه  قدرتمند  اجتماعی  گروه  چندین  بر  رفتاری، 
بزبان  فلول   ) بزرگ   داران  سرمایه  ارتش،  میکنند� 
گروه   (Coptic Church) کاپتیک  مسیحیان  و  عربی) 

های اجتماعی حامی دولت مبارک بوده اند�
نظام  یک  گذار  پایه  علی  بن  دولت  تونس،  در 
استبدادی مطلق بوده است� در لیبی و سوریه نظامهای 
سیاسی فرق آنچنانی با دولت بن علی در تونس نمی 
استبدادی  نظام  تفاوت که در سوریه  این  با  اند  کرده 
برای  ها  علوی  و  دروز  اسماعیلی،  اقلیتهای  بر  اسد 

حکومت تکیه می کرده است�
در این نوشته بر دو کشور تونس و مصر تکیه شده و 
به پنج اختالف بین دو کشور که نهایتا مصر را مجددا 
تمام  با  را  تونس  و  سپرده  نظامی  استبداد  دست  به 
دموکراسی  کردن  نهادینه  سمت  به  درونی  مشکالت 

هدایت میکند، پرداخته شده است�
تفاوت های مصر و تونس

تفاوت های این دو کشور را می توان در زمینه های 
زیر جستجو نمود:

از  دمکراتیک  نهادهای  و  هنجارها  با  برخورد  نحوه 
طرف نخبگان سیاسی و مردم

تاثیر جامعه سیاسی و جامعه مدنی در روند تغییرات
نقش ارتش در سیاست کشور

کشورهای  نقش  و  تاثیر 
تغییرات  روند  در  خارجی 

سیاسی
و  رهبران  و  مذهب  نقش 

نهادهای اسالمی
هنجارهای  و  ارزشها 

دموکراتیک
تئوری  و  محققین  اکثر 
روی  که  دموکراسی  پردازان 
گرایشهای  و  نگرش  تاثیر 
روی  بر  اجتماعی  مختلف 
اند،  کرده  تکیه  دمکراسی 
خاصی  گرایشات  دارند  اعتقاد 
در درون یک جامعه می تواند 

به نهاد سازی دموکراتیک  و رشد ارزشهای دموکراتیک 
کمک کند� گابریل الموند (Gabriel Almond) و سیدنی 
 The Civic) در کتاب فرهنگ مدنی (Sidney Verba)وربا
Culture) آن را فرهنگ مدنی می نامند� فرهنگ مدنی 

به معنی قبول قدرت و حیطه اختیارات دولت توسط 
شهروند  یک  بعنوان  آنها  فعال  مشارکت  و  شهروندان 
رونالد  نظیر  دیگری  محققین  است�  مدنی  وظائف  در 
 Pippa) نوریس  پیپا   ،(Ronald Ingelhart) اینگلهارت 
اعتقاد   (Christian Welzel) ولزل  کریستین  و   (Norris

دموکراتیک  ارزشهای  کردن  نهادینه  برای  باید  دارند 
در یک جامعه دید که چقدر شهروندان آن جامعه به 
مفاهیمی نظیر سکورالیسم سیاسی و سیاست عقالئی 
به  عالقمندی  شخصی  ابراز  یا  و   (Secular-Rational)
در   (Self-Expression Values) دموکراتیک  ارزشهای 
 Juan) لینز  جوان  دارند�  اعتقاد  خود  اجتماعی  رفتار 
باورند  این  بر   (Alfred Stepan) استپن  الفرد  و   (Linz

که برای ایجاد نهادها و ارزشهای دموکراتیک در یک 
جامعه می بایست تجانس و موافقتی بین مردم عادی 
باشد�  داشته  وجود  آن  سیاسی  نخبگان  و  کشور  یک 
شهروندان  رفتاری  الگوهای  بر  تئوریها  این  تمام  در 
یک کشور اعم از مردم عادی و یا نخبگان سیاسی در 
شده  تکیه  دموکراتیک  ارزشهای  و  نهادها  بر  گرایش 

است�

پوتمن  رابرت  سیاسی،  علوم  در  دیگری  محقق 
ایجاد  (Robert Putman) گرایش نظری صرف را برای 
او  نمیداند�  کافی  کشور  یک  در  دمکراتیک  نهادهای 
(Behavior) شهروندان  اجتماعی  رفتار  اعتقاد دارد که 
کردن  نهادینه  برای  شرایط  ایجاد  در  کشور  یک 
ارزشهای دموکراتیک در یک کشور بسیار حائز اهمیت 
 Civil) مدنی  جامعه  نقش  بر  مشخص  بطور  او  است� 
Society) در ایجاد شرایط، رشد و ثبوت دموکراسی در 

یک کشور تکیه میکند�
آنچه در تونس و در پروسه جنبش بهار عربی این 
کشور قابل مشاهده است گرایش و رفتار شهروندان این 
کشور اعم از مردم عادی و نخبگان سیاسی این کشور 
در فهم و ایجاد زمینه برای رشد ارزشهای دمکراتیک 
که  کشور  این  سیاسی  نخبگان  است�  کشور  این  در 
بودند، شهروندان  فعال شده  مدنی   در جامعه  بیشتر 
تثبیت  و  سازی  نهاد  برای  گام  به  گام  را  کشور  این 
ارزشهای دموکراتیک در دوران تغییر از فروپاشی نظم 
آماده  دموکراتیک  نهادهای  گذاری  پایه  و  استبدادی 

نموده بودند�
در مصر این تجانس و یکسانی در نگرش در حین 
بهار عربی وجود نداشت� در جامعه مصر یک اختالف 
بسیار عمیق در ابتدا بین جامعه سکوالر این کشور و 
بخش مذهبی آن وجود داشت� نخبگان سیاسی دخالت 
مردان مذهبی و بطور مشخص اخوان المسلمین را در 

تونس و مصر؛ تجربه موفقیت تعامل گرایی و شکست تقابل گرایی
مهدی نوربخش
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با ارزشهای دموکراتیک می  سیاست این کشور مغایر 
برداشت  و  فهم  این  به  ها  اخوانی  اینکه  در  دانستند� 
شکی  بودند  زده  دامن  کشور  این  سکوالر  جامعه 
از بر سر کار آمدن  اما سکوالرهای مصر پیش  نیست 
دولت مرسی هم نسبت به اخوانی ها کامال بی اعتماد 
بودند� سکوالرهای مصر در انتخابات ریاست جمهوری 
بعد از سقوط دولت مبارک، پشت شفیق بعنوان یک 

کاندید سکوالر که از دولت بی اعتبار مبارک می آمد 
از  لذا نخبگان سیاسی مصر و بسیاری  صف کشیدند� 
و  مصر  در  دموکراسی  رشد  مورد  در  مصر  شهروندان 
اعتبار  و  شهروندان  همه  برای  انتخاب  حق  به  اعتقاد 

برای رای اکثریت تجانسی نداشتند�
جامعه مدنی و جامعه سیاسی )تعامل گرایی در 

تونس، تقابل گرایی در مصر(
هر  در  مدنی  جامعه  و  سیاسی  جامعه  تاثیرات 
دوکشور از ابتدا کامال متفاوت بوده است� الفرد استپن و 
جوان لینز اعتقاد دارند که برای اینکه نظام دموکراتیک 
در کشورهای مسلمان شکل گیرد یک مدارای دوگانه 
مدارای  این  میکند�  پیدا  لزوم   (Twin Tolerations)
دولت  نهادهای  کنترل  عدم  شامل  طرفی  از  دوگانه 
این  دادن  تن  و  مذهبی  نهادهای  توسط  دموکراتیک 
نهادها به قانون اساسی است و از طرف دیگر نهادها و 
مذهبی  نهادهای  کنترل  بدنبال  دموکراتیک  دولتهای 
نبوده و به حقوق شهروندان یک کشور در این زمینه 
جامعه  که  دارند  اعتقاد  آنها همچنین  گذارند�  احترام 
جوامع  در  استبداد  ویرانی  در  بسزایی  تاثیر  مدنی 
جامعه  و  دارد  دموکراتیک  هنجارهای  به  انتقال  در 
نهادهای دموکراتیک  زیادی در ساخت  نقش  سیاسی 
ایفا میکند� در جامعه سیاسی اعضا از تفکرات مختلف 
نهادهای  ساختن  مورد  در  تا  میشوند  جمع  هم  دور 
پیدا کرده  اجماع دست  به یک  دموکراتیک حکومتی 
و قوانین بازی  (Rules of the Game) در یک جامعه و 
در زیر یک دولت دموکراتیک را بنیان گذاری نمایند� 
از جامعه  تر  اگرچه در مصر جامعه مدنی بسیار قوی 
این کشور  اما جامعه سیاسی در  بود  تونس  مدنی در 
بغایت توسعه نیافته بود� در حالیکه تونس یک جامعه 
داشت،  تحرک  پر  و  و جوش  پر جنب  بسیار  سیاسی 
جامعه  نیست�  خبری  سیاسی  جامعه  این  از  مصر  در 
سیاسی بین نیروهای سکوالر و مسلمان تقسیم شده 
بود و این جامعه سیاسی نمی توانست در مورد ایجاد 
یک نظم دموکراتیک به یک نتیجه یکسان و  مطلوب 

دست یابد�

فشارهای  زیر  در  مبارک  دولت   20۱۱ فوریه  در 
سیاسی سقوط نمود� ارتش این کشور در زیر شورای 
عالی نیروهای نظامی عنان قدرت را بدست گرفت� این 
دولت تا انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ژوئن 
20۱2 قدرت را در دست داشت� در ژوئیه سال 20۱3، 
نظامی  کودتای  یک  در  و  تمرد  بدنبال جنبش  ارتش 
 20۱4 می  در  نمود�  ساقط  را  مرسی  محمد  دولت 

شرکت  کشور  این  انتخابات  در  السیسی  عبدالفتاح 
حالیکه  در  آراء،   %96 با  سال  این  ژوئن  در  و  نموده 
تحریم  را  انتخابات  این  المسلمین  اخوان  طرفداران 
کشور  این  جمهوری  ریاست  پست  به  بودند،  نموده 
انتخاب شد� دولت السیسی اجازه داد که برای یک سال 
انتخابات برای بقیه پستهای دولتی نظیر مجلس در این 
انتخابات مجلس، اخوان  اولین  برقرار گردد� در  کشور 
المسلمین توانست ۷0% کرسیهای مجلس را تصاحب 
نماید� نیروهای سکوالر در تمام این مدت بخاطر اینکه 
بجای  بودند  گرفته  قرار  حاشیه  در  مصر  سیاست  در 
مشارکت فعال در انتخابات و رقابت در پای صندوقهای 
رای به ارتش متوسل گردیده و از دخالت این نهاد در 

سیاست مصر حمایت نمودند�
انتخابات  از  پیش   20۱۱-20۱2 سالهای  بین  در 
قانون  به  توسل  با  ارتش  مصر،  در  جمهوری  ریاست 
بقیه  با  مشورت  بدون  فرمان  اعالن  و  کشور  اساسی 
گروههای اجتماعی حکومت را  در دست داشت�  بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مرسی، از ابتدای 
روبرو  اجتماعی  گروه  پنج  مخالفت  با  او  خود،  دولت 
 Deep) مصر  بوروکراسی  و  قضائیه  قوه  ارتش،  گردید: 
دنبال  خودرا  سیاسی  و  اقتصادی  منافع  که   (State

منابعی  از  که  (فلول)  فاسد  داران  سرمایه  نمود،  می 
بهره  بود  داده  قرار  آنها  اختیار  در  مبارک  دولت  که 
می گرفتند و کلیسای کاپتیک که از کودتای سیاسی 

سیسی در سال 20۱3 حمایت کردند�
با  مرسی  دولت  مخالف،  گروههای  این  از  غیر  به 
بقیه  با  تا  نکرد  اکثریت، کوشش  رای  به  اتکای صرف 
از  بسیاری  نماید�  تعامل  کشور  سیاسی  اقلیتهای 
توسط  کشوری  مختلف  پستهای  برای  اسالمگرایان 

مرسی و دولت او انتخاب شدند�
در پایان نوامبر 20۱2 نیروهای سکوالر مصر جمع 
 (National Salvation Front) شدند و جبهه ملی نجات
را برای مقابله با دولت مرسی تشکیل دادند� در همین 
ماه مرسی به قانون اساسی مصر متوسل گردید و اجازه 
نداد که مجلس منتخب مردم منحل گردد� در دسامبر 

توسط  مصر  جدید  اساسی  قانون  پیشنویس   ،20۱2
مرسی به رفراندوم گذاشته شد� 64% مردم مصر آن را 
تایید نمودند اما این قانون اساسی و پروسه تحریر آن 
برای کشوری که جامعه سیاسی اش بسیار نامتجانس 
بود، کافی نبود� جبهه نجات ملی قانون اساسی جدید 
مرسی  طرفدار  اسالمگرایان  توسط  آنکه  توجیه  با  را 
بسیار  بوروکراسی  نشناخت�  رسمیت  به  شده،  نوشته 
کشور  بنزین  بازار  در  مصنوعی  طور  به  مصر  پیچیده 
اختالل ایجاد نمود تا کشور با کسری این منبع انرژی 
این  تمرد که توسط سکوالرهای  روبرو گردد� جنبش 
کشور و با حمایت عربستان سعودی شکل گرفته بود 
در ژوئیه سال 20۱3 به یک اعتراض سراسری و فلج 
ارتش در یک کودتای نظامی  نهایتا  کننده دست زد� 
دولت اخوانی مصر را ساقط نمود� عدم تعامل و تجانس 
در جامعه سیاسی مصر نهایتا به سرنگونی یک دولت 
انتخابی با تمام نقاط ضعف آن کمک کرد و زمینه را 
به  نمود�  آماده  کشور  این  در  نظامیان  حکومت  برای 
نظامیان  به  قدرت  دادن  در  مصر  سکوالرهای  روایتی 

نقش بزرگی ایفا نمودند�
کامال  شکل  به  تونس  در  سیاسی  تحوالت  اما 
متفاوتی از مصر شکل گرفت� در دسامبر ۱۷، 20۱0 
محمد بوعزیزی به نشانه اعتراض به ماموران شهرداری، 
در  مردمی  وسیع  اعتراضات  بدنبال  زد�  آتش  را  خود 
العابدین بن علی به عربستان  ۱4 ژانویه  20۱۱ زین 
تونس  پارلمان  رئیس  مبازا،  فواد  گریخت�  سعودی 
نخست  بعنوان  محمدغنوشی  و  رئیس جمهور  بعنوان 
وزیر برای گرداندن دولت انتخاب شدند� در 2۷ فوریه 
زمان  سکوالر  سیاستمدار  اسبسی  سید  بجی   20۱۱
غنوشی  محمد  بجای  وزیر  نخست  بعنوان  بورقیبه 

نشست�
شده  شناخته  گذشته  بخاطر  سیاسی   نیروی  سه 
از  شدند�  تونس  سیاست  عرصه  وارد  بالفاصله  خود 
جامعه سیاسی تونس، اسبسی نماینده طبقه و گروهی 
شد که از زمان بورقیبه و بن علی در سیاست این کشور 
از جامعه مدنی  بودند�  نموده  بطرق مختلف مشارکت 
گروه های مختلف کارگری، سازمانهای حقوق بشری 
وارد  دیگری  مستقل  نیروهای  و  وکال  نمایندگان  و 
سیاست بعد از بن علی شدند� همچنین راشد غنوشی 
رهبر النهضه که در ژانویه سال 20۱۱ پس از 22 سال  
تبعید وارد کشور شده بود،  با حزب خود بطور فعال 

وارد سیاست این کشور شد�
اسبسی بعنوان نخست وزیر موقت که همه گروه ها 
او را انتخاب نموده بودند مسئول هماهنگی  گروههای 
و  کشور  این  مدنی  و  سیاسی  جامعه  در  مختلف 

همچنین برگزاری انتخابات در این کشور گردید�
سیاسی  اصالحات  برای  اختیارات  عالی  کمیسیون 
و همچنین شورای ملی برای حفاظت انقالب تشکیل 
شدند� تشکیالت دیگری بنام مجمع عالی برای عملی 
کردن اهداف انقالب از همه گروههای اجتماعی تشکیل 
گردید که تعداد اعضاء آن از ۷2 نفر اولیه به ۱۵۵ نفر 
اجتماعی  تمامی گرایشها و کنشهای  تا  یافت  افزایش 
برای  اختیارات  عالی  مجمع  برگیرد�  در  را  مختلف 
تونس  پارلمان  اول  انتخابات  زمینه  اصالحات سیاسی 
را تدارک دید� این انتخابات در اکتبر 20۱۱ برگزار شد 
و النهضه 40% رای، و چندین گروه سیاسی دیگر بقیه 
آراء را به خود اختصاص دادند� سه گروه کنگره برای 
 %۱0 و   %۱4 بترتیب  هرکدام  که  اتاکل  و  جمهوریت 
اولین دولت  النهضه  با  بودند  از آن خود کرده  را  آراء 

دموکراتیک ائتالفی تونس را تشکیل دادند�
تونس  کشور  جدید  اساسی  قانون  نوشتن  پروسه 

در جامعه مصر اختالف عمیقی بین جامعه سکوالر و بخش مذهبی  وجود 
داشت. نخبگان سیاسی دخالت مردان مذهبی و به طور مشخص اخوان المسلمین را 
در سیاست این کشور مغایر با ارزشهای دموکراتیک می دانستند. در اینکه اخوانی 
ها به این فهم و برداشت جامعه سکوالر این کشور دامن زده بودند شکی نیست اما 
سکوالرهای مصر پیش از بر سر کار آمدن دولت مرسی هم نسبت به اخوانی ها کامال 
بی اعتماد بودند. سکوالرهای مصر در انتخابات ریاست جمهوری بعد از سقوط دولت 
مبارک، پشت شفیق بعنوان یک کاندید سکوالر که از دولت بی اعتبار مبارک می آمد 
صف کشیدند. لذا نخبگان سیاسی مصر و بسیاری از شهروندان مصر در مورد رشد 
دموکراسی در مصر و اعتقاد به حق انتخاب برای همه شهروندان و اعتبار برای رای 

اکثریت تجانسی نداشتند. 
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نیز شروع شد� این پروسه، پروسه سختی بود اما تمام 
بطور  آن  در  که  بودند  داده  تعهد  سیاسی  های  گروه 
فعال شرکت کنند� در این پروسه النهضه بخاطر حفظ 
وحدت ملی در کشوری که سالها به سکوالریسم دین 
را  مصالحه  بیشترین  بود  گرفته  خو  فرانسوی  ستیز 
انجام داد و تسلیم رای اکثریت  گردید� النهضه قبول 
کرد که شریعه مبدا قانون در حکومت سکوالر تونس 
نیست� آنها همچنین به یک دولت مدنی (و نه دینی) 
تن دادند (دوله مدنیه ال دوله اسالمیه)� آنها بر تساوی 
کرده  تاکید  تونس  اساسی  قانون  در  مرد  و  زن  بین 
سیستم  یک  به  النهضه  خود  میل  خالف  بر  نهایتا  و 

ریاست جمهوری و نه پارلمانی تن داد�
بین  تفاوت های فاحشی  اینجا مشخص شد که  تا 
شیوه رفتاری جامعه سیاسی تونس  با جامعه سیاسی 
مصر وجود دارد� در تونس همه گروهها در درون جامعه 
بجای  و  داده  گروهی  بین  تعامل  یک  به  تن  سیاسی 
تکیه بر ارتش و یا یک نیروهای خاص اجتماعی دیگر، 
در  آنها همچنین  تکیه کردند�  پلورالیسم سیاسی   بر 
پروسه نوشتن قانون اساسی از همه گروههای سیاسی 
استفاده نموده و دولت اول در تونس یک دولت ائتالفی 

بین اسالمگرایان و نیروهای سکوالر بود�
مشکلی  بسیار  سالهای   20۱2-20۱3 سالهای  اما 
برای تونس بود� در 6 فوریه 20۱2، شکری بلید رهبر 
جبهه خلق (Poplar Front) ترور شد� گروههای سلفی و 
جهادی در تونس به خشونت روی آوردند� در 2۵ ژوئیه 
براهمی هم ترور  20۱3 رهبر چپگرای تونس، محمد 
شد� النهضه بعنوان یک حزب اسالمی بخاطر خشونت 
گروههای سلفی با بی اعتمادی عمومی روبرو گردید� 
اما گروههای مختلف در جامعه سیاسی و مدنی تونس 
روبرو،  چالشهای  رغم  علی  که  بودند  گرفته  تصمیم 
دموکراتیک سیاسی  نهاد سازی  برای  را  ملی  دیالوگ 

ادامه دهند�
افزایش  با  تونس  مدنی  جامعه  از  مهم  گروه  چهار 
روند  هدایت  کشور  این  سیاسی  جامعه  بر  خود  فشار 
تونس  کارگران  عمومی  اتحاد  گرفتند�  بدست  را  امور 
اتحاد   ،(The General Union of Tunisian Workers)
 ،(The Tunisian Union of Industry) کارگری صنعتی 
 The Tunisian) بشر  حقوق  از  دفاع  برای  تونس  لیگ 
League for the Defense of Human Rights) و کانون 

وکالی تونس (The Tunisian Bar Association) فعالترین 
گروههای جامعه مدنی بودند که با تالش فراوان اجازه 
ندادند که کشور کوشش خود در ایجاد دیالوگ برای 
را  نهادهای دموکراتیک سیاسی   توسعه  نهادن  بنیان 
متوقف سازد� برای پیشروی و پیشرفت در این پروسه، 
این چهار گروه که نام گروه چهارگانه (Quartet) را به 
یک  در  و  نموده  پیشنهاد  را  ای  برنامه  گرفتند  خود 

مذاکره دولت به رهبری النهضه استعفا نمود�
اوضاع کشور می  از  برداشت دقیق  النهضه در یک 
مصر  در  را  مرسی  دولت  سرگذشت  نباید  که  دانست 
پیدا کند و در این مرحله بیش از هر چیز اعتبار یک 
پروسه و یا حکومت در گروی اطمینان اجتماعی مردم 

و اجماع همه گروههای اجتماعی است�
تصویب   20۱4 ژانویه   26 در  جدید  اساسی  قانون 
 20۱4 اکتبر   26 تاریخ  در  پارلمانی  انتخابات  شد� 
برگزار گردید� در این انتخابات نیروی جدیدی اکثریت 
آراء را از آن خود کرد� ندا تونس بیش از 3۷% آراء را 
بدست آورد و صاحب ۸6 کرسی در پارلمان تونس شد� 
انتخابات  در  را  آراء  بیشترین  گذشته  در  که  النهضه 
پارلمان تونس کسب کرده بود این بار با بیش از %2۷ 
به خود  تونس  پارلمان  در  را  توانست 69 کرسی  آراء 

اختصاص دهد� النهضه نسبت به گذشته 20 کرسی در 
پارلمان این کشور از دست داد� کاندید ندا تون، بیجی 
منصف  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  اسبسی  سید 
مرزوکی رهبر حزب CPR را با اختالف بیش از ده در 

صد و با بیش از ۵۵% آراء شکست داد�
تونس دوسال سخت را بخاطر تحرک جامعه مدنی 
و همکاری جامعه سیاسی پشت سر گذاشت� تصمیم 
رها  و  قدرت  از  گیری  کناره  برای  النهضه  خردمندانه 
کار  بسیار  پروسه  این  در  وزیری  نخست  پست  کردن 
ساز شده و اجازه نداد که تونس وارد چالش بزرگتری 
گردد و بعدها اسالمگرایان مسئول شکست این پروسه 

معرفی گردند�
تونس هنوزهم نهادسازی دموکراتیک را دنبال می 
کند و با مشکالت عدیده سیاسی و اقتصادی روبروست 
اما جنبش بهار عربی در این کشور بخاطر خردمندی 
گروههای جامعه مدنی و جامعه سیاسی به سرنوشت 
مصر دچار نگردید و این کشور در دست یک مستبد و 

یا دولت استبدادی قرار نگرفت�
نقش آفرینی نظامیان

با  کامال  تونس  و  مصر  کشور  دو  در  ارتش  نقش 
ریاست  که  بورقیبه  حبیب  است�  متفاوت  یکدیگر 
سالهای  طول  در  استقالل  از  بعد  را  تونس  جمهوری 
را  این کشور  ارتش  داشت  در دست   (۱9۵۷-۱9۸۷)
اعضاء  بود�  داشته  نگه  بیرون  و  از سیاست جدا  کامال 

ارتش در تونس اجازه نداشتند که در احزاب سیاسی 
مختلف این کشور شرکت کنند� ارتش در بین سالهای 
(۱9۷۸) و(۱9۸4) شورشهای داخلی کشور را آرام کرد 
اما هرگز حاضر نشد  نقش ارتش در یک نظام پلیسی 
بن علی  بعد (۱9۷۸-20۱۱)  ایفا کند� در سالهای  را 
از  را  ارتش  نیز  او  نمود�  دنبال  را  سیاست  همین  نیز 
سیاست جاری کشور دور داشته بود� در طول سالهای 
ساخت  زیر  در  که  اطالعات  وزارت  علی،  بن  اختناق 
وزارت کشور تونس قرار گرفته بود  مسئولیت سرکوب  

را بدست داشت�
امنیتی  نیروهای   ، تونس  عربی  بهار  جنبش  در 
این کشور در مقابل مردم قرار گرفتند و ارتش حاضر 
نشد  نقشی در سرکوب این جنبش ایفا نماید� ارتش 
بالفاصله به مردم پیوست و تصمیم گرفت که نیروهای 

امنیتی این کشور را سرکوب کند�
اما در مصر اوضاع کامال با تونس فرق می کرد� ارتش 
در مصر در گوشه ای نظاره گر اوضاع بود تا از منافع 
خود دفاع و در وقت مناسب برای افزایش قدرت خود از 

آن استفاده کند� گروهی از ارتشیان در سرکوب مردم 
شرکت نمودند اما همه ارتش مصر را در بر نمی گرفت� 
ارتش به شکل گزینشی در سرکوب مردم شرکت می 
کرد تا کنترل اوضاع را کامال در دست داشته باشد� در 
ابتدای ماه فوریه 20۱۱ ارتش مصر باین نتیجه رسیده 
است  نتوانسته  مبارک  دولت  زیر  در  سرکوب  که  بود 
گسترش  با  را  خود  منافع  نباید  و  کند  آرام  را  کشور 
خشونت با منافع مبارک گره بزند� اگر چه از سالهای 
۱9۷0 به حجم نیروهای امنیتی در مصر افزوده شده 
بود اما همیشه ارتش در سرکوب شورشهای مردمی و 

تظاهرات خیابانی دست داشت�
مبارک  زیر فشار تظاهرات مردمی مصر استعفا نمود 
قدرت  در  را  او  سالهای ۱9۷0  از  که  ارتشی  همان  و 
 The) نگه داشته بود زیر شورای عالی نیروهای نظامی
Supreme Council of Armed Forces }SCAF{) قدرت 

تونس، قدرت دیگری  را بدست گرفت� همانند  کشور 
پر کند و  را  این خال  بتواند  تا  نداشت  در مصر وجود 
ارتش مصر   این کشور،  بخاطر نقش خود در سیاست 

خال قدرت  را پر نمود�
ارتش مصر به طور گسترده ای در اقتصاد این کشور 
ملی  خدمات  پروژه   ۱9۷9 سال  در  داشت�  شرکت 
(National Service Project-NSPO) در این کشور پایه 
این سازمان مسئول سرمایه گذاری  بود�  گذاری شده 
بود�  ارتش  طرف  از  اقتصادی  مختلف  های  پروژه  در 

عربی  کشورهای  بقیه  با  مصر  دولت   ۱9۷۵ سال  در 
بود�  نموده  تاسیس  نظامی  صنایع  در  دیگری  پروژه 
 4۷3 در  که  نمود  اعالم  مصر  ارتش   20۱4 سال  در 
پروژه اقتصادی در یکسال و نیم گذشته شرکت کرده 
پل،  تاسیس  سازی،  جاده  شامل  ها  پروژه  این  است� 
های  پروژه  همچنین  و  مدرسه  بندر،  بیمارستان، 
مربوط به شیرین کردن آب بوده است� در همین سال 
ارتش مصر قراردادی با امارات برای خانه سازی برای 
بود�  نموده  امضا  کشور  این  در  درآمد  کم  شهروندان 
در  نه  و  سیاست  در  نه  را  نقشی  چنین  تونس  ارتش 
اقتصاد این کشور داشت� لذا زمانی که ارتش تونس به 
اوضاع سیاسی درون این کشور توجه نمود و در مقابل 
چالش انتخاب بین دولت و ملت قرار گرفت، به حمایت 
از مردم برخاست� اما در مصر نهایتا ارتش این کشور نه 
به دولت مبارک و نه به منافع مردم پایبند ماند و منافع 
خود را در نظر گرفت و در یک کودتا مجددا السیسی 

قدرت را برای نظامیان این کشور در دست گرفت�
نقش کشورهای خارجی

با آمدن مرسی در نهاد ریاست جمهوری مصر و بستن راه بر بقیه گروههای 
اجتماعی و اختصاص پستهای مختلف سیاسی کشور به کسانی که به سلفی گری 
شد.  بسته  کامال  اجتماعی  گروههای  بقیه  و  او  دولت  تعامل  راه  داشتند،  تمایل 
بزرگترین اشتباه اخوانی ها شرکت آنها در سیاست و قدرت  بالفاصله بعد از شروع 
جنبش بهار عربی در این کشور بود. همان اشتباهی که روحانیون در ایران مرتکب 
شدند. مرسی و اخوانی ها بزودی پایگاه اجتماعی خودرا متزلزل کرده و به قطبی 
کردن سیاست در این کشور کمک شایانی نمودند. عدم تعامل و تجانس در جامعه 
سیاسی مصر نهایتا به سرنگونی یک دولت انتخابی با تمام نقاط ضعف آن کمک کرد 
و زمینه را برای حکومت نظامیان در این کشور آماده نمود. سکوالرهای مصر در دادن 

قدرت به نظامیان نقش بزرگی ایفا نمودند.  
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دوکشور  تحوالت  در  نیز  خارجی  کشورهای  نقش 
اختالف فاحشی داشت� اخوان المسلمین برای شرکت 
و  آزادی  بهار عربی، حزب  از جنبش  بعد  در سیاست 
عدالت (Freedom and Justice Party-FJP) را در تونس 
در  اما  مصر  المسلمین  اخوان  نمود�  گذاری  بنیان 
روزهای ابتدائی جنبش بهار عربی در قاهره هیچگونه 
شراکتی در روند اوضاع نداشت� اما به محض اینکه این 
سازمان دریافت که این جنبش عمق و وسعت زیادی 
هیچ  آنها  پیوست�  تظاهرات  به  دارد،  کشور  این  در 
پلتفرم خاصی را در زمان پیوستن به جنبش مردمی 
المسلمین در  این کشور عرضه نکردند� اگرچه اخوان 
ابتدا اعالم کرده بود که در انتخابات ریاست جمهوری 
شرکت نمی کند، اما بعدا با تغییر در نظر خود خیرات 

الشاطر اولین کاندید آنها برای پست ریاست جمهوری 
گردید� او یک شورا از سلفی های سرشناس مصر برای 
شرکت در انتخابات را تشکیل داد� اما کاندیداتوری او 
توسط دادگاه عالی کشور مصر که در زیر نفوذ ارتش 
بود رد گردید� محمد المرسی دومین کاندید اخوانی ها 
انتخابات بود� مرسی خودرا متعلق به یک جنبش  در 
ها  اخوانی  کرد�  می  اجتماعی خطاب  عمیق  تغییرات 
بسیار منتقد النهضه در تونس بودند که حاضر شده بود 
که در سیاست این کشور با گروه های دیگر اجتماعی 
مذاکره و مصالحه کند� النهضه هم از ابتدا بسیار منتقد 
پیش  شاید  آنها  بود�  درمصر  ها  اخوانی  سیاستهای 
مصر،  در  ها  اخوانی  رادیکالیسم  که  کردند  می  بینی 
بی تجربگی آنها درسیاست، و تفکر جامد و صلبی آنها 
نخواهد گذاشت که نهایتا شرکت شان در سیاست این 

کشور پایدار بماند�
با آمدن مرسی در نهاد ریاست جمهوری این کشور 
اختصاص  و  اجتماعی  گروههای  بقیه  بر  راه  بستن  و 
به  که  کسانی  به  کشور  سیاسی  مختلف  پستهای 
سلفی گری تمایل داشتند، راه تعامل دولت او و بقیه 
گروههای اجتماعی کامال بسته شد� بزرگترین اشتباه 
اخوانی ها شرکت آنها در سیاست و قدرت  بالفاصله 
بعد از شروع جنبش بهار عربی در این کشور بود� همان 
اشتباهی که روحانیون در ایران مرتکب شدند� مرسی 
و اخوانی ها بزودی پایگاه اجتماعی خودرا متزلزل کرده 
و به قطبی کردن سیاست در این کشور کمک شایانی 

نمودند�
به جز  بقیه کشورهای عربی منطقه  از طرف دیگر 

دائما  و  نداشته  آشتی  سر  ها  اخوانی  با  ترکیه  و  قطر 
اوباما  دولت  کشیدند�  می  چالش  به  را  مرسی  دولت 
مصر  انتخابات  در  که  بود  داده  اخطار  مصر  ارتش  به 
دخالت نکنند، اما مرسی خود زمینه را برای چالشهای 
دولت  نمود�  مهیا  خویش  دولت  خارجی  و  داخلی 
عربستان سعودی از هر طرح و نقشه ای برای متزلزل 
کردن دولت مرسی فروگذار نکرد� نهایتا در حمایت از 
سکوالرهای مصر جنبش تمرد بر ضد دولت مرسی را 
اما  او منتهی گردید�  شکل دادند که به سقوط دولت 
در تونس، نهادهای مدنی اجازه نداده بودند که جنبش 
خارجی  کشور  هیچ  نفوذ  با  کشور  این  در  عربی  بهار 
روبرو گردد� جامعه مدنی و جامعه سیاسی تونس موفق 
مقابل  در  در کشور خود  عربی  بهار  از جنبش  تا  شد 

نفوذ خارجی حفاظت کند� 

قرائت مذهبی  همسو با پلورالیسم سیاسی
النهضه  حزب  رهبر  الغنوشی،  راشد  مذهبی  قرائت 
با قرائت و ایدئولوِژی اخوان المسلمین در مصر کامال 
متفاوت بود� در طول 22 سال تبعید در غرب، غنوشی 
چهار  بود�  کرده  عادت  دموکراتیک  رسوم  به  کامال 
تجربه، رهبران النهضه را به پلورالیسم سیاسی معتقد 

و رهنمون کرده بود�
تجربه خونین کشور الجزایر در سال ۱99۱ میالدی 
این کشور  در  و سکوالر  مذهبی  نیروهای  رودرویی  و 
که به خشونت سختی کشیده شده بود و نهایتا جبهه 
این  در   (Islamic Salvation Front) رستگاری  اسالمی 

کارزار با شکست سختی روبرو گردید�
طبیعت سکوالریزم در کشور تونس که تحت تاثیر 
استعمار  دوران  از  فرانسوی  ستیز  دین  سکوالریزم 
فرانسوی ها بر این کشور، کامال بی اعتماد به مذهب 

مانده بود�
-20۱3 سالهای  بین  ها  اخوانی  و  و  مصر  تجربه 

20۱2 که نتیجه مطلوبی به بار نیاورد�
قرائت دینی  پای یک  افکار خود راشد غنوشی که 

اصالح طلبانه را به تونس باز نمود�
که  رهبری  با  اسالمی  حزب  یک  بعنوان  النهضه 
و  تسامح  با  و  دموکراتیک  هنجارهای  و  ها  ارزش  به 
مماشات خو گرفته بود تاثیر فراوانی در روند تحوالت 
تونس داشت� اخوانی ها در مصر نه تنها برای شرکت 
در سیاست تجربه نداشتند بلکه در مصری زندگی کرده 
بودند که دیواری بین گروههای اجتماعی با کنشهای 
در  فرصت  ایجاد  به محض  بود�  کشیده شده  مختلف 
و  مدرن  دولت  یک  ساخت  بدنبال  ها  اخوانی  مصر 
و  دموکراتیک  هنجارهای  از  آنها  نبودند�  دموکراتیک 
انتخابات استفاده کردند تا با انحصار قدرت،  به  تحقق 

مدلی که خود در سر پرورانده بودند روی آورند�
استبداد  یک  به  نظامیان  در دست  مصر  اما؛  اینک 
با  کشور  این  تونس،  در  است�  آورده  روی  مطلق 
مشکالت بزرگی روبروست که در مرکز آن فساد اداری 
و تمرکز اقتصاد در دست نخبگان الیگارشی کشور قرار 
دارد� بسیاری اعتقاد دارند که مشکالت کشور از زمانی 
شروع شد که بیجی سید اسبسی که یک سیاستمدار 
زمان بورقیبه و بن علی بود به پست ریاست جمهوری 
این کشور انتخاب گردید� مشکل مصر امروز نظم غیر 
فساد  از  تونس  و مشکل  است  استبداد  و  دموکراتیک 
و اقتصادی است که برای گروه خاصی بهره وری می 
از نظم دموکراتیک  انتظاراتشان  تونس مردم  کند� در 
اقتصاد سر و سامان دهد و در مصر  به  این است که 
خالصه  استبدادی  نظام  یک  وجود  کلیت  در  مشکل 

شده است�

تحوالت سیاسی در تونس به شکل کامال متفاوتی از مصر شکل گرفت. با 
فرار زین العابدین بن علی به عربستان سعودی سه نیروی سیاسی  بخاطر گذشته 
جامعه سیاسی  از  تونس شدند.  عرصه سیاست  وارد  بالفاصله  خود  شناخته شده 
تونس، اسبسی نماینده طبقه و گروهی شد که از زمان بورقیبه و بن علی در سیاست 
این کشور به طرق مختلف مشارکت نموده بودند. از جامعه مدنی گروه های مختلف 
کارگری، سازمانهای حقوق بشری و نمایندگان وکال و نیروهای مستقل دیگری وارد  
شدند. همچنین راشد غنوشی رهبر النهضه که پس از 22 سال  تبعید وارد کشور 
شده بود،  با حزب خود به طور فعال وارد سیاست این کشور شد. تشکیالتی بنام 
تشکیل  اجتماعی  گروههای  همه  از  انقالب  اهداف  کردن  عملی  برای  عالی  مجمع 
گردید که تعداد اعضاء آن از 72 نفر اولیه به 155 نفر افزایش یافت تا تمامی گرایشها 

و کنشهای اجتماعی مختلف را در برگیرد. 

دموکراسی” که از پیش از انتخابات ۸9 آغاز شده بود، 
با کسب برخی توافق ها به پیشرفت گذار به دموکراسی 
کمک کردند� در واقع آمادگی “هماهنگی برای تفاهم” 
مقابل  طرف  های  نگرانی  رفع  در  تالش  و  مذاکره  به 
امرای  از  آنان عده ای  از خواسته های  و قبول برخی 
و  کرد  ترغیب  ساختاری  اصالحات  قبول  به  را  ارتش 
همین مساله جناح تندرو ارتش را زیر فشار گذاشت� 
برای نمونه وزیر کشور خونتای نظامی از روزهای پیش 
بود که  تهدید کرده  را  پینوشه  ژنرال  انتخابات ۸9  از 
اگر او اصالحات را نپذیرد از مقام خود استعفا می کند�

بدینسان بود که جبهه “هماهنگی برای دموکراسی” 
با دادن تضمین به نظامیان و سرمایه های خارجی و 
قبول منع تعقیب پینوشه و برخی از همدستان او که 
پس از کودتای ۷3 هزاران نفر را به قتل رسانده بودند 
راه را برای تغییر قانون اساسی و گذار به دموکراسی باز 
قانون اساسی  با اصالح  کرد� سرانجام در سال 200۵ 
اختیارات فوق العاده نظامیان لغو شد و با بازگشت آنان 

به پادگانهای نظامی فرایند گذار تکمیل شد�
در این یادداشت از آثار زیر استفاده شده است

:_____________________________
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در چکسلواکی حزب کمونیست به رهبری آنتونین 
نووتنی با پشتیبانی شوروی قدرت را در سال ۱94۸به 
را  موجود”  واقعأ  “سوسیالیسم  الگوی  و  گرفت  دست 
پیاده کرد� با قدرت گرفتن حزب کمونیست، حکومت 
نیروهای  فعالیت  شد،  برقرار  کشور  در  تک حزبی 
ضدانقالبی  و  بورژوائی  جریان های  عنوان  به  سیاسی 
شد،  دولتی  خصوصی  بنگاه های  گردید،  ممنوع 
و  قرار گرفت  متمرکز در دستور  اقتصادی  برنامه های 

جامعه تحت کنترل ارگان های امنیتی در آمد�
بهار پراگ

دهه های  در  حاکم  حزب  سرکوب های  و  فشارها 
بین  در  گسترده ای  نارضایتی   ،۱960 و   ۱9۵0
با  بود�  موجب شده  را  روشنفکری  و  فرهنگی  محافل 
سال  در  غربی  کشورهای  در  دانشجوئی  جنبش  آغاز 
هنرمندان  و  نویسندگان  دانشجویان،  جوانان،   ،۱96۷
زبان به اعتراض گشودند و خواهان آزدی بیان و نشر 
کلمه”  هزار  “دو  منشور  سال  همان  ژوئن  در  شدند� 
روشنفکران  و  هنرمندان  نویسندگان،  امضای  با 
چکسلواکی انتشار یافت و بازتاب گسترده ای پیدا کرد� 
امضاکنندگان منشور خواهان آزادی نشر و بیان بودند�

و  دانشجویان  اعتراضات  منشور،  انتشار  بدنبال 
یافت� حزب کمونیست برخالف  روشنفکران گسترش 
گذشته از سرکوب اعتراضات، اجتناب کرد� این امر به 
کمونیست  حزب  در  طلب  اصالح  جریان  شکل گیری 
برمی گشت که خواهان باز کردن فضای سیاسی کشور 
بود� الکساندر دوبچک در راس این جریان قرار داشت 
انتخاب  حزب  دبیرکل  عنوان  به   ۱96۸ ژانویه  در  و 
در  را  انسانی”  با سیمای  “سوسیالیسم  الگوی  او  شد� 
واقعا موجود” مطرح کرد�  الگوی “سوسیالیسم  مقابل 
او می خواست هم حاکمیت انحصاری حزب کمونیست 
را حفظ و به رابطه چکسلواکی با اردوگاه شرق ادامه 
اقتصادی  سیاسی،  گسترده  اصالحات  به  هم  و  دهد 
آزادی  برای  را  راه  دوبچک  بزند�  دست  اجتماعی  و 
پذیرای  و  گذاشت  باز  تلویزیون  و  مطبوعات  در  بیان 
الگوی جدیدی  بود  آن  پی  در  دوبچک  انتقادات شد� 
از سوسیالیسم را پیاده کند� الگوئی مبتنی بر آزادی، 

عدالت اجتماعی و دموکراسی�

اتحاد  کمونیست  حزب  اما 
رهبری  به  شوروی  جماهیر 
را  الگو  این  برژنف  لئونید 
برنتافت و احساس خطر کرد� 
که  بود  نگران  شوروی  اتحاد 
دیگر  کشورهای  به  الگو  این 
شرقی  اروپای  کشورهای 
فروپاشی  به  و  کند  سرایت 
اردوگاه سوسیالیستی و پیمان 

ورشو منجر گردد�
ارتش  خاطر  همین  به 
کشورهای  سایر  و  شوروی 
اوت  ماه  در  شرقی  اروپای 
۱96۸ وارد چکسلواکی شدند� 

 4۵00 و  سرباز  هزار   ۱4 حدود  لشکرکشی  این  در 
مقابله  برای  پیمان ورشو شرکت داشتند� مردم  تانک 
تانک ها  برابر  در  و  ریختند  خیابان  به  مهاجمین  با 
و  کشته  نفر   ۱00 حدود  رویاروئی  این  در  ایستادند� 
ژانویه  ـ  بعد  مدتی  شدند�  زخمی  نفر   300 از  بیش 
به  اعتراض  در  پاالش  یان  نام  به  دانشجوئی  ـ   ۱969
پراگ  بزرگ  میدان  در  ورشو  نظامی  نیروهای  حمله 

خود را آتش زد�
الکساندر  ورشو،  پیمان  نیروهای  حمله  پی  در 
در  را  او  جای  هوساک  گوستاو  شد،  برکنار  دوبچک 
حزب  و  گرفت  چکسلواکی  کمونیست  حزب  رهبری 
ترتیب  بدین  شد�  تصفیه  اصالح طلب  کادرهای  از 
تحقق “سوسیالیسم  برای  یاران وی  و  تالش دوبچک 
با سیمای انسانی” ناکام ماند و هم چنان “سوسیالیسم 
واقعأ موجود” بدون رقیب به حیات خود ادامه داد� اما 
در  بعدی  تحوالت  برای  را  مساعدی  بستر  پراگ  بهار 

چکسلواکی فراهم آورد�
انقالب مخملین

اتحاد  در  گورباچف  میخائیل  آمدن  کار  روی  با 
اعتراضی  برآمدهای  زمینه  دیگر  بار  یک  شوروی، 
در   ۱9۸9 ژانویه  در  گردید�   فراهم  چکسلواکی  در 
تظاهرات  یان پاالنش،  خودسوزی  سالگرد  بیستمین 
و  گردید  روبرو  سرکوب  با  که  افتاد  راه  گسترده ای 

از تظاهرکنندگان دستگیر و روانه زندان ها  صدها تن 
شدند� در ماه ژوالی همان سال نامه ای با امضاء ۱000 
بودند،  اصالحات سیاسی  مخالفان که خواستار  از  تن 

منتشر شد ولی پاسخی نگرفت�
تیموتی گارتن آش می گوید: “روز 23 نوامبر که به 
نفس گیر  خیلی  دیگر  تغییرات  سرعت  رسیدم،  پراگ 
کافۀ  پشتی  اتاق  در  هاول  واتسالو  با  وقتی  بود�  شده 
“در  گفتم:  کردم،  مالقات  عالقه اش  مورد  زیرزمینی 
لهستان ده سال طول کشید، در مجارستان ده ماه، در 
آلمان شرقی ده هفته، در چکسلواکی شاید ده روز هم 
طول نکشد!” (فانوس جادو نوشته تیموتی گارتن آش و 

ترجمه فرزانه سالمی)�
پیش بینی تیموتی گارتن آش درست در آمد� روند 
تحوالت در چکسلواکی شتاب گرفت و در کوتاه مدت 
سال  همان  نوامبر  ماه  در  تظاهرات  نشست�  ثمر  به 
تن  نوامبر 200  روز ۱۸  تظاهرات  یافت� در  گسترش 
مجروح و یک دانشجو کشته شد� کشته شدن دانشجو 
خشم مردم را برافروخت و باعث راه اندازی مجموعه ای 
از تظاهرات از ۱9 نوامبر تا پایان دسامبر سال ۱9۸9 
گردید� در 20 نوامبر، تعداد تظاهرکنندگان در پراگ 

به حدود پانصدهزار نفر رسید�
 ،۷۷ منشور  دعوت  به  نوامبر   ۱9 از  بعد  تظاهرات 
صورت  خشونت  علیه  ملی  انجمن  و  مدنی  انجمن 
که  بود  حکومت  مخالف  جریان   ۷۷ منشور  گرفت� 

چکسلواکی؛ گذاری که دو دهه عقب افتاده بود!
بهروز خلیق
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نام  و  فعالیت می کرد  تا ۱992  بین سال های ۱9۷6 
خود را از سند منشور ۷۷ گرفته بود و واتسالو هاول 
جزو موسسین آن بود� انجمن مدنی جنبشی سیاسی 
در قسمت چک از کشور چکسلواکی بود که در دوره 
انقالب مخملی تاسیس شد� انجمن ملی علیه خشونت 
نوامبر   20 در  براتیسالوا  در  که  بود  سیاسی  جنبش 

۱9۸9 تشکیل شد�
نوامبر    2۷ در  مخالفان  از  حمایت  در  کارگران 
دست به اعتصاب سراسری دو ساعته زدند� بعد از این 
حزب  و  شد  گفتگو  وارد  مخالفان  با  دولت  اعتصاب، 
ایفای “نقش پیشرو” دست  از  کمونیست پذیرفت که 

بکشد�
با تداوم اعتراضات، حزب کمونیست چکسلواکی در 
2۸ نوامبر اعالم کرد که از قدرت کنار گرفته و به نظام 
 ۷ در  آدامک  آن   بدنبال  می دهد�  خاتمه  حزبی  تک 
دسامبر از مقام نخست وزیری و در ۱0 دسامبر هوساک 
دولت  و  دادند  استعفاء  جمهوری  ریاست  مقام  از 
افراد  کابینه  اکثریت  با  کالفا  ماریان  رهبری  به  جدید 
اوائل  در  حال  عین  در  گردید�  تشکیل  غیرکمونیست 
دسامبر سیم خاردار از مرزهای مشترک چکسلواکی با 

آلمان غربی و اتریش برداشته شد�

در پایان دسامبر مجمع فدرال واتسالو هاول را به 
مقام ریاست جمهوری برگزید� در ژانویه و فوریه ۱990 
احزاب و جنبش های سیاسی میزگردی برای برگزاری 
بدنبال  دادند�  تشکیل  مقننه  قوه  در  رقابتی  انتخابات 
انتخابات چند حزبی آزاد در ماه ژوئن برگزار شد  آن 
انجمن  انجمن مدنی و  و اکثریت کرسی ها در اختیار 
ملی ضدخشونت قرار گرفت� بدین ترتیب چکسلواکی 
از حکومت شبه توتالیتر به حکومت پارلمانی گذار کرد 

و  حاکمیت انحصاری حزب کمونیست خاتمه یافت�
در  دموکراسی  به  گذار  پیرامون  نکته  چند 

چکسلواکی

�۱ بهار پراگ نشان داد که چکسلواکی می توانست 
حکومت  به  توتالیتر  حکومت  یک  از   ۱960 دهه  در 
دموکراتیک گذار کند� اما اتحاد شوروی آن را متوقف 
کرد� این گذار دو دهه عقب افتاد� اصالحات میخائیل 
گورباچف و تضمین های  او، به مردم چکسلواکی این 
اطمینان را داد که بدون واهمه از تکرار وقایع ۱9۵6 
مجارستان و بهار پراگ به خیابان ها بیآیند و حکومت 

را به چالش بکشند و سرانجام آن را عقب بنشانند�
مخالف  خود  همتایان  مثل  چکسلواکی  دولت   �2
و  صنعتی  اما  بود�  مدنی  جامعه  رشد  و  گیری  شکل 

ایجاد  باعث  تحصیالت  افزایش  و  کشور  شهری شدن 
باالئی  آگاهی  از  که  شد  رشد  به  رو  متوسط  طبقه 
در سال  کنترل سیاسی  که  هنگامی  بودند�  برخوردار 
گرایش های  با  گروه ها  انواع  یافت،  کاهش   ۱96۸
تشکل های  و  شدند  اجتماع  صحنه  وارد  مختلف 
مختلفی را تاسیس کردند� با دخالت نیروهای نظامی 
پیمان ورشو در همان سال، جامعه مدنی سرکوب شد� 
کاهش  فشارها   ۱9۸0 دهه  اواخر  در  که  هنگامی  اما 
یافت جامعه مدنی دوباره ظهور کرد و نقش  مهمی در 

گذار به دموکراسی ایفاء نمود�
�2 اعتراضات مردمی و تداوم آن موجب شکل گیری 
شکاف در باال و فراهم آمدن عرصه برای ظهور نخبگان 
بین  مذاکره  انجام  برای  را  زمینه  و  گردید  مخالف 
حکومت و اپوزیسیون فراهم آورد� در مذاکرات بین آن 

دو، برگزاری انتخابات مورد توافق قرار گرفت�
سیاسی  تحول  محرکه  نیروی  چکسلواکی  در   �3
دانشجویان، روشنفکران و طبقه متوسط بود� کارگران 
نیز در این تحول سهیم بودند� در عین حال تشکل ها 
در  گرفتند،  شکل  اعتراضات  جریان  در  یا  و  قبأل  که 
هدایت اعتراضات و به پیروزی رساندن آن  نقشی حائز 

اهمیت داشتند�
تحوالت  در  مهمی  عامل  لهستان  در  کلیسا   �4
اعتراضات  در  نقشی  چکسلواکی  در  اما  بود�  سیاسی 
میان  تاریخی  نظر  از  چکسلواکی  نداشت�  مردم 

کاتولیک ها و پروتستان ها تقسیم شده است�
�۵ خشونت پرهیزی، انتخاب خیابان به عنوان محل 
و  رسانه ها  از  بهره گیری  اعتراضات،  تداوم  و  اعتراض 
برای  آمادگی  و  حکومت  عقب راندن  عمومی،  افکار 

مذاکره، از شاخصه های گذار در چکسلواکی است�
�6 گذار به دمکراسی در چکسلواکی همانند لهستان 
نیست�  تبیین  قابل  کالسیک  انقالب  و  اصالحات  با 
این اصطالح  نام گرفت�  انقالب مخملی  بهمین خاطر 
بعدآ در مورد همه انقالب های رنگی به کار گرفته شد�

دولت چکسلواکی مثل همتایان خود مخالف شکل گیری و رشد جامعه مدنی 
بود. اما صنعتی و شهری شدن کشور و افزایش تحصیالت باعث ایجاد طبقه متوسط 
رو به رشد شد که از آگاهی باالئی برخوردار بودند. هنگامی که کنترل سیاسی در 
اجتماع  وارد صحنه  با گرایش های مختلف  انواع گروه ها  یافت،  سال 1968 کاهش 
شدند و تشکل های مختلفی را تاسیس کردند. با دخالت نیروهای نظامی پیمان ورشو 
در همان سال، جامعه مدنی سرکوب شد. اما هنگامی که در اواخر دهه 1980 فشارها 
کاهش یافت جامعه مدنی دوباره ظهور کرد و نقش  مهمی در گذار به دموکراسی ایفاء 

نمود.   

ارزیابی عوامل گذار
سطح  و  اقتصادی  شرایط  که  شود  گفته  شاید 
و  شهروندان  سرمایه،  گردش  و  اجتماعی  پیشرفت 
به سوی  را  اسپانیا  الزامأ  اروپا  در سطح  ها  اندیشه 
اجتماعی  بزرگ  تحوالت  اما  راند�  می  دموکراسی 

همیشه به کنشگران خاص خود نیز نیاز دارد�
آدولفو  مانند  هائی  شخصیت  بدون  اسپانیا  گذار 
سوسیالیست،  گونزالس  فیلیپ  فرانکیست،  سوآرز 
دست  پادشاه  نهایتا  و  کمونیست  کاریو  سانتیاگو 
پروردۀ فرانکو خوان کارلوس به این  آسانی صورت 

نمی گرفت�
چپ  و  دموکرات  اپوزیسیون  که  را  گامی  البته 
برداشت گامی بزرگ بود� آن ها  یک اصل اساسی 
را  شهروندان  حقوقی  برابری  یعنی  دموکراتیک، 
پذیرش  با  حکومتی،  های  سمت  همۀ  احراز  برای 

انسانی  به کرامت  توهین  نظر من  به  پادشاهی (که 
است و به این شکل و ترتیب، واقعا در دوران مدرن 

سابقه نداشته است)، فدای مصلحت کردند�
فزون برین عدالت قضائی برای تعقیب جنایتکاران 
ملی”  “آشتی  پوسته  زیر  در  فرانکیستی  فاشیست 
مجرمین،  این  از  دادخواهی  و  پیگرد  ماند�  مغفول 
نه الزامأ برای مجازات شان، بلکه برای بیان عدالت 
شان  گان  بازمانده  یا  گان  برده  بدر  جان  آرامش  و 
جنوبی  آفریقای  در  که  آنچه  مانند  داشت؛  اهمیت 

پس از گذار از آپارتاید گذشت�
این  از  باید  جامعه  عمومی  وجدان  همچنین 
آن  تکرار  از  بتواند  تا  بیاموزد   تلخ   های  رخداد 
در  مهم  این  شوربختانه  اسپانیا  در  ورزد�  ممانعت 
خدمت مصلحتی که با تهدید تکرار گذشته از جانب 
تحت   ، گرفت  می  صورت  گذشته   مجرمان  همان 
شعار “آشتی ملی” و پرهیز از تکرار جنگ به ابزاری 
تابو  یک  به  دموکراسی،  از  معینی  نوع  خدمت  در 

تبدیل شده بود� پرسش باقی مانده اما این است 
چه  تواند  می  جمعی  دسته  فراموشی  به  ابتال  که 

مصیبت هائی در آینده برای جامعه  به بارآورد؟
کرده  وصیت  اسپانیائی  شهیر  هنرمند  پیکاسو 
جنایت  آن  در  که  را  گورنیکا  معروفش  اثر  که  بود 
تصویر  به  را  اش   نازی  متحدان  و  ها  فرانکیست 
کشیده،  تنها هنگامی در اسپانیا به نمایش گذاشته 
شود که در آن جا یک نظام جمهوری مستقر شده 
باشد� اما چنین نشد و گورنیکای پیکاسو نیز حتی 
ابزاری شد برای مشروعیت بخشی به رژیم پادشاهی�
با وجود نقدی که برروند بازگشت به دموکراسی 
باید مهارت و هوشمندی نخبه  اسپانیا  رواست  در 
از  آرام  انتقال  برای  را  اسپانیا  در  گذار  دوران  گان 
قانونیت  یک  به  دیکتاتوری  مخدوش  قانونیت  یک 
را می  اسپانیا  گذار  روی  این  از  دموکراتیک ستود� 

توان پیروزی مصلحت بر عدالت نامید�

ادامه از صفحه 23
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توسعۀ  برای  چین  که  راهی  که  بود  مطمئن  غرب 
انتخاب کرده، به نتیجه نخواهد رسید� فقط می بایست 

منتظر می ماند� هنوز هم در انتظار است�
پیش  بسی  مائو،  مرگ  از  بعد  آشفتۀ  سال های  در 
تبدیل  صنعتی  عظیم  غول  یک  به  چین  که  آن  از 
شود، و پیش از این که حزب کمونیست چین میان بُر 
پیروزمندانه ای را در پیش بگیرد که اندک زمانی بعد 
از  گروهی  شد،  منجر  جهان  وضعیت  دگرگونی  به 
دانشجویان رشتۀ اقتصاد برای شرکت در نوعی سمینار 
شانگهای  از  خارج  در  کوهستانی  اقامتگاه  یک  در 
در  جوان  پژوهشگران  این  موضوع سمینار  گردآمدند� 
آن جنگل های بامبوی موگانشان، یک مسئلۀ اضطراری 

بود: چین چگونه می تواند خود را به غرب برساند؟
ریگان  رونالد  دنیا  آن سوی  در  و  بود  پائیز ۱9۸4 
به آمریکائیان وعدۀ »طلوع بامداد دیگری« می داد، در 
و  سیاسی  آشوب  و  تالطم  سال  ده ها  که چین  حالی 
اقتصادی را پشت سر می گذاشت� در نواحی روستائی 
پیشرفت هائی حاصل شده بود، ولی بیش از سه چهارم 
تصمیم  دولت  می برد�  بسر  شدید  فقر  در  جمعیت 
می گرفت که  هر کس کجا کار کند، هر کارخانه چه 

چیزی تولید کند و قیمت هر جنسی چقدر باشد�
دانش جویان و پژوهش گرانی که در این »سمپوزیوم 
اقتصاددانان میانه سال و جوان« شرکت داشتند، در پی 
که  بودند  نگران  ولی  بودند،  بازار  نیروهای  آزادکردن 
از واکنش  اقتصاد درهم بشکند – در عین حال  مبادا 
را  اقتصاد  که  نیز  حزب  ایده ئولوگ های  و  کارپردازان 

کنترل می کردند، بیم ناک بودند�
یک شب دیروقت به توافقی رسیدند: کارخانه ها باید 
کنند،  تولید  می کند  تعیین  دولت  که  را  سهمیه هائی 
هر  با  را  خود  اضافه تولید  که  باشند  داشته  اجازه  اّما 
قیمتی که می خواهند بفروشند� پیشنهادی هوشمندانه 
و اساسی برای دور زدن اقتصاد برنامه ریزی شده – این 
را که در آن جمع  از اعضای جوان حزب  توافق یکی 
بود و سررشته ای هم از اقتصاد نداشت، به فکر انداخت� 
شو جینگ آن، که اکنون ۷6 ساله و بازنشسته است، 
چنین به خاطر می آورد: »هنگامی که آنها دربارۀ این 
مسئله بحث می کردند، من هیچ حرفی نزدم� فقط به 

چگونه  که  می کردم  فکر  این 
عمل  عرصۀ  به  را  توافق  این 

بکشانیم؟«
چنان  با  چین  اقتصاد 
سرعتی رشد کرده و این رشد 
چنان تداوم یافته که اکنون به 
کرد  فراموش  می توان  آسانی 
صورت  به  آن  دگردیسی  که 
چقدر  جهانی  ابرقدرت  یک 
چه  و  می نموده،  غیرمحتمل 
حاصل  آن  صعود  از  سهمی 
ناچاری  زادۀ  یا  بدیهه سازی 
بوده است� پیشنهادی که آقای 
با  کوهسنتانی  اقامتگاه  از  شو 

دولت  سیاست  به  سرعت  به  و  آورد  همراه  به  خود 
دگرگونی  این  در  محوری  اقدام  یک  شد،  تبدیل 

حیرت انگیز بود�
خانه،  صاحبان  شمار  نظر  از  حاضر  حال  در  چین 
به  بنا  و،  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  اینترنت،  کاربران 
دنیا  در  را  اّول  مقام  میلیاردرها،  شمار  منابع،  برخی 
دارد� فقر شدید به کم تر از یک در صد جمعیت کاهش 
یافته است� یک مرداب تک افتاده و فقرزده به مهم ترین 
رقیب ایاالت متحده، از زمان سقوط اتحاد شوروی به 

این سو تبدیل شده است�
در حال حاضر یک رقابت دوران ساز در جریان است� 
در حالی که پرزیدنت شی جین پینگ سیاست خارجی 
بر کنترل و  تهاجمی تری در پیش گرفته و در داخل 
نظارت افزوده است، دولت ترامپ به یک جنگ تجاری 
است  مقابله ای  انداختن  راه  به  حال  در  و  زده  دست 
که می تواند به نوعی جنگ سرد تبدیل شود� در این 
حال، پکن بیش از آنکه در پی رسیدن به غرب باشد، 
در صدد پیشی گرفتن از آن است – و این که در این 
دوران خصومت ورزی آمریکا چگونه به این هدف نائل 

شود�
قدرت  یک  نیستند�  ناآشنا  الگو  این  با  تاریخ نگاران 
تثبیت یافته  قدرت  یک  با  رو-در-روئی  به  خیزنده 
پیچیدگی های  رو-در-روئی  چنین  یک  و  برخاسته، 

دهه  چند  طول  در  متحده  دارد:ایاالت  را  خود  خاص 
به صعود چین کمک و آن را تشویق کرد، با رهبران و 
مردم آن کشور همکاری کرد و از این طریق مهم ترین 
سود  آن  از  کشور  دو  هر  که  دنیا،  اقتصادی  همکاری 

بردند، امکان پذیر شد�
تصّور  آمریکا  رئیس جمهور  هشت  دوران،  این  در 
می کردند، یا امیدوار بودند، که چین سرانجام در برابر 
شناخته  مدرنیزاسیون  شدۀ  تثبیت  قوانین  که  آنچه 
می شود، سر فرود آورد : رفاه عمومی باعث برانگیخته 
آزادی های  از  برخورداری  برای  مردم  خواست  شدن 
کشورهای  جرگۀ  وارد  را  چین  و  می شود  سیاسی 
دموکراتیک می کند� در غیر این صورت، اقتصاد چین 
بوروکراتیک  و  اقتدارگرا  حاکمیت  فساد  سنگینی  زیر 

دچار تزلزل خواهد شد�
آب  از  درست  پیش بینی  دو  ازاین  یک  هیچ  اّما 
این  بارها  و  بارها  چین  کمونیست  رهبران  درنیامد� 
گونه انتظارها را ناکام گذاشته اند� آنها در حالی که خود 
باز  باآغوش  را  می دانند، سرمایه داری  مارکسیست   را 
پذیرا شده اند� در عین حال که به منظور حفظ قدرت 
به سرکوب متوّسل می شوند، مانعی بر سر راه تشکیل 
شرکت ها و ابداعات  سرمایه داری ایجاد نمی کنند� در 
قرار  و رقیبان گوناگون  حالی که درمحاصرۀ دشمنان 
دارند، و با وجود دامن زدن به احساسات ملّی گرایانه در 
داخل کشور، بجز در یک مورد، از جنگ پرهیز کردند� 

چین؛ پیوند سرمایه داری جهانی و کمونیسم
فیلیپ پی� پَن - محسن یلفانی
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و بیش از چهل سال یک رشد بدون وقفه را، که اغلب 
بر اساس سیاست های غیر معمول و مغایر با آموزه های 

کتاب های درسی علم اقتصاد بوده اند، پیش بردند�
در اواخر سپتامبر گذشته، جمهوری خلق چین، با 
برخورداری از عمری بیش از عمر اتحاد شوروی، رکورد 
جشن گرفتن  با  نیز  بعد  روز  چند  گذاشت�  جدیدی 
شصت و نهمین سال حاکمیت حزب کمونیست رکورد 
دیگری را ثبت کرد� پیشرفت چین ممکن است شتاب 
بیشتری بگیرد و ابرقدرتی جدید از آن پدید آید که با 
فاصله ای بزرگ از دیگران، در آستانۀ تبدیل شدن به 

بزرگ ترین اقتصاد جهان است�
دنیا تصّور می کرد که می تواند چین را دگرگون کند، 
و از بسیاری جنبه ها نیز چنین کرده است� اّما موفقیت 
چین چنان چشم گیر بوده است که خود چین نیز همان 
قدر دنیا را – همچنانکه فهم آمریکا را از چگونگی تغییر 
رهبران چین  این که  در  است�  – دگرگون کرده  دنیا 
چگونه به چنین موفقیتی نائل آمدند توضیح ساده ای 
در دست نیست� طبعاً توانائی آینده نگری و بخت بلند، 
میان  این  در  ارادۀ خشونت آمیز  و  کاردانی  همچنانکه 
دخالت داشته اند، اّما شاید مهم ترین عامل ترس بوده 
است – وجود نوعی احساس خطر  یا بحران در میان 
کشتار  با  و  نرفت،  میان  از  هرگز  که  مائو،  جانشینان 

میدان تیان آن من و سقوط اتحاد شوروی تشدید شد�
کمونیست های چینی، حّتی هنگامی که فاجعه های 
حکم رانی مائو را پشت سر گذاشتند، به بررسی بی وقفۀ 
ادامه  مسکو  در  خود  ایده ئولوژیک  متحدان  سرنوشت 
بیاموزند�  آنها  اشتباهات  از  که  بودند  مصّمم  و   دادند 
حزب  آموختند:  بزرگ  درس  دو  آنها  میان  این  در 
برای زنده ماندن نیازمند به »اصالحات« است، اّما این 
»اصالحات« هرگز نباید دموکراتیزاسیون را نیز در بر 
گیرد� از آن هنگام، چین میان این دو انگیزۀ متناقض 
خفقان،  و  گشایش  میان  است:  بوده  رفت-و-آمد  در 
و  آن،  برابر  در  مقاومت  و  دگرگونی  پذیرفتِن  میان 
همواره پیش از آن که در یکی از این دو مسیر بیش 

فروغلتیدن، عقب کشیده  ترس  از  براند،  پیش  از حد 
بودند که حزب شکست  این عقیده  بر  بسیاری  است� 
خواهد خورد و کشوری به بزرگی چین این تنش میان 
به  شاید  اّما  آورد�  نخواهد  تاب  را  و سرکوب  گشایش 

دلیل همین تنش است که چین چنین اوج گرفت�
متحده،  ایاالت  برابر  در  می تواند  چین  آیا  که  این 
که می کوشد متوقفش کند، تاب بیاورد و به پیشرفت 

خودادامه دهد، مسئلۀ کاماًل متفاوتی است�
آپاراتچیک ها و سرمایه دارها

موگان شان  کنفرانس  شرکت کنندگان  از  یک  هیچ 
نمی توانستند چگونگی صعود چین را پیش بینی کنند؛ 
صعود  این  در  خود  نقش  دربارۀ  نمی توانستند  حّتی 
حدسی بزنند� آنها در دورانی آشوب زده به میانۀ عمر 
رسیده و تقریباً یکسره از دنیا منزوی بودند؛ و چندان 
می دیدند،  خود  برابر  در  که  چالشی  برای  آمادگی ای 

نداشت جز  برای موفق شدن چاره ای  نداشتند� حزب 
هم  و  کند  بازنویسی  را  خود  ایده ئولوژی  هم  آنکه 
بهترین و درخشان ترین اعضای خود را بازسازی نماید�
فرهنگی  انقالب  آستانۀ  در  شو  آقای  مثال،  برای 
خشونت بار مائو، که در جریان آن میلیون ها  نفر تصفیه، 
روزنامه نگاری  مدرک  یک  با  شدند،  اعدام  و  تعقیب 
یک  در  را  سال ها  آن  وی  بود�  شده  فارغ التحصیل 
بود  مشغول  دستی  کاِر  به  گذراند؛  کادرها«  »مدرسۀ 
و در یک واحد نظامی نیز مارکسیسم تدریس می کرد� 
دولتی  پژوهشی  مؤسسۀ  یک  به   ، مائو  مرگ  از  بعد 
منتقل گردید که وظیفه اش »تعمیر« اقتصاد بود� اولّین 
شغل او یافتن راه هائی برای دادن اختیار تصمیم گیری 
بیشتر به کارخانه ها بود – موضوعی که دربارۀ آن هیچ 
نمی دانست� با این حال، در کار خود تا کسب مقام یک 
اولّین  راه انداختن  به  و  رفت  پیش  اقتصادی  برنامه ریز 

بازار بورس چین در شن ژن کمک کرد�
موگان شان،  کنفرانس  شرکت کنندگان  دیگر  از 
می توان از ژو شیائوچوآن نام برد که بعداً به مدت ۱۵ 
سال مدیریت بانک مرکزی چین را به عهده گرفت؛ یا 
لو ژیوه ئی، که صندوق سرمایه گذاری ملّی چین را اداره 
به وزارت دارائی رسید؛ نیز وانگ کی شان  کرد و بعداً 
که کارشناس سیاست های کشاورزی بود و مقامی برتر 

از دیگران یافت�
بانک سرمایه گذاری چین  اولّین  رئیس  وانگ  آقای 
مالی  بحران  اقتصاد چین در جریان  به هدایت  و  شد 
آسیا (۱99۷) کمک کرد� در مقام شهردار پکن، میزبان 
بازی های المپیک 200۸ شد� اخیرا نیز بر برنامۀ حزب 
در عملیات مبارزه با فساد نظارت کرد� در حال حاضر 
آقای وانگ معاون ریاست جمهوری است و در سلسله 
مراتب قدرت پس از شی جین پینگ، رهبر حزب، قرار 

دارد�
موگان شان  کنفرانس  شرکت کنندگان  این  کاریر 
بازمی نماید:  را  چین  موفقیت  مهم  جنبه های  از  یکی 
موگان شان آپاراتچیک ها را به سرمایه داران تبدیل کرد�

به  بودند،  رشد  موانع  زمانی  که  بوروکرات هائی 
کارشان  که  مقاماتی  شدند�  تبدیل  رشد  موتورهای 
پی گرفتن  به  بود  قیمت ها  کنترل  و  طبقاتی  جنگ 
سرمایه گذاری و رونق بخشیدن به شرکت های خصوصی 
شائوجون،  یان  گذشته  سپتامبر  ماه  در  پرداختند� 
شهردار شهرک سانیا در جنوب چین یک فروم تجارتی 
برگزار کرد و در سخنرانی خود از جمله گفت: »سانیا 
یک  خوب،  دایۀ  یک  خوب،  سرپیشخدمت  یک  باید 
راننده و نظافت چی مؤدب برای اهل کسب و کار باشد 
و از سرمایه گذاری شرکت های خارجی استقبال کند�« 
امروزه همۀ رهبران نواحی، شهرها یا ایالت های چین 
همواره در پی آن اند که دستورالعمل مناسب و کارآئی 

نظیر گفتۀ یان شائوجون بیابند و تکرار کنند�
گفتۀ یان شائوجون نشان از ابداع خاّلقانه ای داشت 
که به عقل شوروی ها نرسیده بود� هم در چین و هم در 

اتحاد شوروی، بوروکراسی گستردۀ استالینیستی رشد 
اقتصادی را خفه کرده بود؛ مقامات این بوروکراسی ها 
خوب می دانستند که چگونه با استفاده از قدرت بی حد 
و حصر خود در برابر تغییر که امتیازهایشان را به خطر 

می انداخت، مقاومت کنند�
شوروی،  اتحاد  رهبر  آخرین  گورباچف،  میخائیل 
سیطرۀ  سیاسی  نظام  گشایش  طریق  از  تا  کوشید 
این بوروکرات ها را بر اقتصاد در هم بشکند� هنوز در 
کالس های آموزشی به مسئوالن چینی آموخته می شود 
که چرا این سیاست گورباچف یک اشتباه بزرگ بود� 
در سال 2006 حزب کمونیست چین حّتی یک سریال 
مستند دربارۀ این موضوع تهیه کرد که به طور محرمانه 
میان اعضا در تمام سطوح توزیع می شد تا تماشا کنند 
و عبرت بگیرند� حزب که از گشایش سیاسی وحشت 
راه  بماند،  منفعل  و  که ساکت  نبود  مایل  ولی  داشت 
دیگری بافت� به گونه ای تدریجی پیش رفت و الگوی 
سازشی را که در موگان شان طراحی شده بود، در پیش 
دست نخورده  را  شده  برنامه ریزی  اقتصاد  که  گرفت 
می گذاشت و در عین حال اجازه می داد که یک اقتصاد 

بازار هم بر آن بروید و از آن بزرگ تر شود�
رهبران حزب این شیوۀ پیش روی آهسته و تجربی 
از  را  خود  پای  که  آن  بدون  رودخانه  از  »گذشتن  را 
کف آن بردارند« نام گذاشتند؛ برای مثال به دهقانان 
اجازه داده می شد که کشت و زرع کنند و محصوالت 
خود را بفروشند، ولی مالکیت دولت بر زمین را حفظ 
می کردند؛ در »مناطق اقتصادی ویژۀ« محدودیت های 
نقاط  دیگر  در  ولی  برمی داشتند،  را  سرمایه گذاری 
می کردند؛  حفظ  همچنان  را  محدودیت ها  این  کشور 
در آغاز تنها کم تر از پنجاه درصد برخی از مؤسسات 
آقای  می کردند�  واگذار  خصوصی  بخش  به  را  دولتی 
می شد�  روبرو  مقاومت  با  شیوه  »این  می گفت:  شو 
راضی کردن اصالح طلبان و مخالفان آنها مهارت خاصی 

می طلبید�«
چین  در  آنچه  به  نسبت  آمریکائی  اقتصاددانان 
می گذشت مشکوک بودند� آنها بر این عقیده بودند که 
نیروهای بازار باید هر چه زودتر وارد صحنه شوند، چرا 
که در غیر این صورت، بوروکراسی برای جلوگیری از 
تغییرات الزم بسیج خواهد شد� میلتون فریدمن، برندۀ 
 ۱9۸۸ سال  در  چین  به  سفری  از  پس  نوبل،  جایزۀ 
راه برد حزب کمونیست چین را »دعوتی آزاد به فساد و 

فقدان کارآئی« توصیف کرد�
امتیاز  از  بوروکراتیک  مقاومت  با  نبرد  در  اّما چین 
اقتصادی  رونق  طوالنی  دوران  بود�  برخوردار  ویژه ای 
دنبال  به  را  کشور  تاریخ  فصل های  سیاه ترین  از  یکی 
داشت: انقالب فرهنگی، که ضربات سختی بر دستگاه 
حزب وارد آورده و آن را به شدت ناتوان کرده بود� در 
را  امکانات الزم  تمام خواهی همۀ  مائو در  افراط  واقع، 
او  جانشین  خواه-نا-خواه  که  شیائوپینگ،  دنگ  برای 
شد، فراهم آورده بود تا حزب را به شیوه ای اساسی در 

مسیر بازتری هدایت کند�
به این ترتیب بود که اعزام نسل های جوان تر مقامات 
منظور  به  کشورها  دیگر  و  متحده  ایاالت  به  حزب 
مقامات  این  شد�  امکان پذیر  مدرن  اقتصاد  مطالعۀ 
گاهی در دانشگاه ها نام نویسی می کردند، گاهی شغلی 
»مسافرت های  به  نیز  گاهی  و  می یافتند،  خود  برای 
مطالعاتی« می رفتند� در بازگشت، حزب مقام باالتری 
به آنها می داد و ترتیبی می داد که دیگران از آنها یاد 

بگیرند�
حزب هم چنین در آموزش و پرورش سرمایه گذاری 
می کرد؛ امکانات ورود به مدارس و دانشگاه ها را گسترش 

چین  که  بودند،  امیدوار  یا  می کردند،  تصّور  آمریکا  رئیس جمهور  هشت 
سرانجام در برابر آنچه که قوانین تثبیت شدۀ مدرنیزاسیون شناخته می شود، سر 
فرود آورد : رفاه عمومی باعث برانگیخته شدن خواست مردم برای برخورداری از 
آزادی های سیاسی می شود و چین را وارد جرگۀ کشورهای دموکراتیک می کند. در 
غیر این صورت، اقتصاد چین زیر سنگینی فساد حاکمیت اقتدارگرا و بوروکراتیک 

دچار تزلزل خواهد شد. اّما هیچ یک ازاین دو پیش بینی درست از آب درنیامد.
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را  بی سوادی  کردن  ریشه کن  برنامۀ  بویژه  و  می داد؛ 
بر  را  خود  توجه  منتقدان  از  بسیاری  می گرفت�  پی 
ضعف های سیستم چینی متمرکز می کنند – تاًکید بر 
آزمایش و حفظ کردن، محدودیت های سیاسی، تبعیض 
حال  در  اما  روستائی�  نواحی  دانش جویاِن  به  نسبت 
مهندسی  و  علوم  رشته های  فارغ التحصیالن  حاضر، 
در  رشته ها  همین  فارغ التحصیالن  کّل  از  بیش  چین 

ایاالت متحده، ژاپن، کرۀ جنوبی و تایوان است�
چینی  دانش آموزان  شانگهای،  نظیر  شهرهائی  در 
برتمامی همکالسی های خود در سراسر جهان پیشی 
چنین  مادرها  و  پدر  از  برخی  که  چند  هر  گرفته اند� 
پیشرفتی را کافی نمی دانند� به علت ثروت جدید، و به 
علت توجه سنّتی به آموزش و پرورش به عنوان راهی 
برای طی مدارج اجتماعی، و نیز به علت امتحان های 
دانشگاه،  به  ورود  برای  دولتی  رقابت آمیز  فوق العاده 
نام نویسی  تقویتی  کالس های  در  بیشتردانشجویان 
کالس ها  نوع  این  تحقیق،  یک  اساس  بر   – می کنند 
بازاری به ارزش ۱2۵ میلیارد دالر ایجاد کرده اند، یعنی 

برابر با نیمی از بودجۀ ساالنۀ نظامی چین�
(مکانیک)  عمل کرد  طریق  از  را  حزب  دگرگونی 
برخی  نظر  به  می دهند�  توضیح  نیز  آن  بوروکراتیک 
و  پذیرفت  را  اقتصادی  اصالحات  چین  تحلیل گران 
واقعیت  اّما  کرد�  مقاومت  سیاسی  اصالحات  برابر  در 
دادگاه های  و  آزاد  انتخابات  از  است که، صرفنظر  این 
مهمی  تغییرات  به  حزب  مائو،  مرگ  از  پس  مستقل، 
مناصب  تصّدی  دوران  حزب  مثال،  برای  زد�  دست 
بازنشستگی  برای  را  معینی  سن  و  ساخت  محدود  را 
اجباری تعیین کرد که امکان بیرون انداختن مقامات 
محتوای  در  آورد� حزب هم چنین  فراهم  را  بی کفایت 
رهبران  پاداش  یا  ارتقا  برای  که  داخلی  گزارش های 
محلّی تهیه می شد، تغییراتی داد و توجه اصلی آنها را 
بر میزان موفقیت در هدف های اقتصادی متمرکز کرد�

به گغتۀ یوئن یوئن آنگ، که در دانشگاه میشیگان 
علوم سیاسی تدریس می کند، این اصالحاِت به ظاهر 
داشت،  سیاسی  سیستم  در  فوق العاده ای  تاًثیر  ناچیز 
چرا که تا حدود زیادی مقامات را وادار به حساب پس 
دادن کرد و رقابت میان آنها را برانگیخت� به نظر وی 
آورد:  پدید  فرد  به  منحصر  دو-رگۀ  نظام  یک  »چین 
ترکیبی از حکومت مطلقه با ویژگی های دموکراتیک�«

تنها  که  حزب  مقامات  اقتصاد،  شکوفائی  با  همراه 
هدفشان رشد بود، اغلب از اموری نظیر آلودگی محیط 
زیست در مقیاسی وسیع، تخطی از استانداردهای کار، 
معیوب،  بهداشتی  وسائل  و  آلوده  غذائی  مواد  تولید 
غافل ماندند� در این حال، سیل درآمدهای مالیاتی به 
برایشان  فراوانی  فرصت های  و  شد  سرازیر  آنها  سوی 
فراهم آمد که دوستان، همچنانکه خودشان را ثروتمند 
وارد  و  کردند  ترک  را  دولت  مقامات  از  موجی  کنند� 
ثروت های  حزب  نخبگان  شدند�  آزاد  کار  و  کسب 
حزب  حمایت  شد  باعث  خود  که  زدند  هم  به  بزرگ 
را از خصوصی سازِی بخش بزرگی از اقتصاد، که زمانی 
به  تقویت کند�  بود،  به طور کامل در کنترل خودش 
بخش  در حال حاضر  برجسته،  مقامات  از  یکی  گفتۀ 
خصوصی بیش از 60 در صد تولید اقتصادی کشور را 
شهرهای  کارگران  درصد   ۸0 از  بیش  می کند،  تاًمین 
در   90 و  دارد،  خود  استخدام  در  را  کوچک  و  بزرگ 
صد شغل های جدید را ایجاد می کند� بیش از هر وقت 
بخش  مزاحم  که  می کنند  سعی  بوروکرات ها  دیگر، 
خصوصی نشوند� جیمز نی، رئیس و بنیان گذار شرکت 
می سازد،  تشک  که  شرقی  چین  در  واقع  »اِم لیلی«، 
از  یکی  زحمت  به  هم  بار  یک  سالی  »من  می گوید: 

بوروکرات ها را می بینم� من شغل ایجاد می کنم، مالیات 
بردرآمد می پردازم� چرا باید مزاحم من شوند؟«

برآمده  صدد  در  شی  پرزیدنت  اخیر،  سال های  در 
خصوصی  شرکت های  بر  را  حزب  اقتدار  که  است 
به  یارانه  اختصاص  با  هم چنین  او  بخشد�  تحکیم 
با  و  کرده،  تقویت  را  آنها  دولت،  به  متعلّق  مؤسسات 
داشته  رقابت خارجی مصون  از  را  آنها  مقرراتی  وضع 
آمریکائی  نیز که شرکت های  این خواست  از  او  است� 
در عوض دسترسی به بازار چین، فن آوری خود را در 

اختیار این کشور قرار دهند، حمایت کرده است�
با چنین اقداماتی، او در واقع در پی اثبات این نظر 
است که دولت چین آن قدر تغییر کرده که می تواند 
نقش هدایت کننده ای در اقتصاد به عهده گیرد— برای 
مثال می تواند مؤسساتی ایجاد و اداره کند که حّتی در 
زمینۀ صنایع بسیار پیش رفته، با  ایاالت متحده رقابت 
کند و از آن پیشی بگیرد� اّما این خواست او با واکنش 

واشنگتن روبرو شده است�
»گشایش«

آقای  سو،  این  به  شیائوپینگ  دنگ  دوران  از   …
شی نیرومندترین رهبری است که چین به خود دیده 

است� او فرزند یکی از مقامات برجستۀ حزب است که 
میراث دار  را  خود  آنکه  با  ولی  کرد،  همکاری  دنگ  با 
متفاوت  او  با  مهم  بسیار  دلیل  یک  به  می داند،  دنگ 
است: دنگ حزب را تشویق می کرد که در جستجوی 
کمک و تخّصص به خارج از کشور روی آورد، اّما آقای 
شی اتکا بر خود را موعظه می کند و دربارۀ »نیروهای 
ستیزه جوی خارجی« هشدار می دهد� به عبارت دیگر، 
شعار  برای  کمتری  اهمیت  وی  که  می رسد  نظر  به 

»گشایش« دنگ قائل است�
شاید بزرگ ترین خطری که چین در اجرای برنامۀ 
رشد پذیرفت، این بود که اجازه داد سرمایه ها، بازرگانی 
که  کشوری  برای  شوند�  کشور  وارد  خارجی  افکار  و 
این  شمالی،  کرۀ  که  بود  منزوی  قدر  همان  زمانی 
انجامید:  استثنائی  بُردی  به  که  بود  استثنائی  قماری 
چین سهم هنگفتی از آثار و عوارض موج جهانی شدن 
جهان  کارخانۀ  به  و  کرد  دریافت  را  سرمایه داری 
تبدیل شد� پذیرفتن و به کارگرفتن اینترنت، هر چند 
زمینۀ  در  تا  کرد  کمک  چین  به  محدودیت هائی،  با 
فن آوری در شمار کشورهای مهم قرارگیرد� همچنانکه 
مشورت خارجی چین را در شکل دادن دوبارۀ بانک ها، 
برپاکردن یک نظام حقوقی و ایجاد شرکت های مدرن، 

یاری رساند�

از  متفاوتی  روایت  کمونیست  حزب  روزها  این  اّما 
اقتصادی را  این تحوالت را بیشتر می پسندد، و رونق 
از سرزمین چین« و عمدتاً حاصل رهبری  »برخاسته 
از  یکی  تلّقی  این  که  هر چند  خود حزب می نمایاند� 
این  نظرها مخفی می کند:  از  را  طنزهای صعود چین 
آن  موفقیت آمیز  صعود  به  پکن  پیشین  دشمنان  که 
کمک کردند� ایاالت متحده و ژاپن، که هر دو سال ها 
کمونیست  حزب  خصمانۀ  و  زهرآگین  تبلیغات  هدف 
بودند، به شرکای بزرگ تجارتی، و منابع مهم کمک، 
سرمایه گذاری و مشورت های تخّصصی تبدیل شدند� با 
این حال، آنها که به واقع قواعد بازی را تغییر دادند، 
کسانی نظیر تونی لین بودند که مدیر کارخانه ای بود 

که برای اولین بار در سال ۱9۸۸ به چین سفر کرد�
 – بود  شده  بزرگ  و  زاده  تایوان  در  لین  آقای 
که  مستقل  حکومتی  با  است  جزیره ای  تایوان  
پیروزی  از  پس  داخلی  جنگ  شکست خوردگان 
کمونیست ها بدانجا گریختند� به آقای لین هم همچون 
دیگر همکالسی هایش آموخته بودند که سرزمین اصلی 
چین دشمن آنهاست� اّما در اواخر دهۀ هشتاد میالدی 
به  لین  آقای  را  آن  ادارۀ  که  کفش سازی ای  کارخانۀ 

و  شد،  مواجه  کارگر  کمبود  مشکل  با  داشت  عهده 
پیشنهاد  نایک،  یعنی شرکت  آن،  بزرگ ترین مشتری 
کرد که بخشی از تولید به چین منتقل شود� آقای لین 
ترس های دوران مدرسه را کنار گذاشت و به چین سفر 
کرد و آنچه در آنجا یافت سخت موجب حیرتش شد: 
یک نیروی کار عظیم و مشتاق، و مقاماتی که با اشتیاق 
بودند،  فراوان منتظر ورود سرمایه و تخّصص خارجی 
در اختیارش گذاشتند و  یک کارخانۀ دولتی را مجاناً 

پنج سال هم از پرداخت مالیات معافش کردند�
آقای لین ده ساِل بعد را با رفت-و-آمد میان چین و 
تایوان گذراند، بیشتر وقت خود را در چین می گذرانید 
تایوان  به  بچه هایش  و  به همسر  برای سرزدن  تنها  و 
پنج کارخانۀ کفش سازی  سفر می کرد� وی در چین 
تاًسیس و اداره کرد که یکی از آنها بزرگ ترین تولید 
کنندۀ کفش های نایک در چین بود� او می گوید »چین 
بودند  اسفنج  مثل  آنها  داشت�  عظیمی  سیاست های 
جذب  را  دیگری  چیز  هر  و  تکنولوژی،  پول،  آب،  و 

می کردند�«
آقای لین جزئی از سیل سرمایه  ای بود که از جانب 
چینی های ساکن سرزمین های جداافتاده – هنگ کنگ، 
تایوان، سنگاپور – و فراتر از آنها، به سوی چین سرازیر 
شد� به نظر برخی از اقتصاددانان، بدون این دیاسپورای 

توضیح  آمدند  نائل  موفقیتی  چنین  به  چگونه  چین  رهبران  که  این  در 
ساده ای در دست نیست. شاید مهم ترین عامل ترس بوده است که با کشتار میدان 
تیان آن من و سقوط اتحاد شوروی تشدید شد. آنها دو درس بزرگ آموختند: حزب 
نباید  هرگز  »اصالحات«  این  اّما  است،  »اصالحات«  به  نیازمند  زنده ماندن  برای 
دموکراتیزاسیون را نیز در بر گیرد. از آن هنگام، چین میان این دو انگیزۀ متناقض در 
رفت-و-آمد بوده است: میان گشایش و خفقان، میان پذیرفتِن دگرگونی و مقاومت 
در برابر آن، و همواره پیش از آن که در یکی از این دو مسیر بیش از حد پیش براند، از 
ترس فروغلتیدن، عقب کشیده است. بسیاری بر این عقیده بودند که حزب شکست 
خواهد خورد و کشوری به بزرگی چین این تنش میان گشایش و سرکوب را تاب 

نخواهد آورد. اّما شاید به دلیل همین تنش است که چین چنین اوج گرفت. 
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چینی، دگرگونی سرزمین اصلی چین از سطح پیشرفت  

کشورهائی نظیر اندونزی یا مکزیک فراتر نمی رفت�
به سود چین عمل کرد، چرا که درست  نیز  زمان 
از  هنگامی گشایش خود را آغاز کرد که تایوان بیش 
ظرفیتش در زنجیرۀ تولید کارخانه ای جهانی سفارش 
پذیرفته بود� چین نه تنها از پول تایوان، که از تجربۀ 
در  مشتربانش  با  آن  مناسبات  و  فن آوری،  مدیریت، 
را  تایوان خودرو سرمایه داری  برد�  سراسر جهان سود 
در چین ُهل داد و به راه انداخت و پریز آن را به اقتصاد 

جهانی وصل کرد�
اندک زمانی بعد، حکومت تایوان از این که این همه 
به دشمن قدیمی خود وابسته شده بود، نگران شد و 
منتقل  دیگری  به جای  را  تا سرمایه گذاری ها  کوشید 
کند� اما سرزمین اصلی (چین) بیش از حد ارزان، بیش 

مشترک،  میراث  و  زبان  به  توجه  با  و،  نزدیک  از حد 
بیش از حد آشنا بود� آقای لین سعی کرد در تایلند، 
ویتنام و اندونزی هم کارخانه هائی باز کند، اّما هر بار 

به چین برمی گشت�
اینک تایوان خود را هر چه بیشتر وابسته به چین 
می یابد که بسی نیرومندتر است و هر چه بیشتر برای 
نامطمئن است�  نیز  تایوان  آیندۀ  اتحاد فشار می آورد� 
گرفتار  مخمصمه ای  چنین  در  که  نیست  تایوان  تنها 
نیز  دیگری  کشورهای  جهان  کنار  و  گوشه  در  آمده؛ 
هستند که از این که زمانی با تجارت و سرمایه گذاری 
به  اینک  گشودند،  آغوش  پکن  سوی  به  شتاب زده 

عواقب کار خود می اندیشند�
متحده  ایاالت  در  شاید  پشیمانی  احساس  این 
نیرومندتر است، چرا که چین را وارد سازمان جهانی 
تجارت کرد، بزرگ ترین مشتری چین شد و اینک چین 
را به سرقت فن آوری در مقیاس وسیع متهم می کند� 
اخیراً یکی از مقامات آمریکائی از این ماجرا با عبارت 

»بزرگ ترین انتقال ثروت در تاریخ« نام برد�
در واشنگتن بسیاری پیش بینی می کردند که تجارت 
دگرگونی های سیاسی در پی خواهد آورد� چنین شد، 
حزب،  تضعیف  جای  به  »گشایش«  چین�  در  نه  اّما 
قدرت  دستگاه  بر  را  خود  تسلط  تا  کرد  کمک  بدان 
تحکیم بخشد� در این حال صعود چین به عنوان یک 
غول صادراتی بر شهرهای صنعتی سراسر جهان تاًثیر 
ایاالت متحده  تنها در  اقتصاددانان،  به گفتۀ  گذاشت� 
از شهرهائی  رفت—بسیاری  میان  از  میلیون شغل  دو 
که شغل از دست دادند، به راًی دهندگان آقای ترامپ 

تبدیل شدند�
سرکوب گزینشی

بر سر میز ناهار مجلل یک باشگاه خصوصی واقع در 
طبقۀ پنجاهم یک آسمان خراش مسکونی در مرکز پکن، 

می داد  توضیح  چین  مستغل داران  موفق ترین  از  یکی 
دموکراسی خواهانۀ  جنبش  سرکوب  پی  در  چرا  که 
دانشجویان در میدان تیانان من، شغل خود را در یک 

مرکز پژوهشی دولتی ترک کرده است�
از  مجموعه ای  که  وانُتن،  شرکت  رئیس  لن،  فنگ 
مستغالت به ارزش چند میلیارد در سراسر دنیا را اداره 
را  دولتی خود  چرا شغل  که  این  توضیح  در  می کند، 
ترک کزده است، چنین گفت: »بسیار آسان بود� یک 
بیدار شدم و متوجه شدم که همه فرار  از خواب  روز 
کرده اند� من هم فرار کردم�« او همچنین گفت تا زمانی 
آخر  تا  داشته  قصد  بودند،  نکرده  شلیک  سربازان  که 
که  هنگامی  اّما  کند�  را حفظ  دولتی خود  عمر شغل 
دانشجویان  از  که  کرد  کسانی  اخراج  به  شروع  حزب 
طرفداری کرده بودند، به موج مقاماتی پیوست که طی 

سال های دهۀ ۱990 وارد بازار آزاد شدند و به تاًسیس 
»زمانی  که  می آورد  خاطر  به  او  زدند�  دست  شرکت 
اگر شما به جلسه ای احضار می شدید و در آن به شما 
گفته می شد که وارد کسب وکار شوید، نمی پذیرفتید� 
هدفی  چنین  بی آنکه  آن من)،  (تیان  حادثه  این  اّما 
واقع  اقتصاد کاشت�« در  را در  بازار  بذر  باشد،  داشته 

راز موفقیت حزب نوعی الگوی االکلنگی بوده است�
جنبش دموکراسی خواهی ۱9۸9نهایت تالش حزب 
بود؛  مائو  مرگ  از  پس  سیاسی  آزادسازِی  هدف  با 
حداکثر  داشت،  پی  در  که  سخت گیری ای  همچنانکه 
اقدام حزب در جهت سرکوب و کنترل به شمار می آید� 
آن  بازسازی  و  شد  وقفه  دچار  اقتصاد  کشتار،  از  بعد 
از  دنگ  بعد  سال  سه  حال،  این  با  می نمود�  ناگریز 
سفری به جنوب چین استفاده کرد تا بار دیگر حزب 
را به مسیر »اصالحات و گشایش« بازگرداند� بسیاری 
کرده  رها  را  حکومت  فنگ،  آقای  مثل  که  کسانی  از 
بودند، همچون نسل اّول شرکت سازان خصوصی، ناگاه 
خود را در مقام رهبران دگرگون سازی کشور خارج از 

حزب یافتند�
در حال حاضر، آقای شی جین پینگ یک بار دیگر 
حزب را در مسیر سرکوب هدایت می کند، بر کنترل آن 
بر جامعه می افزاید، و با الغای محدودیت های دوره ای 
متمرکز  خود  دست  در  را  قدرت  جمهوری،  ریاست 
کرده و مصّمم است که تا پایان عمر حکومت کند� آیا، 
آمد،  پیش  تیان آن من  از  پیش  سالی  چند  همچنانکه 
یا  گرفت  خواهد  پیش  در  تساهل  راه  دیگر  بار  حزب 
این که تحوالت کنونی (در جهت کنترل بیشتر) ادامه 
خواهند یافت؟ اگر چنین باشد، معجزۀ اقتصادی با چه 
عواقبی روبرو خواهد شد؟ بیم آن می رود که آقای شی، 
با در پیش گرفتن شیوه ای خشن تر به جای سرکوب 
که  باشد  دستورالعملی  بازنویسی  صدد  در  گزینشی، 

صعود چین را تاًمین کرد�
حزب همواره مراقب بوده است که هر گونه تهدید 
بالقوه ای را در نطفه خفه کند – چه یک حزب نیمه جان 
مخالف باشد چه یک جنبش معنوی توده ای یا حّتی 
چند  با  اّما  نوبل�  جایزۀ  برندۀ  ناراضی  نویسنده  یک 
استثنای بزرگ، به طور کلّی در برابر زندگی خصوصی 
مردم عقب نشینی کرده و به آنها آزادی کافی داده است 

تا رشد اقتصاد را تاًمین کنند�
میان  توافقی  بافتن  برای  مناسبی  مثال  اینترنت 
حزب و مردم بوده است� حزب بی آنکه از عواقب کار 
آگاهی چندانی داشته باشد، اجازه داد که مردم آزادانه 
از اینترنت استفاده کنند� در عین حال، ضمن استفاده 
از نتایج اقتصادی اینترنت، انتشار اخباری را که به حال 
خود مضر می دانست، کنترل می کرد� در سال 20۱۱ 
بحرانی درگرفت� در پی تصادف یک قطار سریع السیر 
در چین شرقی، سی میلیون پیام در انتقاد از عمل کرد 
اجتماعی  شبکه های  در  تصادف  این  مورد  در  حزب 
انتشار  نبودند جلوی  قادر  سرازیر شد— سانسورچیان 
چنین شماری از پیام  را بگیرند� برخی از مقامات که 
ویبو،  شبکۀ  بستن  صدد  در  بودند،  افتاده  وحشت  به 
که معادل چینی توئیتر است، افتادند� اّما برخی دیگر 
بودند�  اقدامی  چنین  به  نسبت  مردم  واکنش  نگران 
سفت کردن  برای  اّما  گذاشتند  آزاد  را  ویبو  سرانجام، 
شرکت ها  به  و  کردند  بیشتری  سرمایه گذاری  کنترل 

نیز دستور دادند که همین کار را بکنند�
از شرکت ها  اکنون بسیاری  نتیجه رسید�  به  توافق 
صدها کارمند خود را به کار سانسور وامی دارند و چین 
نیز در چشم انداز جهانی اینترنت به غولی تبدیل شده 
است�  چن تونگ، یکی از پیشتازان اینترنت در چین 
با درآمد عظیمی  مقایسه  در  می گوید»هزینۀ سانسور 
ما  است�  محدود  بسیار  می کند،  تولید  اینترنت  که 
به  را  اقتصادی  پیشرفت  برای  اطالعات الزم  همچنان 

دست می آوریم�«
آغاز یک »عصر جدید«

مقتضیات  یک  که  نیست  کشوری  تنها  چین 
حاکمیت اقتدارگرا را با نیازهای بازار آزاد تطبیق داده 
و  بزرگ تر  مقیاسی  درازتر، در  زمانی  برای  اّما،  است،، 
با نتایجی مجاب کننده تر در این کار موفق شده است� 
اکنون مسئله این است که چین برای حفظ مدل خود 
بهتر است ایاالت متحده را دشمن خود بداند یا شریک 

خود�
جنگ اقتصادی تازه شروع شده است� و جنگ فقط 
هواپیماهای  و  کشتی ها  نمی شود�  محدود  اقتصاد  به 
جنگی آمریکا به نحوی روزافزون با ادعاهای چین در 
مورد آب های مورد منازعه مقابله می کنند و در این حال 
چین دائماً هزینه های نظامی خود را افزایش می دهد� 
گوشه  در  چین  افزایندۀ  نفوذ  با  می کوشد  واشینگتن 
مخارج  که  می دهد  هشدار  و  کند  مقابله  دنیا  کنار  و 
زیرساخت های  صرف  چین  که  دست-و-دل بازانه ای 
بندهای سختی در  کشورهای مختلف می کند، قید و 

پی خواهد داشت�
هر دو کشور هنوز می توانند به برخی توافق ها دست 
به  را  اما در آمریکا هم چپ و هم راست چین  یابند� 
می شناسند،  متفاوت  جهانی  نظم  یک  قهرمان  عنوان 
نظمی که دربرگیرندۀ ارزش های اقتدارگرایانه است و 
رقابت آزاد را برنمی تابد� این یکی از موارد نادر اجماع 
از  بسیار،  موارد  در  که  چرا  است،  متحده  ایاالت  در 
در  کشور  از  خارج  در  قدرت  کاربرد  زمینۀ  در  جمله 
اختالف  حاضر–  حال  در  همچنانکه   – اخیر  دهه های 

رهبران حزب  شیوۀ پیش روی آهسته و تجربی را »گذشتن از رودخانه بدون 
آن که پای خود را از کف آن بردارند« نام گذاشتند؛ برای مثال به دهقانان اجازه داده 
می شد که کشت و زرع کنند و محصوالت خود را بفروشند، ولی مالکیت دولت بر 
زمین را حفظ می کردند؛ در »مناطق اقتصادی ویژۀ« محدودیت های سرمایه گذاری را 
برمی داشتند، ولی در دیگر نقاط کشور این محدودیت ها را همچنان حفظ می کردند؛ 
در آغاز تنها کم تر از پنجاه درصد برخی از مؤسسات دولتی را به بخش خصوصی 
واگذار می کردند. آقای شو می گفت: »این شیوه با مقاومت روبرو می شد. راضی کردن 

اصالح طلبان و مخالفان آنها مهارت خاصی می طلبید.«

ادامه در صفحه 3۷
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درآمد
دموکراسی”  به  “گذار  و  کمونیستی  رژیم  سقوِط  
صورت   ۱9۸9 سال  دسامبر  ماه  در  که  رومانی  در 
گرفت آخرین مورد از “گذار به دموکراسِی” کشورهای 
دیوار  فروپاشی  از  پس   – شرقی  اروپای  کمونیستی 
برلن و سقوِط کمونیسم در آلمان شرقی، مجارستان، 
چکسلواکی و لهستان – در خالِل این سال بود� سقوطِ  
رژیم “نیکالی چائوشسکو”  در رومانی بر خالف سقوط 
رژیم های دیگر کشورهای اروپای شرقی با خشونت و 
خونریزی همراه شد و 4·۱۱کشته و 332۱ زخمی از 

خود بر جای گذاشت�
واقع  در  “انقالب”  یا  دموکراسی”  به  “گذار  این 
دستاورِد یک “کودتا”ی شماری از رهبراِن “رفرمیست” 
که  است  رومانی  امنّیتی  و  سیاسی  طلب  اصالح  یا 
کشور  نخبگاِن  های  اعتراض  و  مردمی  ها          ی  شورش 
وقوع آن را تسهیل کرده بود� ماهّیت و سرشت واقعی 
این “گذار” و “سقوِط رژیم” هم امروز نیز موضوع تعبیر 
و تفسیرهای منتاقض و گونه گون است و بسیاری از 
تحلیل گران بیشتر از منظِر یک “کودتا” و به ویژه یک 
“فریبکاری رسانه ها” به خصوص در خارج از این کشور 
می نگرند� عالقمندان به این مسأ          له می تواند از جمله 
داستان  رومانی:  نبود/  کار  در  “انقالبی  های  کتاب  به 
یک کودتا”(۱)، “دروغی به بزرگی قرن/ رومانی: داستان 
یک فریبکاری”(2)،”کالبد شکافِی کودتای رومانی: در 
دیاِر دروِغ پیروز”(3) و ده ها کتاب دیگر مراجعه کنند� 
ادامه و حفِظ سلطه ی  این نگرش،  باور طرفداران  به 
“نوِمنکالتورا”(4)ی روما نی بر ثروت و قدرت و همکاری 
و همراهی سرویس های اطالعاتی کشورهای خارجی 
از جمله اتحاد  شوروی و آمریکا از دیگر عوامل تسهیل 
کننده و یاری دهنده ی این کودتا و دستگیری و اعدام 
سریع “چائوشسکو” و همسرش بوده است� باید یادآور 
در  شوروی  اتحاد  رهبر  گورباچف”  “میخائیل  که  شد 
متقاعدش  بود  نشده  موفق  “چائوشسکو”  با  مالقات 
و  فضای سیاسی  بازکردن  به  او  از  پیروی  به  که  کند 

اصالحات اقتصادی و اجتماعی دست زند�
در این ُجستار پس از نگاهی کوتاه به تاریخ رومانی 
پس از جنگ جها          نی دوم و زندگی و شخصّیت “نیکالی 

چائوِشسکو” که از سال ۱96۵ 
تا ۱9۸9 در کماِل قدرت و با 
امور  ی  اداره  آهنین  دستی 
داشت،  برعهده  را  کشور  این 
به رویداهائی خواهیم پرداخت 
دسامبر   22 در  سرانجام  که 
سال  چهار  و  چهل  به   ۱9۸9
حکومِت مبتنی بر دیکتاتوری 
پایان  رومانی  در  حزبی  تک 

داد� 
رومانی از 1944 تا امروز

جنگ  جریان  در  رومانی 
این  آغاز  از  دّوم،  جهانی 
بیش  با   ،۱939 در  جنگ 

متحدانش  و  آلمان  کنار  در  هزارسرباز  صد  ازچهار 
این  مردم  از  گروهی  دوران  همین  در  اّما  داشت  قرار 
کشور از جمله اعضای حزب کمونیست در همراهی با 
نیروهای متفقین علیه نیروهای آلمان و متحدانش می 
جنگید         ند� در بیست و سوم اوت ۱944،رومانی در پی 
برکنار شدن و بازداشت مارشا                ل “ایوان آنتونِسکو”(۵)، 
رئیس دولت، توسِط “میشل اّول”- پادشاه این کشور- 
و  داده  اردوگاه  تغییر  گرفت  صورت  کودتا  یک  با  که 
، مسکو  ماه مارس ۱94۵  پیوندد� در  به متفقین می 
مستقیماً مداخله کرده و “پترو گروزا”(6)، سیاستمدار 
طرفداِرکمونیست ها و رهبر یکی از احزاب این کشور 
اّول” تحمیل  برای تشکیل دولِت جدید به “میشل  را 
می کند� استانداران کمونیست نیز به گونه ای تحمیلی 
منصوب می شوند� مسکو در ·2 اوت ۱94۵ دولت “پترو 
واشنگتن  و  لندن  شناسد�  می  رسمّیت  به  را  گروزا” 
نیز با گرفتن قول برگزاری انتخابات آزاد در فوریه ی 
۱946 از مسکو، به روی کارآمدن دولت جد      ید رضایت 
می دهند� “میشل اّول” در سال ۱94۷ مجبور به کناره 
گیری می شود و حزب کمونیست قدرت را در رومانی 
در  را  دیکتاتوری  رژیمی  و  کرده  قبضه  کامل  به طور 
این کشور بر پا می کند که تا 22 دسامبر ۱9۸9 کشور 
بسیاری  باور  به  و  “خودکامه”  رژیم  یک  لوای  در  را 
از مجموِع 44 سال سلطه و  اداره می کند�  “پلیسی” 

حکومت کمونیستی بر رومانی، رهبری 34 سال آن بر 
عهده ی “نیکالی چائوشسکو” بود که همسرش “لِنوتا 
در  نیز  را  فرزندانش  و  چائوِشسکو”(۷)  پِتِرسکو”یا”اِلِنا 

قدرت و اِعماِل آن سهیم کرده بود�
کمونیسم،  سقوط  از  پس  های  سال  نخستین  در 
اتحاد  و  کمونیسم  به  هائی  وفاداری  کماکان  رومانی 
رئیِس  ایلِیسکو”(۸)،  “ایوان  با خود داشت�  را  شوروی 
سال ۱99۱  فوریه ی  ماه  در  روما     نی،  وقِت  جمهوری 
، در پی انعقاد و امضای پیمانی دوجانبه میان رومانی 
شاهد  آن  پایانی  ماه  که  سالی  بود�  شوروی  اتجاد  و 
موجودیت  اعالم  باالخره  و  شوروی  اتحاد  فروپاشی 
رومانی  تالش  واقع  در  بود�  روسیه  فدرال  جمهوری 
برای نزدیکی به غرب از سال ۱993 شروع شد� رومانی 
پیمان  سازمان  به   2··4 سال  مارس  ماه  در  سرانجام 

آتالنتیک شمالی (ناتو) پیوست�
نیز چند  اروپا  اتحادیّه ی  به  رومانی  پیوستن  روند 
ی  اتحاّدیه  و  رومانی  مقامات  کشید�  درازا  به  سالی 
یکی  در  و سه  در سال دوهزار  مذاکراتی که  در  اروپا 
از شهرهای رومانی برگرار شد در مورد تاریخ پیوستن 
و  دوهزار  ژانویه ی سال  ]اّول  اتحادیّه  این  به  رومانی 
در  توافق  بودند�این  رسیده  توافق  به  میالدی[  هفت 
در  اتحادیّه  این  رهبران  تأیید  به  پنج  و  دوهزار  سال 
بروکسل رسید و سرانجام رومانی در تاریخ توافق شده 

به اتحادیّه ی اروپا پیوست�

رومانی؛ سقوِط دیکتاتور، انقال ب یا کودتا؟
فواد روستائی
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تا  “فا                     شیسم”  با  مبارزه  از  نیکالی چائوِشسکو 

مبارزه با “آزادی”
“نیکالی چائوِشسکو” در سال ۱9۱۸ در خانواده ی 
روستائِی فقیری با ده فرزند زاده شد� در یازده سالگی 
برای فرار از خشونت و بی رحمی پدِر معتاد به الکِل 
خویش تحصیل در مدرسه ی دهکده را ناتمام گذاشت 
از  رفت�  رومانی  پایتخت  بخارست  به  همیشه  برای  و 
“کمیته  به  نزدیک  محافل  با  ارتباط  خاطر  به   ۱934
جلب  خود  به  را  پلیس  توجه  فاشیسم”  ضّد  ملّی  ی 

کرد و در سال های ۱932تا 34 چند بار دستگیر شد� 
در ماه مه ۱936 محاکمه و به دو سال زندان محکوم 
 ۱94· سال  از  او  زندان  دوران  ترین  طوالنی  اّما  شد� 
تا ۱944 دربحبوحه ی جنگ جهانی دّوم است� با به 
قدرت رسیدن کمونیست ها در رومانی، “چائوِشسکو” 
مدارج ترقی را پلّه پلّه طی می کند و در سا ل ۱96۵ 
پس از درگذشت “گئورگه گئورگیو- ِدج”(9)، نخستین 
رهبِر جمهوری خلق روما            نی، به جای او تکّیه می زند 
و تا سقوط کمونیسم در مقام دومین و در واقع آخرین 

رهبر رژیم کمونیستی این کشور باقی می ماند�
“چائوِشسکو” در عین اِعمال یک دیکتاتوری فردی 
و برقراری یک نظام مبتنی بر کیِش شخصّیت ]“دانوِب 
اندیشه” از جمله القاب اوست[، راهی مستقل از دیگر 
کشورهای بلوک شرق و پیمان ورشو را در پیش می 
تازه  اساسی  قانون   ،  ۱96۵ سال  همان  در  گیرد�  
به  روما       نی”  خلق  “جمهوری  از  را  کشور  رسمی  نام 

“جمهوری سوسیالیستی روما        نی” تبدیل می کند�
ورشو،  پیمان  در  رومانی  عضویّت  رغم  به 
]به  پیمان  این  نیروهای  ی  مداخله  از  “چائوِشسکو” 
استثنای ارتش رومانی[ در چکسلواکی و سرکوب “بهار 
پرا     گ” در سال ۱96۸ پشتیبانی نمی کند و همزمان با 
این مداخله با صدور “بیانیه ی استقالل ملّی رومانی” 
خواستار عدم مداخله ی دیگر کشورها در امور داخلی 

رومانی می شود�
در سال ۱96۷ پس از جنگ شش روزه ی اعراب و 
اسرائیل بر خالف دیگر کشورهای بلوک شرق، رومانی 

به روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل ادامه می دهد�
به   ۱9۷2 در  “چائوِشسکو”  رهبری  تحت  روما      نِی 
صندوق بین المللی پول می پیوندد� در ۱9۷۵ ، ایاالت 
آمریکا  با  ِسَتد  و  داد  در  را  رومانی  آمریکا  ی  متّحده 

مشمول “شرط دولت کاملۀ الوداد”(·۱) می کند�

در سال ۱9۸4 روما           نی تنها کشور بلوک شرق است 
که تحریم بازی های المپیک در “لس آنجلس” از سوی 
این بلوک را نادیده گرفته و ورزشکاران خود را به “لُس 

انجلس” در آمریکا اعزام می کند�
روی دیگر سّکه ی “چائوشسکو” دیکتاتوری و خود 
با  هایی  طرح  اجرای  به  را  او  که  اوست  بینی  بزرگ 
هزینه های سرسام آور سوق می دهد که تنها حاصل 
آن باال آوردن بدهی های خارجی تا حدود ده میلیارد 
دالر و فقیرتر شدن مردم در پی اِعمال سیاست های 

شدید ریاضت اقتصادی برای بازپرداخت این بدهی ها 
بود� این جاه طلبی ها و بلند پروازی ها از دیگر علل 
زمینه ساز شورش ها و ناآرامی های منجر به انقالب 

۱9۸9 است�
از اوائل دهه ی هفتاِد سده ی بیستم، “چائوِشسکو” 
قدرت  اِعمال  به  را  شخصی  قدرت  اعمال  تدریج  به 
“اِلِنا”  همسرش   ۱9۷2 در  دهد�  می  سوق  خانوادگی 
را وارد کمیته ی مرکزی حزب می کند و هشت سال 
بعد او را بر کرسی معاون نخست وزیر می نشاند� پس 
بر  که  رسد  می  “نیکو”  پسرش  به  نوبت  همسر،  از 
کرسی وزارت جوانان و دبیر اولّی “اتحادیّه ی جوانان 

کمونیست” تکیه زند�
سقوِط رژیم

سقوط  سیاسی  تحلیلگران  و  مورخان  اکثِر  باور  به 
رژیم “چائوشسکو” و فروپاشی قدرت در آخرین سنگر 
البته  کودتاست�  یک  حاصِل  مأالً  اروپا  در  کمونیسم 
روما      نی  مردم  اکثریت  که  نیست  تردیدی  نیز  این  در 
شرقی  اروپای  کشورهای  دیگر  شهروندان  چون  نیز 
اقتصادی  های  سیا ست  و  مدنی  های  آزادی  نبوِد  از 
رژیم که مردم را در فقر و مسکنت غرق کرده بودند 
و  غذائی  مواد  چشمگیر  کمبود  بودند�  آمده  ستوه  به 
از سوء ظن و بدگمانی حاکم بر کشور  فضای سرشار 
و باالخره حاکم کردن ترس و وحشت بر کشور توّسط  
(۱۱)سرچشمه  کشور[  امنّیت  ]سازمان  “سکوریتاته” 
که  داشت  توجه  باید  بود�  مردم  نارضائی  اصلی  های 
از  گورباچف”  “میخائیل  خالف  بر  “چائوشسکو”  رژیم 
اصالحات  به  زدن  دست  و  سیاسی  فضای  کردن  باز 

اقتصادی و اجتماعی خود           داری کرد�
در دهم ماه مارس ۱9۸9، شش تن از اعضای حزب 
سیاست  از  سرگشاده  ای  نامه  در  رومانی  کمونیست 
های “چائوِشسکو” که مردم را  اسیِر”گرسنگی و ترس 

در  که  ای  نامه  کرد         ند�  انتقاد  بود  کرده  وحشت”  و 
همان ماه در روزنامه های آمریکائی “نیویورک تایمز” 
و فرانسوی “لوموند” نیز منتشر شد و در بی�بی� سی 

نیز بازتاب یافت�
سقوط  رونِد  شروع  ی  نقطه  تظاهرات؛  یک 

رژیم “چائوِشسکو”
رژیم  سقوط  به  منجر  رونِد  شروع  ی  نقطه 
که  ست  تظاهراتی  و  تجّمع  واقع  در  “چائوِشسکو” 
به  “تیمیشوارا”(۱2)  شهر  در  دسامبر  شانزدهم  در 
مجاِر  اقلّیت  از  پروتستان  کشیش  یک  از  طرفداری 
روما  نی برگزار شد که دولت  قصد اخراج او را داشت� 
ها  ده  خود  از  آن  بار  سرکوب خشونت  که  تظاهراتی 
تظاهرات،  این  برغم سرکوب  گذاشت�  جای  بر  کشته 
تر  نیز شاهد تظاهراتی گسترده  بعد  شهر در روزهای 
بود و در روز هژدهم دسامبر گروهی از تظاهرکنند              گان 
پرچم هائی را با خود داشتند که “داس و چکش” را از 
آن کنده بود ند و سرود ملّی پیش از دوران کمونیسم با 

مطلع “روما     نیائی بیدارشو!” را می خواندند�
در روز 2۱ دسامبر صدهزار کارگر وارد “تیمیشوارا” 
چون  شعارهائی  خود  اعتراضی  تظاهرات  در  و  شده 
برغم آن  با ماست” سرداد    ند�  “ارتش  و  مائیم!”  “خلق 
در  “تیمیشوارا”  های  اعتراض  و  تظاهرات  تنها  که 
بعد  به  دسامبر  دهم  روز  از  بود،  یافته  بازتاب  غرب 
رژیم  علیه  تظاهرات  شاهد  نیز  کشور  شهرهای  دیگر 

و دستگیری ها بود�
در همان روز (2۱ دسامبر) تظاهراتی که به وسیله 
با شرکت صد  “سکوریتاته” و به دستور “چائوِشسکو” 
مستقیماً  بود  داده  سازمان  بخارست  نفردر  هزار  ده  و 
که  “چائوِشسکو”  شد�  می  پخش  دولتی  تلویزیون  از 
به  اجتماع  این  در  بود  برگشته  تهران  به  سفری  از 
او  اعتنائی مردم به سخنان  اّما بی  سخنرانی پرداخت 
به  را  خود  جای  کشورناگهان  های  پیشرفت  مورد  در 
هو کردن و سرداد ن شعار “مرگ بر دیکتاتور” داد� او 
که از این واکنش دچار شگفتی شده بود فی البداهه و 
بدون برنامه ی قبلی یکصد “لی” ]واحد پول روما     نی[ 
ناتوانی در آرام  از  از  اّما پس  افزود  به حقوق کارگران 
کردن مردم و کنترل َجوِّ موجود محل را ترک کرد� از 
را   یج  ابتدا شعارهای  در  که  نیز  بلندگوها  دیگر،  سوی 
رفیق  باد  “زنده  کمونیست”،  حزب  باد  “زنده  چون 
چائوِشسکو” و “مرگ بر مداخله ی امپریالیسم” پخش 
می کردند پس از گذشت هشت دقیقه به پخش نواری 

از تظاهرات “تیمیشوارا” پرداختند�
خودکشی  خبر  “چائوِشسکو”  دسامبر   22 روز  در 
را در نشست کمیته ی مرکزی  این کشور  وزیر دفاِع 
شد  او  خیانت  شدن  برمال  مدّعی  و  کرد  اعالم  حزب 
حال آن که مردم بر این باور بودند که او را به خاطر 
در  اند�  کشته  مردم  کشتن  و  سرکوب  از  خود         داری 
فوق  حالت  برقراری  خبر  روز  همان  بامداد  ده  ساعت 
العاده و ممنوعّیت تجمع بیش از پنج نفر از تلویزیون 

پخش شد�
به روایت رسمی، “چائوِشسکو” و همسرش “النا” بعد 
از ظهر همین روز با توسل به سالح گرم و به گروگان 
گرفتن و مجبور کردن خلبان یک هلیکوپتر از بخارست 
و  نداشته  کا فی  هلیکوپترسوخت  اّما  کنند  می  فرار 
خلبان در نزدیکی “کالخوزی” در·۵ کیلومتری پایتخت 
به زمین می نشیند و دیکتاتور و همسرش چند ساعتی 
پلیس  توسط  وسپس  گذرانند  می  مدرسه  یک  در  را 
دستگیر می شوند� دستگیر کنندگان “چائوِشسکو” و 
همسرش نیز به نوبه ی خود ضمن گوش سپردن به 
رادیو ساعاتی را با زندانیان خود در انتظار پی بردن به 

نظام  برقراری یک  و  فردی  دیکتاتوری  اِعمال یک  عین  در  »چائوِشسکو« 
مبتنی بر کیِش شخصّیت، راهی مستقل از دیگر کشورهای بلوک شرق را در پیش می 
گیرد.  به رغم عضویّت رومانی در پیمان ورشو، »چائوِشسکو« از مداخله ی نیروهای 
این پیمان در چکسلواکی و سرکوب »بهار پرا     گ« در سال 1968 پشتیبانی نمی کند 
با صدور »بیانیه ی استقالل مّلی رومانی« خواستار عدم  این مداخله  با  و همزمان 
از  در سال 1967 پس  رومانی می شود.  داخلی  امور  در  دیگر کشورها  مداخله ی 
جنگ شش روزه ی اعراب و اسرائیل بر خالف دیگر کشورهای بلوک شرق، به روابط 
دیپلماتیک خود با اسرائیل ادامه می دهد. روما      نِی  در 1972 به صندوق بین المللی 
پول می پیوندد. در 1975 ، آمریکا رومانی را در داد و ِسَتد با آمریکا مشمول »شرط 
دولت کاملۀ الوداد« می کند. در سال 1984 روما           نی تنها کشور بلوک شرق است که 

تحریم بازی های المپیک در »لس آنجلس« از سوی این بلوک را نادیده می گیرد.
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جهت وزیدن باد و اخذ تصمیم به انتظار می گذرانند 

و سرانجام آنان را تحویل نیروهای ارتش می دهند�
“ویکتور  ژنرال  دیگر،  منابع  ی  گفته  به 
در  شده  منصوب  دفاِع  وزیر  استانکولِسکو”(۱3)، 
همان روز و ژنرال “اُپروتا” (۱4)، افسر نیروی هوائی، 
امنّیت  سازمان  و  کمونیست  حزب  های  رفرمیست  با 
که  “کا�گ�ب�”  و  “سیا”  موافقت  با  هم  (شاید  کشور 
ثباتی  بی  عامل  و  کنترل  قابل  غیر  را  “چائوِشسکو” 
می دانسته اند) همدست بوده و خلبان هلیکوپتر هم 

آگاهانه “چائوِشسکو” و همسرش را در نزدیکی مدرسه 
پیاده کرده است�

“شورای جبهه ی نجات ملّی روما نی” که از تابستان 
بود  کرده  فعالّیت  به  آغاز  مخفی  طور  به  سال  این 
می  دست  در  را  قدرت  دسامبر   22 روز  در  سرانجام 
گیرد� این شورا در همان روز اعالم می کند که “جبهه 
ی نجات ملّی” از “سوسیالیسم با سیمای ا          نسانی” چشم 

پوشی کرده و به “سوسیال دموکراسی” گرویده است�
می  مردم  جنبش  به  ارتش  دسامبر   24 روز  در 

پیوند د�
و  چائوِشسکو”  “نیکالی  دسامبر،   2۵ روز  در 
همسرش در یک دادگاه نظامی بدون وکیل و رعایت 
روز  همان  و  شده  محکوم  اعدام  به  و  محاکمه  اصول 

تیرباران می شوند�
سخن پایانی

سی سا ل از سقوط رژیم کمونیستی در روما نی می 

مورد  در  پاسخی  بی  پرسش های  اّما هنوز هم  گذرد 
چند و چون این گذار به دموکراسی و دروغ هایی که 
راست  و  پیگیری  و  تحقیق  بدون  جهان  های  رسانه 
آزمائی و صرفاً به نقل از منابع رومانیائی یا رسانه های 
جهان  مردم  خورد  به  یوگوسالوی  چون  کشورهائی 

داد ند در برابر ماست�
ایلِیسکو”،  “ایوان  نقش  به  ها  پرسش  این  از  یکی 
بنیانگذار “جبهه ی نجات ملّی روما نی” و همراهان او 
در وقایع منجر به سرنگونی رژیم در ماه دسامبر است� 

بخشی”  “آزادی  “کودتا”،  عناوین  با  ازآن  که  وقایعی 
این کودتا  یاد می شود�  “انقالب”  به روایت رسمی  یا 
دست  بود؟  شده  دیده  تدارک  پیش  از  اندازه  چه  تا 
اندرکاران آن دقیقاً چه کسانی بود   ند؟ مسئولّیت واقعی 
ارتش و سازمان امنیت رومانی در آن در جه مقیاسی 
بود؟ رسانه هائی چون خبرگزاری های یوگوسالوی و 
مجارستان در آن چه نقشی داشتند؟ ایا کودتاچیان با 

اتحاد شوروی در ارتباط بودند؟
در مورد انتشار خبرهای نادرست از سوی رسانه های 
غربی تنها کافی است به یک مورد از این خبر رسانی ها 
در مورد کشته شدگاِن شهر “تیمیشوارا” اکتفا کنیم� 
نقل  به  فرانسه  از جمله خبرگزاری  غربی  های  رسانه 
از کشته  از خبرگزاری های یوگوسالوی و مجارستان 
شدن  چهارهزار و ششصد و سی نفر خبر دا د      ند حال 
آن که بعد ها معلوم شد که شمار کشته شدگان 93 

نفر بوده است�

الف: “نومنکالتورا”واژه ی روسی به معنای فهرست 
نام و مراد از آن قشر یا الیه ای از شخصّیت های حزبی 
ای  واژه  برخوردارند�  استثنائی  اختیارات  از  که  است 
امتیازها  صاحِب  قشرهای  تر  گسترده  معنائی  در  که 
خاص در اتحاد شوروی و کشورهای موسوم به بلوک 
شرق یا اقمار شوروی  در اروپا در دوران کمونیسم را 

در بر می گیرد�
ب: شرط دولت یا دول کامله الوداد ، شرطی است 
به  و  شده  قید  تجاری  های  عهد نامه  در  معموالً  که 
موجب آن هر یک از ُدَول امضا کننده ی عهد نامه از 
تخفیف های گمرکی یا امتیازها و تسهیالتی که بعدها 
به یک دولت رقیب داده شود بهره مند می گرد د� (لغت 

نامه دهخدا) 
_____________________________

 La Révolution n‘a pas eu lieu / Roumanie :
 l‘histoire d‘un coup d‘Etat� Victor Loupan/ Editions

Robert Laffont

 Un mensonge gros comme le siècle :
 Roumanie,l‘histoire d‘une manipulation� Michel

Castex/ Editions Albin Michel

 Autopsie du coup d‘Etat roumain : Au pays du

 mensonge triomphant� Radu Portocala� Editions

Calman- levy

Nomenklatura

Ion Antonescu

Petru Groza

LenutaPetrescu / Elena Ceausescu

Ion Iliescu

Gheorge Gheorghiu-Dej

 The Most Favored Nation Clause / La clause de la
nation la plus favorisée

Securitate

Timisoara

Victor Atanasie Stanculescu

Horia Opruta

روی دیگر سّکه ی »چائوشسکو« دیکتاتوری و خود بزرگ بینی اوست که 
او را به اجرای طرح هایی با هزینه های سرسام آور سوق می دهد که تنها حاصل آن 
باال آوردن بدهی های خارجی تا حدود ده میلیارد دالر و فقیرتر شدن مردم در پی 
اِعمال سیاست های شدید ریاضت اقتصادی برای بازپرداخت این بدهی ها بود. این 
جاه طلبی ها و بلند پروازی ها از دیگر علل زمینه ساز شورش ها و ناآرامی های منجر 

به انقالب 1989 است. 

دیگری از حزب به سرکردگی یلتسین شکست خورد� 
های  روز  در  مسکو  مردم  نفری  هزار  ها  صد  حضور 
با  مخالفت  نشانه  عمدتا   کودتا،  مقابل  در  مقاومت 
بازگشت به گذشته بود و نه نشانه حمایت از گورباچف 
و به همین دلیل هم، گورباچف بعد از شکست کودتا، 
عنوان   به  بلکه  پیروزمند،  قهرمان  یک  مثابه  به  نه 
های  باند  مقابل  در  و شکست خورده  درمانده  مردی 
عظمت طلب روس به سرکردگی یلتسین به صحنه باز 
گشت� در جریان کودتا و ضد کودتا، فرش از زیر پای 
برای  نهایی  زمینه  و  شد  کشیده  اصالحات  پیشوای 

پایان یافتن  اتحاد شوروی هم فراهم گردید�
با اولین نشانه های شل شدن  کنترل حزب و دولت 
محققان  روایت  به  ها،  خانه  تاریک  بر  نور  تابیدن  و 
حزبی آن زمان ، بیش از سه هزار باند شناخته شده 
در سراسر شوروی سر بر آوردند� باند هائی  که عموما 
یا تا کا� گ� ب�  امتداد می یافتند و یا از آن آغاز می 
شدند و به مثابه تشعشعات مسموم ستاره ی معدوم  
شوروی  سقوط  از  بعد  سال،  سالهای  تا  دیکتاتوری،  
هم جامعه روسیه و بقیه کشورهای  نوظهور را تحت 

سیطره  خود قرار دادند�
فروپاشی شوروی  به  گورباچف  اصالحات  چرا 

منجر شد؟
فروپاشی  جز  دیگری  فرجام  گورباچف  اصالحات 
هیچ  گورباچف  باشد�  داشته  توانست  نمی  شوروی 
برنامه جامعی نداشت و آن جامعه فاقد سرمایه های 
اجتماعی، در غیاب اراده ای برای بسیج مردم، زمین 
اما   نمی شد�  آن سبز  در  که سنبلی  بود  زاری  شوره 
آیا راه دیگری برای بقای اتحاد شوروی وجود داشت؟ 
مسیر  آیا  برود؟  راه چین  به  توانست  می  آیا شوروی 
آندروپف – مبارزه با فساد، پاکسازی حزب و بازسازی 
نوسازی  حزب  اتکای  به  و  آهنین  مشت  با  اقتصاد  
سواالتی  ها  این  بود؟  بحران  از  عبور  مسیر  شده-  
این  دوی  هر  استوارند�  ها  اگر”   ” بر  که  جوابند  بی 
نیازمند  گرفتن،  قرار  دستور  در  فرض  بر   ، ها  پروژه 
بودند�  غرب  جهان  سوی   از  همراهی  از  معینی  حد 
آیا  در غرب کسی حاضربود از سقوط رقیبی که تضاد 
اساسی جهان را ” تضاد اردوگاه امپریالیسم و اردوگاه 
در  را  غرب  نابودی  و  بود  کرده  تعریف  سوسیالیسم” 

دستور کارش داشت، جلوگیری کند؟
خشت اول اتحاد شوروی به دست لنین و یارانش 
لنین  ثریا کج رفت�  تا   این دیوار  و  کج گذاشته شد 
لنینیست  ما  زعم  به  که  سیاسی  های  تردستی  با 
پنداشته  مارکسیسم  خالقانه  تکامل  زمان،  آن  های 

ساختمان  زمینه  در  مارکس  اساسی  تزهای  شد،  می 
سوسیالیسم را -که خود نیز به اندازه کافی اتوپیستی 
حلقه  امپریالیسم،  پوسیدگی  نظیر  تزهائی  با  بودند- 
ضعیف و  امکان استقرار سوسیالیسم در کشوری تنها 
و عقب مانده، به شدت عوامانه و اراده گرایانه کرد و 
با  ترکیب  “حق تعیین سرنوشت ملل” با “همبستگی 
و  احیا  نداشت،  خارجی  وجود  عمال  که  پرولتری” 
در  لنین  کرد�  ممکن  را  تزاری  امپراطوری  گسترش 
ظهور و سقوط شوروی نقش بی همتائی داشت و ۷0 
سال دوام بنای کج پی ریزی شده بوسیله او و یارانش 

را باید به عجایب هفتگانه جهان افزود!
از  با شرکت شماری  دسامبر ۱99۱  از جلسه  بعد 
سران دول عضو اتحاد شوروی و اعالم انحالل کشور، 
یلتسین به رئیس مافیای روسیه، علی یف به دیکتاتور 
خان  به  کریمف  آذربایجان،  تیولدار  و  ناسیونالیست 
مطلق  و  العمر  مادام  حاکم  به  نیازف  و  ازبکستان 
العنان  ترکمنستان بدل شدند � شگفت انگیز نیست، 
انحالل  روز  تا  آقایان  این  که  است  آموز  عبرت  اما 
شوروی،  اعضای دفتر سیاسی یا کمیته مرکزی حزب 
کمونیست بوده اند و واژه ” تاواریش” هرگز از دهان 

شان جدا نمی شد!

ادامه از صفحه 62
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در سال ۱9۸9 مردم رومانی ابتدا در شهر تیمی سوآرا 
و سپس در بخارست، در اعتراض به رژیم کمونیستی و 
حاکم مقتدر مملکت، نیکالی چائوشسکو، به خیابان ها 
ریختند� این طغیان را، به لحاظ  ماهیت خشن، نزاع 
ساختاری و همچنین نتایجی که به بار آورد، می توان 
یکی از انقالب های اروپای شرقی به شمار آورد� رژیم در 
آغاز به سرکوب متوسل شد، اّما هنگامی که اعتراض ها 
به پایتخت، بخارست، سرایت کرد،  آشکار شد که بیش 
از آن ناتوان است که بتواند در مقابل مردم مقاومت یا 
حّتی  با آنها مذاکره کند و به نوعی تغییر مسالمت آمیز 
دست یابد� این دوگانگی موجب فراهم آمدن دو روایت 
از این رویدادها شد: یکی بر تظاهرات اعتراضی، خصلت 
تصادفی و ماهیت قاطع آنها تاًکید می ورزد، و دیگری 
بر وجود طرح ها و توطئه ها و منافعی که به سقوط رژیم 
منجر شدند� روایت اّول این رویدادها را یک انقالب و 

روایت دوم آن را یک کودتا می داند�
موضوع  این  قرن  ربع  یک  از  بیش  از  بعد  چرا 
جامعۀ  است؟  کرده  حفظ  را  خود  اهمیت  همچنان 
روبروست  مهم تری  دو-راهی های  و  باچالش ها  رومانی 
دورتر  و  دورتر  چه  هر  که  گذشته ای  به  پرداختن  تا 
هنگامی  رویدادها  آن  تبیین  موضوعیت  اّما  می شود� 
رژیم  دربازۀ  را  عمومی  افکار  نگاه  که  می شود  روشن 
حیرت آور  دریابیم�   ۱9۸9 رویدادهای  و  کمونیستی 
بیشتر  چه  هر  کودتا  نظریۀ  طرفداران  شمار  که  است 
و بیشتر می شود� رومانیائی ها، نظیر دیگر مردمانی که 
نگران  باید  قاعدتاً  می شوند،  روبرو  رژیم  دگرگونی  با 
که  است  گذشته شان  به  نسبت  آنها  اّما  باشند�  آینده 
نگاهی مشکوک دارند� آنها هر چه بیشتر این نظریه را 
می پذیرند که رژیم دموکراتیک کنونی بیشتر در توطئه 

و زور نطفه بست تا در بسیج و فداکاری توده ای�
چرا باید دربارۀ یک رویداد تاریخی با ابعادی چنین 
نیرومند و الهام بخش، که جایگاه نوینی به رومانیائی ها 
در اروپا و در جهان بخشید، مشکوک بود؟ در یک کالم، 
این شک و تردید بیش از آن که متوجه ماهیت انقالب 
مدنی  جامعۀ  و  معمولی  شهروندان  ظرفیت  به  باشد، 
توجه  آن،  مسیر  تعیین  و  تاریخ  بر  گذاشتن  تاًثیر  در 
به سوی یک رژیم دموکراتیک،  انتقال  واقع،  دارد؛ در 

دالیل مناسبی برای این شک 
و تردید فراهم آورد�

یا  اخطار   :1987 براسف 
انتخاب

 ،۱9۸9 دسامبر   22 در 
هجوم  از  پیش  زمانی  اندک 
مقر کمیتۀ  به  تظاهرکنندگان 
در  کمونیست  حزب  مرکزی 
نیکالی  بخارست،  شهر  مرکز 
با  همسرش  و  چائوشسکو 
گریختند�  آنجا  از  هلیکوپتر 
هلیکوپتر  خلبان  بعدها، 
داستان این فرار را که به اعدام 
آب-و-تاب  با  شد،  منجر  آنها 

شرح داد� آنها به تارگوویست پناه برده بودند و هنگامی 
که از کارگران یک کارخانۀ محلی کمک می طلبیدند، 
خود  چشمان  با  آنکه  با  چائوشسکو  شدند�  دستگیر 
جمعیت خشمگین را دیده بود که خواستار استعفایش 
کمکش  به  کارگران  که  می کرد  گمان  هنوز  بودند، 
خواهند آمد� از هر چه گذشته، همۀ گفتار کمونیسم 
بر محور کارگران، حقوق آنان و نقش آنان در اقتصاد، 
شده  پرداخته  و  ساخته  سیاسی  تحوالت  و  جامعه 
حزب  رهبر  کمک  به  هیچ کس  که  واقعیت  این  بود� 
و همسرش نیامد، یکی از آخرین شگفتی هائی بود که 
وی به چشم دید� آخرین شگفتی اّما این بود که بوسیلۀ 
را حامیان رژیم و  آنها  همان کسانی محاکمه شد که 
خودش می دانست� بر سر رژیم و بر سر پایگاه قدرتش، 

که کارگران باشند، چه آمده بود؟
اولّین بار در سال ۱9۷۸ بود که به رژیم اخطار داد 
مرکز  مهم ترین  که  جیولیو،  واله ئی  معدن چیان  شد: 
استخراخ ذغال در رومانی بود، دست به اعتصاب زدند� 
زندگی  معدنچی  یک  میالدی  هفتاد  دهۀ  اواخر  در 
و  کار  بهتر  شرایط  اعتصاب  خواست  و  داشت  سختی 
زندگی بود� چائوشسکو خود به میان معدن چیان رفت و 
با آنها گفتگو کرد و در چند مورد هم از  همراهی پلیس 
یا ماًموران امنیتی خبری نبود� به کارگران وعده داد که 
شرایط کار بهتری خواهند داشت و اعتصاب نیز پایان 

گرفت� اّما »سکوریتات«، سازمان امنیت بدنام و بسیار 
نیرومند رومانی رهبران اعتصاب را به بازجوئی کشید� 
ماًموران مخفی، منطقه را سخت زیرنظر گرفتند تا از 
بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند� در واقع، به جای 
مخفی  سرویس های  کارگران،  زندگی  شرایط  بهبود 

تقویت شدند�
به  دست زدن  جای  به  رژیم  که  بود  آشکار  کاماًل 
این  اصالحات و مذاکره راه سرکوب را برگزیده است� 
وضع بویژه در براُسف، شهری صنعتی در مرکز رومانی، 
به  اعتراض  در  شهر  این  مردم   ۱9۸۷ در  بود�  آشکار 
بار  اولّین  برای  کردند�  شورش  زندگی  سخت  شرایط 
و  کارگران  معمولی،  مردم  از  بزرگی  بخش  که  بود 
خانواده هایشان به طور دسته جمعی به مخالفت با رژیم 
برمی خاستند� در این شورش ناراضیان یا روشنفکران، 
برخوردار  چندانی  نفوذ  یا  قدرت  از  زمان  آن  در  که 
میان  به  چائوشسکو  بار  این  نداشتند�  نقشی  نبودند، 
مردم نرفت و در عوض نیروهای خود را برای مقابله با 
آنها فرستاد� شورش به شدت سرکوب شد و  رهبران 
آن به حبس های طوالنی محکوم شدند� حزب به کمک 
نهادهای تحکیم قانون به مقابله با شهروندان معمولی 
از جمعیت  بزرگی  – در آن زمان بخش  بود  برخاسته 
شهرنشین در صنایع گوناگون به کار اشتغال داشتند� 
رویداد براُسف مقدمه ای بود بر خیزش تی می سوآرا، که 

دو سال بعد اتفاق افتاد�

رومانی؛ یک گذار مشکوک
کلودیو کراچیون - محسن یلفانی
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راز  به  قدرت  تحکیم  نهادهای  و  میان حزب  اتحاد 
بقای رژیم تبدیل شد، هر چند که باید به یاد داشت 
رژیم  محبوب  چهره های  از  یکی  چائوشسکو  خود  که 
به حساب می آمد� در آغاز فعالیتش او را سیاست مدار 
از  پس  سرکوب های  در  نقشی  که  می دانستند  قابلی 
اتحاد  از  اتخاذ سیاست دوری گزیدن  با  جنگ نداشت� 
همچنان  »ملّی گرائی«،  کارت  از  استفاده  و  شوروی 
چکسلواکی،  اشغال  در  شرکت  از  خودداری  با  که 
پذیرفتن  از  اقتصاد  در  شد�  افزوده  محبوبیتش  بر 
هـمــکــاری های  (شورای  کومکون  سیاست های 

مـتـقــابـل اقتصادی کشورهای بلوک شرق) که مایل 
متمرکز شود، سرپیچی کرد  بر کشاورزی  رومانی  بود 
و سیاست صنعتی کردن کشور را در پیش گرفت� این 
گرفت�  قرار  مردم  و  نخبگان  استقبال  مورد  استراتژی 
بدین ترتیب، رومانی می توانست نوعی سیاست توسعۀ 
متمایز را پیش ببرد: کمونیسم ملّی، که در آن ضمن 
با  همکاری  برای  راه  دولتی،  شدید  کنترل  حفظ 

کشورهای خارج از بلوک ایدئولوژیکی باز می ماند�
بر اثر صنعتی شدن کشور طبقۀ جدید و نیرومندی 
کمونیست  آمد� حزب  پدید  مدیران  و  تکنوکرات ها  از 
بر رهبری سیاسی و  تضمین سازش اجتماعی  عالوه 
اقتصادی  مدیریت  گوناگون،  عالیق  و  گروه ها  میان 
مدیریت  همین  احتماالً  بود�  گرفته  عهده  به  نیز  را 
اقتصادی بود که رابطۀ میان حزب و کارگران یقه آبی 
و  شصت  دهه های  در  کرد�  تضعیف  را  »کمونیست« 
هفتاد میالدی کشور از نوعی آرامش و ثبات برخوردار 
بود� ارتش نیرومند رومانی استراتژی حزب را پذیرفته 
بود، ولی از توجه مخصوصی که به پلیس و سکوریتات 
می شد، خشنود نبود� از سوی دیگر، عنوان »توده ای« 
ارتش، نقش آن در اقتصاد کشور –شرکت در برداشت 
محصوالت کشاورزی – و شمار سربازان وظیفه، باعث 
نوعی بی اعتمادی آن نسبت به رژیم شده بود� همین 
بی اعتمادی به یکی از عوامل، و شاید همانا مهم ترین 

عامل سقوط رژیم تبدیل شد�
وضعیت  هشتاد  دهۀ  اوایل  و  هفتاد  دهۀ  اواخر  در 
تغییر کرد� رژیم سیاست گشایش را کناری نهاد و به 
گرفت  تصمیم  چائوشسکو  آورد�  روی  استبداد  و  انزوا 
که وام هائی را که برای توسعۀ صنعتی از دیگر کشورها 
شدن  محروم  نتیجه،  کند�  تاًدیه  بود،  کرده  دریافت 
اقتصاد از منابع مالی و فقیرشدن جامعه بود� نخبگان 
ناظر عقب افتادگی کشور در تکنولوژی و فقر برنامه های 
اقتصادی بودند، و کارگران گرفتار کمبود روزافزون مواد 

رهبران  مقابل،  در  زندگی�  شرایط  بدترشدن  و  غذائی 
حزب راه دیگری جز توّسل به سرکوب و تبلیغات – از 
طریق سکوریتات و رسانه های همگانی – نیافتند� همۀ 
شرایط الزم برای یک دگرگونی شدید فراهم شده بود� 
انقالب تنها به حمایت بین المللی و جرقه ای در داخل 

کشور نیاز داشت�
1989: انقالب و ریشه های رژیم دموکراتیک

در اواسط دسامبر ۱9۸9 مقامات شهر تی می سوآرا 
از  را  تصمیم گرفتند که یک کشیش پروتستان مجار 
کلیسای  اعضای  اعتراضی  اجتماع  کنند�  اخراج  کشور 

این کشیش به سرعت با شرکت و پشتیبانی دیگر مردم 
همراه شد و شورش، همچنانکه در براُسف پیش آمده 
بود، سراسر شهر را در برگرفت� این بار رژیم از همان 
آغاز مذاکره و مصالحه را نادیده گرفت و ارتش را برای 
مقابله با مردم فرستاد� اّما شرایط بین المللی در مقایسه 
با ۱9۸۷ تغییر کرده بود� در ضمن تی می سوارا نیز در 
آتش  مردم  سوی  به  ارتش  داشت�  قرار  مرز  نزدیکی 
شورش  شدند�  زخمی  و  کشته  نفر  صد  چند  گشود� 
از  چندانی  اطالع  کشور  شهرهای  دیگر  شد�  سرکوب 
این وقایع نداشتند� در آن زمان تنها رادیوی اروپای آزاد 
با این حال اعتراض  این نوع خبرها را پخش می کرد� 
به بخارست سرایت کرد و این امر عمدتاً بر اثر دخالت 

خود رژیم بود�
نیکالی چائوشسکو در بازگشت از سفر رسمی اش به 
ایران از کشتار تی می سوآرا مطلع شد و در صدد برآمد 
که نشان دهد حکومتش همچنان از محبوبیت برخوردار 
است� برای این منظور حزب کمونیست مردم را دعوت 
به میتینگی در بخارست کرد� بدون این اشتباه، شاید 
تاریخ رومانی مسیر دیگری در پیش می گرفت� هنگامی 
که چائوشسکو بر بالکن مقر حزب شروع به سخنرانی 
کرد، مردم، بجای سردادن شعارهای همیشگی، شروع 
حال  این  در  فریادکشیدن�  و  زدن  سوت  به  کردند 
تلویزیون مراسم را به طور زنده پخش می کرد� رهبری 
که تا آن لحظه در حبابی از قدرت حکومت می کرد، در 

برابر »مردمش« قادر به حرف زدن نبود�
در روزهای میان ۱9 تا 22 دسامبر که چائوشسکو 
از بخارست گریخت، مردم همچنان به تظاهرات ادامه 
می دادند� در آغاز ارتش و سکوریتات به مقابله با مردم 
برخاستند، ولی ارتش به سرعت جانب مردم را گرفت� 
چائوشسکو و همسرش دستگیر و  در روز کریسمس، 

2۵ دسامبر، اعدام شدند�
برخی  از  آمیزه ای  انقالبی،  روز  چند  آن  در 

مخالفان  از  شماری  و  اصالح طلب  کمونیست های 
شدند�  ظاهر  رهبری  هیئت  در  حکومت  دموکرات 
موضع  تغییر  کمونیستی  حکومت  مقامات  از  بسیاری 
پیدایش  حال  در  که  دموکراتیکی  رژیم  از  و  دادند 
تصّور دامن  این  به  این حرکت  بود، پشتیبانی کردند� 
و  نکرده  وداع  با گذشتۀ خود  فی الواقع  رومانی  زد که 
تنها بجای عوض کردن حاکمان، قواعد بازی را عوض 
کرده است� رژیم جدید فوراً دست -به-کار بازگرداندن 
احزاب  آوردن شرایط تشکیل  فراهم  و  آزادی سیاسی 
شد و وعده داد که در بهار آینده انتخابات آزاد برگزار 

خواهد شد�
حزب  صدها  شاید  و  ده ها  سربرآوردن  وجود  با 
جدید، موضوع اصلی منازعۀ همان شکاف »کمونیست/
ضدکمونیست« باقی ماند� اردوگاه کمونیست از این که 
»سوسیال- عنوان  و  کرد  امتناع  بنامد  چنین  را  خود 
دموکرات« را ترجیح داد� پیوند اینان با گذشته بیش از 
حد آشکار بود، هر چند که برنامه شان با ایده های چپ 
اردوگاه ضد کمونیست گروه های  بسیار داشت�  فاصلۀ 
جامعۀ  از  بود  ائتالفی  و  می گرفت  بر  در  را  وسیع تری 
خواستار  همگی  که  محافظه کاران  و  لیبرال ها  مدنی، 
اساسی  تفاوت  این  بودند� طبعاً  با گذشته  رابطه  قطع 
اردوگاه  دو  اقتصادی  و  برنامه های سیاسی  در  را  خود 

نشان می داد�
طرفدار  اردوگاه  دو  هر  خارجی  سیاست  زمینۀ  در 
به کار  این زمینه  تنها در لحنی که در  بودند و  غرب 
مورد  مهم  مسائل  از  یکی  داشتند�  تفاوت  می گرفتند، 
اقلیت  رابطۀ  چگونگی  انتقال،  دوران  این  در  مناقشه 
تشکیل  را  اکثریت  که  بود  رومانی  مردم  با  مجار 
می دادند� در ماه مارس ۱990 در درگیری بین این دو 
قوم در شهر تارگو مورس شش نفر کسته و سیصد نفر 
زخمی شدند� در ۱990 تظاهرات اعتراضی دانشجویان 
ایلیشکو،  ایان  نیز به شدت سرکوب شد�  در بخارست 
که در اویل انقالب چهرۀ اصلی به شمار می آمد برای 
هم  و  گرفت  پلیس کمک  از  هم  دانشجویان  سرکوب 
از معدنچیانی که خود سازمان داده بود� به طوز کلّی 
می توان گفت که رژیم دموکراتیک در آغاز کار همانقدر 

خشن بود که رژیم پیش از انقالب�
انتقال و پیوستن به اروپا و اتحادیۀ آتالنتیک

رژیم جدید  در  نخبگان  و  مردم  خواست  مهم ترین 
بر  برگشت ناپذیر  نشانه ای  عنوان  به  به غرب،  پیوستن 
رژیم  پشت سرگذاشتن  و  شوروی  اتحاد  از  استقالل 
آغاز  که  شد  آشکار  حال،  عین  در  بود�  کمونیستی 
اصالحات برخی تنش های اجتماعی به بار خواهد آورد؛ 
اصالحات  انجام  برای  نیز  زمانی  فرصت  که  بخصوص 

سخت محدود بود�
سقوط رژیم کمونیستی کم شدن تولید در صنعت و 
نابودی برخی از صنایع کلیدی را به همراه آورد� برخی 
از شهرهای کوچک و متوسط که همراه با مدرنیزاسیون 
دوران کمونیسم رشد کرده بودند، به وضعیت ناگواری 
این  از  نتوانستند  هرگز  شهرها  این  اغلب  افتادند� 
وضعیت رهائی یابند و در نتیجه بسیاری از ساکنان آنها 
به اتحادیۀ اروپا مهاجرت کردند� برنامۀ جدید اقتصادی 
پس از تحمل چند آزمایش و خطا به اجرا گذاشته شد� 
روند خصوصی سازی ترکیبی بود از ویرانی، فساد و چند 
نمونۀ موفق – و این چند نمونه بیش ازآن معدود بودند 
که امید به شکوفائی اقتصاد را که انقالب در پی آورده 

بود، محّقق کنند�
رومانی می بایست سه فرآیندی را که به هم وابسته 
لیبرالیزه  جهانی شدن،  بگذراند:  سر  از  هم زمان  بودند 
مناسبات  تمامی  دموکراسی�  استقرار  و  اقتصاد  کردن 

مردم چائوشسکو را در آغاز فعالیتش سیاست مدار محبوب و قابلی می دانستند 
که نقشی در سرکوب های پس از جنگ نداشت. با اتخاذ سیاست دوری گزیدن از اتحاد 
شوروی و استفاده از کارت »مّلی گرائی«، همچنان که با خودداری از شرکت در اشغال 
چکسلواکی، بر محبوبیتش افزوده شد. در اقتصاد از پذیرفتن سیاست های کومکون 
)شورای هـمــکــاری های مـتـقــابـل اقتصادی کشورهای بلوک شرق( که مایل 
بود رومانی بر کشاورزی متمرکز شود، سرپیچی کرد و سیاست صنعتی کردن کشور 
را در پیش گرفت. این استراتژی مورد استقبال نخبگان و مردم قرار گرفت. بدین 
ترتیب، رومانی می توانست نوعی سیاست توسعۀ متمایز را پیش ببرد: کمونیسم مّلی، 
که در آن ضمن حفظ کنترل شدید دولتی، راه برای همکاری با کشورهای خارج از 

بلوک ایدئولوژیکی باز می ماند.
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اجتماعی می بایست از نو سازمان دهی می شدند: روابط 
با دیگر کشورها، روابط میان دولت و اقتصاد و روابط 

میان دولت و شهروندان�
سیاست خارجی رومانی به غرب تمایل یافت، هر چند 
که این تمایل در اولین سال های پس از انقالب چندان 
چشمگیر نبود� این روند با شکست یان ایلیشکو، رهبر 
تشدید   ۱996 انتخابات  در  سوسیال-دموکرات  جناح 
کنستان تینسکو،  امیل  جمهوری  ریاست  دوران  شد� 
مهم  رویداد  با چند  راست،  به  متمایل  میانۀ  جناح  از 
بین المللی همزمان شد که کار نزدیک شدن و پیوستن 
رومانی را به غرب آسان کرد (ادامۀ جنگ در یوگسالوی 
سابق، بویژه جنگ کوزوو، حوادث عراق و افغانستان)� 

رومانی در سال 2004 به پیمان ناتو پیوست�
بیشتری  دشواری های  با  اروپا  اتحادیۀ  به  پیوستن 
مقایسه  در  – حّتی  اقتصادی  عقب ماندگی  بود�  همراه 
با دیگر کشورهای اروپای شرقی — و فقدان نهادهای 
جمله  از   ، اروپا  اتحادیۀ  دیدگاه  از  معتبر  سیاسی 
سال  در  سرانجام  می شد�  محسوب  رومانی  ضعف های 
ریاست  به  دوباره  ایلیشکو  یان  که  زمانی   ،200۷
جمهوری رسیده بود، رومانی و بلغارستان به عضویت 
طریق  از  اروپا  اتحادیۀ  شدند�  پذیزفته  اروپا  اتحادیۀ 
برنامۀ »مکانیزم همکاری و بازرسی« به رومانی کمک 
دادگستری  در حوزۀ  را  تا عقب ماندگی های خود  کرد 
موقعیت  حال  این  با  کند�  جبران  اجتماعی  امور  و 
که  چرا  ماند،  شکننده  همچنان  اتحادیه  در  رومانی 
رومانی، و بلغارستان، دو کشوری هستند که بیشترین 
اروپائی  کشورهای  دیگر  به  را  مهاجر  کارگران  شمار 
می فرستند� مهاجرت کارگران این دو کشور، که شمار 
آنان را 2،۵ تا سه میلیون برآورد کرده اند، صرفنظر از 
مسائل و مشکالت و بهانه هائی که در کشورهائی نظیر 
فرانسه و ایتالیا ایجاد کرده اند، دلیلی است بر این که 
رومانی نتوانسته است شرایط و فرصت های کافی برای 
کار و زندگی شمار مهمی از شهروندان خود فراهم آورد�

روند لیبرالیزه کردن
روند  با  زیادی  تا حدود  غرب  اقتصاد  جهانی شدن 
یعنی دگرگونی سوسیالیسم دولتی   – لیبرالیزه کردن 
به اقتصاد بازار – مرتبط بوده است� اقتصاد رومانی در 
کردن  صنعتی  سیاست  به  توجه  با  کمونیسم  دوران 
متراکم که اقتصاد روستائی را نیز در بر می گرفت، رشد 
شوروی  اتحاد  به  وابستگی  از  که  بود  این  هدف  کرد� 
پرهیز شود� رومانی قادر شده بود از خودرو و هواپیما 
ماشین های کشاورزی، همچنانکه سالح های  تا  گرفته 
سنگین، تولید کند� در دهۀ هفتاد و هشتاد راه هائی نیز 
برای صادر کردن محصوالت خود چه در داخل اردوگاه 
کمونیسم و چه در خارج از آن بیابد� اما رژیم در ادامه 
ناکام  مدت  دراز  در  صنایع  همآهنگ  توسعۀ  به  دادن 
ماند و در اواخر دهۀ هشتاد ناتوانی های مدیریتی آشکار 
از  خارجی  بازارهای  در  رقابت  توانائی  نتیجه  در  شد� 
دست رفت و با سقوط اقتصاد دیگر کشورهای اروپای 

شرقی صادرات به آنها نیز غیرممکن شد�
با  خصوصی کردن  و  لیبرالیزه کردن  رومانی  در 
نخبگان  وجود  نیز  علت  شد�  روبرو  کمتری  استقبال 
سیاسی بود که مدیریت صنایع را در دست داشتند و 
مایل به تحویل آن به بخش خصوصی نبودند� در عین 
حال، از سوی دیگر، در مقابل وسوسۀ خصوصی کردن 
از  برخی  نتیجه  در  کرد�  مقاومت  می شد  دشواری  به 
انتقال  حاصل  شد�  فروخته  بخس  ثمن  به  شرکت ها 
سریع و کامل اموال و منابع دولتی به بخش خصوصی، 
که  اقتصاد،  اعتالی  و  رونق  نه  معدود،  موارد  در  بجز 
این  که  هنگامی  تنها  بود�  آن  ورشکستگی  و  ضعف 

شرکت ها را کسانی در اختیار گرفتند که از صالحیت و 
توانائی مدیریت، و نیز از سرمایۀ کافی برخوردار بودند، 

خصوصی سازی موفق شد�
فشار بین المللی برای خصوصی کردن بسیار نیرومند 
»کارآ«  اقتصاد  یک  ار  اروپا  اتحادیۀ  جمله،  از  بود� 
آزادی  که   می خواست  دولت  از  و  می کرد،  طرفداری 
اقتصاد و ثبات قانونی و نهادی را تضمین کند� همچنین 
در  مستقیمی  نقش  که  نمی شد  داده  اجازه  دولت  به 
اقتصاد بازی کند� آخرین شرکت های بزرگ بانک داری 
با  مذاکره  مراحل  آخرین  هنگام  به  انرژی  تولید  و 

اتحادیۀ اروپا خصوصی شدند�
اصالحات سیاسی و اداری

انجام  بیشتر  سرعت  با  اداری  و  سیاسی  اصالحات 
از  پیش  بودند�  مسئله ساز  اندازه  همان  به  اّما  شدند، 
مطیع  سره  یک  آن  اعضای  و  اداری  دستگاه   ۱9۸9
حال  عین  در  بودند�  اطالعاتی  دستگاه های  و  حزب 
بوروکراسی ای که مسئولیت صنایع را به عهده داشت، 
اداری  دستگاه های  بود�  برخوردار  کفایت  و  تجربه  از 
نیرومند  نیز  پرورش  و  آموزش  و  بهداشت  بر  ناظر 
بودند� این همه چیزی از اطاعت و پیروی محض آنها 
از حزب کم نمی کرد� بعد از ۱9۸9 دستگاه بوروکراسی 
ولی  داشت  جامعه  تحوالت  در  مهّمی  نقش  همچنان 
این  ایده آل  بود�  آینده  برای  پروژه ای  یا  بینش  فاقد 
انتقال به سوی دموکراسی دستگاه  بود که در جریان 
بوروکراسی با هدف هائی که کسی چون ماکس وبر برای 
آن می شناخت، یعنی کفایت و توانائی، هدایت می شد� 
در واقع، اتحادیۀ اروپا نیز کوشید تا با در نظر داشتن 
نظام  به سوی یک  را  اداری  نظام  برنامه ای،  به چنین 
حکومتی چند الیۀ  هدایت کند� اّما در نهایت، دستگاه 
حزب های  کشمکش های  و  رقابت ها  نفوذ  زیر  اداری 

سیاسی قرار گرفت و به ابزاری در دست حزب حاکم 
تبدیل شد�

حزب های سیاسی نیز بیشتر در ارتباط با فعالیت های 
بر  سازمان دهی  به  کمتر  و  یافتند  سازمان  حکومتی 
جای  به  و  کردند�  توجه  ایدئولوژی  و  برنامه  اساس 
پرداختن به سازمان دهی و اعضای خود، به جذب مراکز 
قدرت اقتصادی و اداری روی می آوردند� تصادفی نبود 
به حزب ها، که میان راست  اعتماد عمومی  که میزان 
میانه و چپ میانه در نوسان بودند، از ده تا پانزده درصد 

باالتر نمی رفت�
روابط  عادی سازی  مستلزم  که  ناتو،  در  عضویت 
صورت  آسانی  به  کم-و-بیش  بود،  همسایگان  با 
خواستار  که  اروپا،  اتحادیۀ  در  شدن  پذیرفته  گرفت� 
دگرگونی های اقتصادی بویژه در زمینۀ خصوصی کردن 
بود، با دشواری بیشتری همراه بود و هنگامی تکمبل 
سوی  به  کارگران  سیل  گسیل  برای  مرزها  که  شد 
بازارهای اروپای غربی گشوده شد� با این همه، عضویت 

هم  و  داشت  تثبیت کننده  تاًثیری  اروپا  اتحادیۀ  در 
شهروندان و هم خارجی ها را مطمئن کرد که کشور از 
ثبات برخوردار است و نمی تواند در تزلزل یا بحران های 

دراز مدت سقوط کند�
ناامیدی و کم رنگ شدن خاطرات

همۀ اصالحات دشوار پیش از ورود به اتحادیۀ اروپا 
شد  مرحله ای  وارد  رومانی   200۷ از  بعد  شد�  انجام 
که در آن چالش اصلی به نتیجه رساندن اصالحات و 
بهره مند شدن از مواهب عضویت در اتحادیۀ اروپا بود� 
عوارض  با  توسعه،  از  برخورداری  جای  به  کشور،  اّما، 
بحران سال 200۸ روبرو شد: بحران اقتصادی و مالی 
اروپا به رومانی سرازیر شد و حکومت را که در دست 
ریاضت  که سیاست  کرد  وادار  بود  میانه  راست  حزب 
سختی در پیش بگیرد� عزم و انگیزه برای اصالحات از 
میان رفت و به نظر می رسید که جامعه و نخبگان قادر 
نیستند برای پیشرفت جامعه به راه حلی مورد اجماع 
باعث  خارجی  عوامل  رفتن  میان  از  برسند�  همگان 

ضعف عوامل داخلی برای انجام اصالحات شده بودند�
رژیم  (از  اننقال  نارضائی های دوران  و  تنش ها  همۀ 
کمونیستی به دموکراتیک) در بی اعتمادی به حکومت، 
مردم  خود  به  همه،  از  بیش  و  سیاسی،  نهادهای  به 
دگرگونی های  با  انتقال  اول  مرحلۀ  می شد�  منعکس 
نهادهای  بود�  همراه  فراوان  فداکاری های  و  شدید 
فراهم   انتقال  برای  محکمی  تکیه گاه  بین المللی 
و  مردم  شرکت  برای  اندکی  امکان  اما  می آوردند، 
بدیل های سیاسی باقی می گذاشتند� با عضویت رومانی 
این  که  دریافتند  مردم  اروپا،  اتحادیۀ  در  و  ناتو  در 
عضویت ثبات در پی خواهد آورد ولی توسعه و عدالت 
اجتماعی در کار نخواهد بود� بحران اقتصادی (200۸) 
اقتصاد  داد�  قرار  آسیب پذیری  شرابط  در  را  کشور 

شانس  کشور  و  است  وابسته  اروپا  اقتصاد  به  رومانی 
اندکی برای بهبود دارد� در این حال طبقۀ سیاسی، که 
حقانیت و وظیفۀ خود را تنها در جذب رومانی در اروپا 
می دانست،  هر چه ببشتر با مردم فاصله می گرفت� با 
محقق شدن این هدف، روشن شد که رهبران سیاسی 
قادر نیستند موتوری برای دیالوگ دموکراتیک و توسعۀ 

اقتصادی باشند�
شهروندان در مواجهه با واقعیت های سخت و فقدان 
چشم انداز، به گذشتۀ خود پناه بردند� و خاطرۀ روزهائی 
که مردم رومانی از شهامت برخوردار بودند و ابزار رو-
در-روئی با تاریح را در اختیار داشتند، هر چه بیشتر 

رنگ می باخت�
________________

کلودیو کراچیون (Claudiu Craciun ) استاد مسائل 
سیاسی در بخارست است� این ترجمه با کمی تلخیص 

صورت گرفته است�

گریخت،  بخارست  از  چائوشسکو  که  دسامبر   22 تا   19 میان  روزهای  در 
مردم همچنان به تظاهرات ادامه می دادند. در آغاز ارتش و سکوریتات به مقابله با 
مردم برخاستند، ولی ارتش به سرعت جانب مردم را گرفت. چائوشسکو و همسرش 
انقالبی،  دستگیر و  در روز کریسمس، 25 دسامبر، اعدام شدند. در آن چند روز 
آمیزه ای از برخی کمونیست های اصالح طلب و شماری از مخالفان دموکرات حکومت 
در هیئت رهبری ظاهر شدند. بسیاری از مقامات حکومت کمونیستی تغییر موضع 

دادند و از رژیم دموکراتیکی که در حال پیدایش بود، پشتیبانی کردند.
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این مقاله، وقایع نگارِی سه روز تاریخِی پیاپی است؛ 
از سی و یکم ژانویه 20۱۱ تا دوم فوریه ی همین سال� 
در این سه روز حوادثی در سه کشور سوریه، تونس و 
مصر رخ می دهد که بازخوانی آنها پس از هشت سال 
عبرت آموز است و می تواند مقدمه ای برای گره گشایی 
از معمای بهار عربی باشد و نشان دهد که چرا سوریه 
ویران شد و مصر ناکام ماند اما تونس راهی به رهایی 
گشود� در این وقایع نگاری اگرچه به پیشینه ی تاریخی 
نتیجه گیری  ندارد  بنا  اما  اشاره می شود  آنها  از  برخی 
کند! وقایِع این سه روز به قدر کافی حاوی نشانه ها و 
نشانی های آینده اند؛ آینده ای که دیگر “اکنوِن” ماست�

روز نخست: 31 ژانویه 2011- دمشق
روزنامه  با  سوریه  رئیس جمهور  اسد،  بشار 
گسترش  او  می کند�  مصاحبه  “وال استریت  ژورنال” 
در  بیماری  “شیوع  را  عربی  کشورهای  در  نا آرامی ها 
منطقه” می داند و پیش بینی می کند که »این آشفتگی 
سیاسی به سوریه نمی رسد زیرا هیچ نارضایتی عمومی 
در کشورش وجود ندارد«� هنگام انتشار این مصاحبه، 

سوریه بیش از 2000 زندانی سیاسی دارد�
و  تونس  اعتراضات  موج  رسیدن  احتمال  اسد، 
مصر (موسوم به بهار عربی) به سوریه را نفی می کند؛ 
رکود سیاسی و اقتصادی، ایدئولوژی ضعیف و دخالت 
و  منطقه«  در  بیماری  شیوع  »عوامل  را  بیگانگان 

آشفتگی سیاسی در مصر و تونس می خواند�
به  مبتال  ایستایی  و  رکود  علت  »به  می گوید:  او 
به سوریه  آشفتگی سیاسی  این  اما  میکروب شده ایم، 
نمی رسد زیرا در پنج دهه حکومت حزب بعث، رابطه 
هیچ  و  داشته  وجود  حکومت  و  مردم  میان  محکمی 

نارضایتی عمومی وجود ندارد�«
این مصاحبه که همزمان  رئیس جمهور سوریه در 
با خبرگزاری رویترز در رسانه های عربی منطقه منتشر 
با  دولت  سیاست های  »وقتی  می کند:  تأکید  می شود، 
باورها و خواسته های مردم مخالف باشد، شکافی میان 
آشفتگی های  این  در  که  می آید  پدید  مردم  و  دولت 

سیاسی خود را نشان می دهد�«
او مدعی می شود که »چنین شکافی در سوریه وجود 
تحریم های  علت  به  ما  اقتصادی  وضع  اگرچه  و  ندارد 

دشوارتر  مصر  از  بین المللی 
اعتراض  و  با خیزش  اما  است 

عمومی مواجه نیستیم«�
اسد در عین حال با اشاره به 
مطبوعات  قانون  تغییر  امکان 
در جهت آسان گیری بیشتر بر 
اصالحات  ضرورت  بر  رسانه ها 
تأکید  تحوالت  با  هماهنگی  و 
»اولویت  می گوید:  و  می کند 
ثبات کشور، حمایت  ما حفظ 
از جامعه در برابر تندروی ها و 
اقتصادی  وضعیت  بهبود  البته 
است�« وعده بشار اسد در این 
مصاحبه به آسان گیری بیشتر 

سایت های  از  بسیاری  که  است  حالی  در  رسانه ها  بر 
به  دسترسی  و  هستند  فیلتر  سوریه  در  اینترنتی 
شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر و یوتیوب 

از طُرق عادی امکان پذیر نیست�
از ثبات و مصونیت  رئیس جمهور سوریه در حالی 
کشورش از نارضایتی عمومی سخن می گوید که از ۸ 
این کشور،  در  تاریخ همین مصاحبه  تا  مارس ۱963 
وضعیت اضطراری اعالم شده و نزدیک به نیم قرن است 
که “رفتار انتقادی نسبت به دولت” به علت اعالم این 

وضعیت ممنوع است�
قانون شماره ۵۱ مصوب ۱962 در سوریه به دولت 
امنیت  افتادن  خطر  به  صورت  در  که  می دهد  اجازه 
ملی، وضعیت اضطراری اعالم کند؛ شرایطی که در آن 
آزادی های سیاسی و اجتماعی متناسب با خطری که 

امنیت کشور را تهدید می کند محدود می شود�
از  فاید،  راشد  مصاحبه،  این  انتشار  با  همزمان 
طی  لبنان،  در  سوریه  سیاست های  برجسته  منتقدان 
یادداشتی که در روزنامه “النهار” چاپ بیروت منتشر 
شده، تصمیم مردم مصر و تونس بر تغییر کامل و عدم 
»زندگی  از  آنها  خستگی  را  شکلی  اصالحات  پذیرش 
»شعارهای  و  می داند  اضطراری«  حالت  در  همیشگی 
و  تک حزبی  نظام های  و  مطلق  اختیارات  با  رهبرانی 
حزب های غرق در فساد و حکومت بر پایه کنترل های 

عنوان  به  را  آرایشی«  و  ادعایی  دموکراسی  و  امنیتی 
دالیل رویکرد مردم به تغییر ریشه ای می شمارد�

یک دهه پیش از این تاریخ، در سال 200۱ میالدی 
حرکت فراگیری متشکل از روزنامه نگاران و روشنفکران 
سوری با عنوان “بهار دمشق” آغاز می شود� این تشکل 
وضعیت  سالگی  چهل  به  اعتراض  ضمن  بیانیه ای  در 
اضطراری در کشور و “سیاست های مستبدانه ی بشار 
اسد” خواهان آزادی مطبوعات و زندانیان سیاسی شده 

است�
در  سیاسی  زندانی   2۵00 از  دمشق«  »بهار  بیانیه 
حلب،  حمص،  دمشق،  شهرهای  رسمی  زندان های 
مخوفی  غیررسمی  زندان های  نیز  و  حسکه  الذقیه، 

سخن می گوید که زندانیان در آن شکنجه می شدند�
 ۱9۸0 سال  پرونده  بازماندگان  از  آنان  از  برخی 
“اخوان المسلمین”  حزب  آن  در  که  پرونده ای  بودند؛ 
(رییس  اسد  حافظ  ترور  برای  تالش  به  سوریه  شاخه 
جمهور پیشین سوریه و پدر بشار اسد) متهم می شود� 
در پی این اتهام، نهادهای حقوق بشری از اعدام بیش 
از ۸00 نفر در این پرونده خبر می دهند� تعداد زندانیان 
این پرونده آن همه بود که بشار اسد پس از مرگ پدر، 
بیش از هزار تن از آنان را آزاد می کند� اما “بهار دمشق” 
زودتر از تصور پایه گذارانش به خزان می رسد و بسیاری 

از فعاالنش زندانی می شوند�
در سال 20۱0 و در پی فشارهای نهادهای حقوق 

سوریه، تونس و مصر؛ وقایع نگارِی سه روز تاریخی
محمد جواد اکبرین
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بشری بین المللی بشار اسد تعدادی از زندانیان سیاسی 
که بیش از سی سال از حبس شان می گذشت را آزاد 
از  سوریه  اپوزیسیون  بیانیه های  هنوز  اما  می کند؛ 
زندانی   2000 از  بیش  غیرانسانی  و  دشوار  وضعیت 

سیاسی در این کشور سخن می گویند�
و  سردبیر،  توینی،  جبران   2006 سال  در  پیش تر 
سمیر قصیر، قائم مقام سردبیر روزنامه “النهار” لبنان 
سیاست های  منتقد  روزنامه نگاران  مهمترین  به  که 
پس  و  می شوند  ترور  بیروت  در  بودند  معروف  سوریه 
بر  را  ترورها  این  از ۱3سال هنوز هیچکس مسئولیت 
عهده نگرفته است� سمیر قصیر در کتاب “بهار بیروت” 
راههای  شود،  می  محسوب  دمشق”  “بهار  امتداد  که 
رسیدن کشورهای عربی به رهایی از استبداد را بررسی 

کرده است�
روز دوم: 1 فوریه 2011- تونس

رسانه های جهان عرب گزارش مفصل بازگشت رهبر 
نهضت  رهبر  می کنند�  منتشر  را  کشور  به  مخالفان 
به کشورش  ورود  ساعات  نخستین  در  تونس  اسالمی 
پس از 22سال تبعید می گوید برخی رسانه های غربی 
بنیانگذار جمهوری اسالمی نشان  از او چهره ای مانند 
تونس  در  نگرانی  سکوالرها  به  پاسخ  در  وی  داده اند� 

اعالم می کند: »من خمینی نیستم�«
“نهضت  هواداران  از  تن  هزاران  شادی  با  همزمان 
اسالمی” تونس در بازگشت رهبرشان پس از دو دهه 
تبعید، برخی از فعاالن حقوق زنان و نیروهای سکوالر 
از دخالت  فرودگاه و سردادن شعارهایی،  با تجمع در 
ابراز  تونس  به  بنیادگرایان  بازگشت  و  دولت  در  دین 

نگرانی می کنند�
در  اقامت  نخست  ساعات  همان  در  غنوشی  راشد 
منزل برادرش در شمال پایتخت تونس، تالش می کند 
نادرستی  به  اشاره  با  وی  دهد�  پاسخ  نگرانی ها  به  تا 
چهره ای که برخی رسانه های غربی از وی نشان داده اند 
تصریح می کند که مانند آیت اهلل خمینی نمی اندیشد� 
به گفته ی غنوشی، تفکر اسالمی وی شباهتی به مدل 
حزبی  رهبر  را  خود  او  ندارد،  ایران  در  اسالم گرایی 
اسالمی و دموکراتیک می داند که به “حزب عدالت و 
که  است  مدعی  وی  دارد�  شباهت  ترکیه  در  توسعه” 
اجازه  اما  احترام می گذارد  دینی  به جامعه  این حزب 

نمی دهد دین در اداره حکومت دخالت کند�
غنوشی می گوید با توجه به اینکه حزبش دو دهه از 
کشور دور بوده، آمادگی ایفای نقش در عرصه سیاست 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  کاندیدایی  و  ندارد  را 
انتخابات پارلمانی شرکت  اما در  آینده نخواهد داشت 

خواهد کرد�
»بازسازی  را  اولویت خود  تونسی  اسالم گرای  رهبر 

اظهار  و  می داند  اسالمی«  نهضت  تشکیالت  و  حزب 
امیدواری می کند که انتخابات ریاست جمهوری جدید 

تونس طی شش ماه آینده برگزار شود�
دارد  سال   69 سخنان،  این  هنگام  که  غنوشی  نام 
از همان  افتاد؛  زبان ها  بر سر  پایان 30 سالگی اش  در 
روزها که با تأثیرپذیری از “اخوان المسلمین” در مصر، 
اما  کردند  راه اندازی  تونس  در  را  اسالمی”  “جماعت 
آشکاری  فعالیت  مساجد،  در  قرآن  جلسات  از  بیش 

نداشتند�
سال  از  اسالمی”  “جماعت  خصوصی  نشست های 
۱9۷2 سازمان یافت و دو سال بعد، محصوالت فکری 
منتشر  (شناخت)  “المعرفه”  مجله  در  نشست ها  آن 
که  بود  معتقد  اسالمی”  “جماعت  سالها  آن  در  شد� 

اسرائیلی ها باید از بین بروند�
بورقیبه،  حبیب   ،۱9۷0 دهه  پایانی  سالهای  در 
رئیس جمهور پیشین تونس، از فعالیت های منتقدانه ی 
و  تعقیب ها  و  محدودیت ها  و  کرد  خطر  احساس  آنها 
آنها  مجوز  درخواست  به  دولت  شد؛  آغاز  تهدیدها 
انجام فعالیت قانونی پاسخ منفی داد و سرانجام  برای 
سه  تا  و  شد  بازداشت   ۱9۸۱ سال  در  غنوشی  راشد 
روزنامه  روایت  (به  اگرچه   – ماند  زندان  در  بعد  سال 
محکومیت  علیرغم  الشرق االوسط/3۱ژانویه20۱۱) 
غنوشی به زندان، بورقیبه آرزو داشت طناب دار را بر 

گردنش ببیند�
با روی کارآمدن زین العابدین بن علی در سال ۱9۸۷ 
در  اپوزیسیون  با  مسالمت آمیزش  روابط  به  توجه  با  و 
سیاسی  فعالیت  رسیدنش،  قدرت  به  نخست  روزهای 
حزب غنوشی افزایش یافت و با مشارکت در انتخابات 

پارلمانی توانست ۱۷ درصد آراء را به دست آورد�
“نهضت  به  دیگر  که  اسالمی”  “جماعت  روابط 
اسالمی” تغییر نام داده بود، رفته رفته با دولت جدید 
تونس نیز به تیرگی گرایید، تا آنکه رهبر نهضت مجبور 
شد در سال ۱9۸9 تونس را به مقصد الجزایر و سپس 
لندن ترک کند� اما تنها دو سال پس از ترک تونس، 
بن علی  ترور  برای  تالش  و  نظام  براندازی  به  او  حزب 
متهم شد و 2۵6 نفر از اعضای آن به حکم هایی طوالنی 
مدت و نیز حبس ابد محکوم شدند و بیش از ۸000 
نفر از هواداران شان نیز بازداشت و مورد آزار و تهدید و 

تعقیب قرار گرفتند�
بازگشت  هنگام  غنوشی  راشد  که  می رسد  نظر  به 
و  دینی  تالش  تجربه  چهل سال  از  پس  کشورش  به 
سیاسی، متفاوت با روزهای نخست می اندیشد؛ او دیگر 

سال هاست که دعوت به آرامش و اعتدال می کند�

از  تجربه هایی  دیگر  با  تونس  در  نیز  اسالم گرایی 
این دست متفاوت است؛ فعاالن حقوق زنان از امکان 

تالش های  ماندن  ناکام  و  اسالم گرایان  قدرت گرفتن 
زنان  آزادی های  و  جنسیتی  برابری  از  دفاع  در  خود 
بن علی  حکومت  دوره  در  مبارزاتشان  با  آنها  نگرانند؛ 
و  برسند  از خواسته های شان  پاره ای  به  موفق شده اند 
حتی قانون ازدواج مدنی را به تصویب برسانند تا هیچ 
محدودیتی برای ازدواج پیروان ادیان مختلف با یکدیگر 

نباشد�
از  با غیر  اگرچه رهبران اسالم و مسیحیت، ازدواج 
هم کیشان را جایز نمی دانند اما بر اساس قانون ازدواج 
مدنی تونس، الزم نیست مسجد و کلیسا، ازدواج ها را 
به رسمیت بشناسند، بلکه کافی است هر دو نفری که 
می خواهند با هم زندگی کنند ازدواج شان را در مرکزی 
زوج  یک  حقوق  همه ی  از  تا  برسانند  ثبت  به  دولتی 

قانونی برخوردار باشند�
“نهضت  رهبران  از  یکی  عریض،  علی  اما  اینک 
زندان  در  را  چهارده سال  سال ۱990  از  که  اسالمی” 
به  غنوشی  راشد  معرفی  در  است،  گذرانده  بن علی 
روزنامه “الشرق االوسط”، از اسالم گرایی متفاوت سخن 
می گوید که قرار است تجربه ای تونسی از اسالم گرایی را 
به نمایش بگذارد؛ او مدعی است که غنوشی، در آستانه 
هفتاد سالگی از مخالفان خشونت است، به حقوق زنان 
احترام می گذارد و شباهتی به رهبران اسالم گرای ایران 

ندارد�
روز سوم: 2 فوریه 2011- قاهره

حسنی مبارک در پیامی تلویزیونی اعالم می کند که 
رفت  خواهد  جمهوری اش  ریاست  دوره  پایان  از  پس 
از  صرف نظر  می گوید  او  شد�  نخواهد  کاندیدا  دیگر  و 
نا آرامی های اخیر قصد نداشته که بار دیگر خود را نامزد 
کناره گیری  به  حاضر  اما  کند،  ریاست جمهوری  مقام 
فوری از پست خود هم نیست� مبارک مدعی می شود 
که می خواهد ۸ ماه آینده را صرف تدارک برگزاری یک 

انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی این کشور کند�
در  همزمان  که  سخنانش  در  مبارک  حسنی 
شبکه های مختلف جهان پخش می شود وعده می دهد 
که مواد ۷6 و ۷۷ قانون را تغییر خواهد داد؛ بر اساس 
حاکم  حزب  از  مستقل  کاندیدای  هیچ  مواد  این 
نمی تواند کاندیدا شود و مدت ریاست جمهوری قابل 
تمدید است� به کمک این مواد، حسنی مبارک موفق 
شده بود طی سه دهه رئیس جمهور بی رقیب مصر باقی 

بماند�
این روزها را “غم انگیز” توصیف  رئیس جمهور مصر 
می کند و از کسانی که »تجمع مسالمت آمیز مردم را 

ژانویه  و یکم  از سی  پیاپی است؛  تاریخِی  روز  وقایع نگارِی سه  مقاله،  این 
2011 تا دوم فوریه ی همین سال. در این سه روز حوادثی در سه کشور سوریه، تونس 
و مصر رخ می دهد که بازخوانی آنها پس از هشت سال عبرت آموز است و می تواند 
و نشان دهد که چرا سوریه  باشد  بهار عربی  از معمای  برای گره گشایی  مقدمه ای 
این وقایع نگاری  به رهایی گشود. در  اما تونس راهی  ناکام ماند  ویران شد و مصر 
اگرچه به پیشینه ی تاریخی برخی از آنها اشاره می شود اما بنا ندارد نتیجه گیری کند! 
وقایِع این سه روز به قدر کافی حاوی نشانه ها و نشانی های آینده اند؛ آینده ای که 

دیگر »اکنوِن« ماست.

رئیس جمهور  اسد،  بشار 
سوریه با روزنامه »وال استریت  ژورنال« 
مصاحبه می کند. او گسترش نا آرامی ها 
بیماری  را »شیوع  در کشورهای عربی 
در منطقه« می داند و پیش بینی می کند 
سوریه  به  سیاسی  آشفتگی  »این  که 
نمی رسد زیرا هیچ نارضایتی عمومی در 
انتشار  هنگام  ندارد«.  وجود  کشورش 
 2000 از  بیش  سوریه  مصاحبه،  این 

زندانی سیاسی دارد.
ادامه در صفحه ۸0



55دوره جدید | بهمن و اسفند 1397 | شماره 25

قرار بود در بررسی علل سقوط شوروی روی مسایلی 
سیاسی،  های  نیرو  و  مردم  حکومت،  ساخت  نظیر 
نظامیان و عنصر خارجی مکث و تاکید بشود� ترجیح 
مقاالت  با  متفاوت  کمی  و  روائی  ساختاری  در  دادم 

کالسیک، به مساله نزدیک شوم�
پتک!

بهمن 64 ، نیمه شب� وقتی روی خاک های نرم ، 
دستم را به سیم خاردار مرز رساندم، بعد از چند بار 
غوطه خوردن در کانال های آب، تا گردن خیس بودم 
و باد سرد ترکمن صحرا تا مغز استخوان را می سوزاند� 
دیدن دو چراغ روشنی که به محل عبورم نزدیک می 
شدند، مرا مطمئن کرد که در “کشور شورا ها” هستم 
در  بعد  ساعتی  است�  یافته  پایان  عبور  اضطراب  و 
پاسگاه بودم با امید اتاقی گرم، لباسی خشک و غذایی 
برای خوردن! در اتاقکی با در های باز، سرد و تاریک 
منتظر ماندم� انتظار به درازا کشید و برای رفع خطر 
یخ زدن، چاره ای جز در جا زدن و ورزش نماند� نمی 
دانم چند ساعت گذشت تا “ساشا” با انبوه سواالت به 
سراغم آمد� او از جمله پرسید که از اتحاد شوروی چه 
انتظاری دارم � بسیار برافروخته بودم و با بغض و طعنه 
بسته  فارسی شکسته-  زبان  با  دانم  می  بعید  که  ای 
اش فهمیده  باشد، جواب دادم  فقط یک بخاری که از 
سرما نمیرم! دم – دمای صبح، یک سرباز روس قطعه 
ای نان سیاه را  به طوری که کسی نبیند، به من داد تا 
بخورم � باالخره مرا از آن اتاقک به محل تاریکی منتقل 
کردند که به شدت بوی تعفن ادرار  می داد� ساشا با 
چراغ دستی، محل متعفن را کمی روشن کرد� تختی 
را نشانم داد که می توانم رویش بخوابم و تشک تخت 
دیگر را  هم به عنوان تنها رو انداز پیش نهاد کرد� دراز 
کشیدم و تشک دیگر را  هن- هن کنان از تخت دیگر 
جدا کرد و به رویم انداخت� تشک بسیار سنگین و صد 
پاره بود و به شدت بوی گند می داد� خودم را از زیرش 
خالص کردم و عطای  خواب در زندان  کشور شوراها 
را به لقایش بخشیدم و خواهش کردم که چیزی برای 
بنزینی  پریموس  بدهند� ساشا یک  به من  گرم شدن 
کوچک آورد و گفت این تنها وسیله ایست که دارند و 

باید فعال در این بازداشتگاه بمانم�

بر لبه تخت نشستم و سرم 
همه  گرفتم�  دستانم  میان  را 
شوروی  مورد  در  که  آنچه 
و  بودم  خوانده  سوسیالیستی 
در تصور داشتم و همه آنچه را 
از نوشته های عنایت اهلل رضا، 
آندره ژید و دیگران در خاطر 
رژه می  پیش چشمم  داشتم، 
و  رفت  می  گیج  سرم  رفتند� 
آرام- آرام درد نخستین ضربه 
سرما  از  ناشی  درد  بر   ، پتک 
چه  دانم  نمی  شد�  می  چیره 
مدت بدین گونه و  قدم زدن 
ها گذشت� در بیرون صدا های 

عجیبی می شنیدم� صدای جا بجا کردن و بریدن چوب 
و صدای خوردن آهن ها به یکدیگر�  گیج- گیج بودم و 
تصور می کردم که دارند برایم چوبه دار بر پا می کنند� 
حس  را  زمان   وگذشت  بود  شده  خاموش  پریموس 
درون  به  ساشا  و  شد  باز  بازداشتگاه   در  کردم�  نمی 
آمد� رفتار شاد و دوستانه اش ترسم را زیادتر کرد! از 
او متوجه شدم که هویتم به کمک رفقای  توضیحات 
سازمان، احراز شده است� مرا به جایی که احتماال انبار 
گفت  پرسیدم�  را  وصدا  سر  علت  کردند�  منتقل  بود، 
تایید مسکو، سربازان مشغول بریدن درخت و  از  بعد 
از سالها پیش در  تهیه هیزم شدند و این بخاری هم 
جائی افتاده بود که داشتیم تعمیر و نصبش می کردیم�

حاال دیگر در کنار بخاری هیزمی و تختی که ظاهرا 
بود، صاحب قصری شده  آورده  آنجا  به  از شهر  ساشا 
با  را  آتش، خودم  شعله  پرتو  در  توانستم  می  و  بودم 
خواندن فرهنگ لغت فارسی به روسی که تنها کتاب 
موجود بود، مشغول کنم� غذا بسیار فقیرانه بود� تکه 
ای نان و کاسه ای آب گرم، یک برگ بو و قطعه ای 
بیسکویت و شکالت  برایم کمی  از شهر  چربی! ساشا 
آورد تا قاتق نانم کنم� سربازان احتماال غذای دیگری 

نداشتند�
راهنمائی  حمام  به  باالخره  تقاضا،  بار  چند  از  بعد 
شدم� در مسیر حمام، فاضالب بدبویی جمع شده بود 

که می بایست از داخل آن و از روی سنگ های لزج 
عبور کرد� حمام اتاقک در بازی بود با لوله ای به جا 
می  آن  از  که  ولرمی  آب  و  استالین  دوران  از  مانده 
چکید و چیزی شبیه صابون آشتیانی سالهای دور و به 

گربه شویی به جای حمام باید قانع می بودی�
چند روزی در “قصر مرزی” سر کردم� دیگر بخشی 
و  درک  را  موجود”   عمال  “سوسیالیسم  واقعیت  از 
هضم کرده بودم� در روز حرکت دو نظامی روس و دو 
نظامی ترکمن با ماشین جیپی که گویا نه فنر داشت 
و نه کمک فنر، مرا در سفری ده ساعته به عشق آباد 
زندگی  از  اثری  مسیر،  این  تمام  در  کردند�  همراهی 
دیده نمی شد� دهقان ترکمنی که در کنار چند راس 
تنها  بود،  ایستاده  نماز  به  ظاهرا  االغش،  و  گوسفند 
نشانه زندگی بود و توضیح  افسر همراه که بله رفیق! 
هنوز تک وتوک کسانی هستند که … از هر چه دشنام 

و توهین کارگرتر بود�
تاشکند

بعد از حدود ده روز به تاشکند رسیدم� ده روزی که 
مغز، جان ، روح و روانم را لرزاند و ویران کرد�  تاشکند 
بزرگترین شهر آسیای میانه بود� اما چون جایی برای 
مهمانانی از نوع من، که به دلیل احتمال بازگشت به 
ایران، نمی بایست دیده می شدند، پیش بینی نشده 
بود، به عنوان بیمار، اتاقی در بیمارستانی در اختیارم 
گذاشتند� محیط آرامی بود و همه آنهائی که خودشان 

شوروی؛ اقتصاد بی موتور، اصالحات بی پایگاه  و سقوط!
احمد پورمندی
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را به مریضی زده بودند، آنجا جمع بودند�

رفقای  بود�  مستقر  تاشکند  در  سازمان  رهبری 
مختلف هر روز به دیدنم می آمدند و خیلی زود معلوم 
است�  شده  ویران  که  نیستم  آدمی  تنها  من  که  شد 
بحث ها بسیار داغ بودند و عالوه بر تحلیل از انقالب و 
حاکمیت، بحث ” شوروی” از همه داغ تر بود� از وضع 
بهداشت ودرمان تا دستگاه حزب ، کا گ ب ، دولت، 
مردم  و تا اوضاع کارخانجات و “مزارع اشتراکی”  را 
رفقا زیر ذره بین گرفته بودند و تصویر جامعی از اوضاع 
سال  در طول چند  که  تصویری  دادند�  می  به دست 
 ، کالم  یک  در  شد�  تکمیل  و  تائید  آنجا،  در  اقامتم 
حزبی،  تک  حکومتی  سال   ۷0 به  نزدیک  نتیجه  در 
ایدئولوژیک و توتالیتر، همه پایه های جامعه را موریانه 
خورده بود و جامعه در یک دوگانگی و بحران هویت 

عظیمی گرفتار آمده بود:
با  پرستارها  و  پزشکان  بزرگ،  های  بیمارستان  در 
از  اما  اما…�  بودند�  آمد  و  رفت  در  سفید  های  لباس 
کپسول  آنتی بیوتیک خبری نبود و به جای آن پودری 
مثل زهر را به خورد کودکان می دادند که تمام دهان 
اثر  بی  موضعی  حسی  بی  داروهای  زد�  می  آتش  را 
دندانپزشکانی  کشیدند�  می  زور  با  را  دندان  و  بودند 
که جز کشیدن روکش طال کار دیگری بلد نبودند، از 
دیدن دندان های پر شده ما دچار حیرت می شدند� 
از  یکی  شغل  و  نبود  اثری  مصرف  بار  یک  آمپول  از 
دوستان ما تیز کردن سر سوزن ها با سنگ بود! وزیر 
بهداشت نگران اپیدمی ایدز بود � پای دکتر ه � ع  را مار 
گزید� او را در چارجو به رفتگری وا داشته بودند�  و…

طب و درمان استثنا نبود� همه حوزه های زندگی 
مثل هم بودند� کارخانجات عموما از زمان استالین به 
جا مانده بودند واغلب 40-۵0 سال از تکنولوژی روز 
اما  چرخید،  می  ظاهرا  کارخانه  چرخ  بودند�  تر  عقب 
بود�  دیروز  مثل  روز  هر  و  کرد  نمی  تغییر  چیز  هیچ 
مواد  تا  لباس  و  کفش  از  مصرفی  های  کاال  کیفیت 
بود�   پایین  انگیزی  غم  طرز  به  بهداشتی  و  آرایشی 
تیغ  از   تر  آسان  خوری  میوه  کارد  با  صورت  اصالح 
روسی بود� صف، بخش الینفک زندگی مردم شوروی 
بود و به همین خاطر ” بابوشکا” ها – مادر بزرگان- که 
بار  داشتند،  عهده  بر  را  ها  صف  در  ایستادن  وظیفه 

بزرگی در اقتصاد خانوار را بر دوش می کشیدند�
در زندگی معنوی ترک ها، ازبک ها، تاجیک ها و 
آنها  خورد�  می  به چشم  وحشتناکی  ها، خال  ترکمن 
دچار گسست با تاریخ و سنن گذشته خود، تصور می 
کردند که  “روس ها” همه چیزشان را گرفته اند� رقص 
ها و آوازها در سطح دوران استالین مانده بودند و تکرار 
می شدند� داشتن قرآن و عبادت به شدت ممنوع بود 

بود� فرزندانشان را  و داشتن یک مسجد رویای مردم 
مخفیانه ختنه می کردند � بر گور مردگانشان ودکای 
روسی می نوشیدند  وبا هر پیک، دستی بر صورت می 
کشیدند و ” آمین” می گفتند � ختنه و”آمین” شاید 
تنها نشانه های مسلمانی بودند که هنوز برجای مانده 
ایرانی حکایت  از یک  مهاجر قدیمی  بودند� دوستان 
پولدار  ترکمنستان   در  نویسی  دعا  با  که  کردند  می 

شده بود�
کا�گ�ب� در همه جا حضور داشت و به همه شیوه 
های کثیف دست می زد و به ما هم که رسما در شمار 
رفقای حزب برادر بودیم، رحم نمی کرد و هر جا که 
دستش می رسید با تهدید و تطمیع، برای  به خدمت 

در آوردن  یاران ما تالش می کرد�
فساد، سیستماتیک و همگانی بود� در دانشگاه باکو، 
قیمت  واحد های درسی همه  و  رشته های تحصیلی 
های مشخصی داشتند و همه چیز قابل خرید و فروش 

بود�
ورود به حزب عمدتا در مناسبات خانوادگی و باندی 
صورت می گرفت و حزبی شدن، سر آغاز رشد و ترقی 

در دستگاه بوروکراسی بود�
موج  یک  رادیو  گورباچف،  اصالحات  از شروع  قبل 
و تلویزیونی که عالوه بر الالئی ها و تبلیغات مستمر 
حکومتی، فیلم هایی از جنگ جهانی و شجاعت ارتش 
ورزشکاران  پیروزی  و  گاگارین  یوری  زندگی  سرخ،  
روس نمایش می داد، بوقی بود که به دستگاه حزب و 
دولت کمک می کرد تا مردمانی مطیع و ” خوشبخت” 
تربیت کنند� مردمانی که عمیقا دو شخصیتی بودند� 
در اداره و کارخانه عاشق حزب کمونیست و در خانه  و 

میان نزدیکان سرشار از ابهام و نارضایی!
چه بر سر این جامعه آمده بود؟

پیش از پاسخ به این سوال، با نقل دو تصویر دیگر، 
به روایتم ادامه می دهم�

کفش!
وقتی ماشین حامل کفش ملی ایران در میدان شهر 
انگیز  حیرت  آن،  به  نفر  ها   صد  هجوم  شد،  متوقف 
با  و  بودند  گرفته  بر سر دست  را  ها  روبل  مردم  بود� 
فشار آرنج به سمت کامیون روان بودند و فروشنده ها 
از همان باالی کامیون روبل را گرفته، کفشی را پرت 

می کردند� در سوی دیگر میدان، بازار دومی تشکیل 
شده بود تا مردم کفش ها را باهم معاوضه کنند: نمره 

4۱ با 43 و الخ…
که  “سوسیالیسمی”  مهد  در  ایران  ملی  بله! کفش 
امروز و فردای جهان می پنداشت،  ابر قدرت  را  خود 
اما قادر به تولید یک جفت کفش قابل پوشیدن نبود، 

چنین مورد عالقه مردم قرار می گرفت�

سالها بعد از فروپاشی شوروی، در یک سفر تجاری 
راهی تاشکند شدم� گفتند کارخانه کفش سازی بزرگی 
دارند که می خواهند بفروشند� سالن بسیار بزرگی بود 
با صدها ماشین� همگی فرسوده و به جا مانده از دوران 
استالین و به لحاظ تکنولوژیک در چندین دهه پیش 
مرده ! مشتی آهن قراضه و دیگر هیچ و اما نکته جالب 
آن بود که در ورودی سالن، چندین دستگاه بزرگ و 
اکبند ماشین آالت  به چشم می خوردند  که برچسپ 
ازبک توضیح دادند که  آلمانی داشتند� میزبانان  های 
این ماشین ها را در زمان گورباچف خریده و به اینجا 
آورده اند� اما نه کسی قادر به نصب شان بود و نه کسی 
عالقه ای به راه اندازی آنها داشت و اکنون هم  نمی 
دانیم که در این جعبه ها چه ماشین آالتی وجود دارد!
تاشکند  در  ما  بین  ها   بحث  که  آنوقت   ، پیشتر 
کردند،  می  کار  کارخانجات  در  که  رفقایی  بود،  داغ 
بار ها شاهد صحنه های مشابهی بوده اند� از مرکز در 
مدرنی  نسبتا  آالت  ماشین  پروسترویکا”   ” چارچوب 
که از غرب وارد شده بودند، به کارخانه فرستاده می 
در  نانوشته  داد  قرار  از صدها  یکی  اساس  بر  اما  شد� 
درون سیستم های بسته، هیچ کس به این ماشین ها 
نزدیک نمی شد� آخر راه افتادن اینگونه ماشین ها می 
توانست به از دست رفتن شغل ها و تحوالت ناشناخته 
کند،  نمی  درد  که  سری  و  بشود  منجر  کارخانه  در 

نیازی به دستمال ندارد!
ادوکلن!

از میان انواع صف ها، روزی صفی جلوی یک مغازه 
لوازم آرایشی توجهم را جلب کرد� طبق معمول سوال 
را  آخریه؟  کی   – پاسلتنی؟  کتو   ” ثابت  و  همیشگی 
نبود  رسم  در شوروی  وارد شدم�  در صف  و  پرسیدم 
که با “سواالت بی ربط” فرصت را از دست بدهند� اول 
بپرسی  توانستی  می  بعد  و  می شدی  وارد صف  باید 
که موضوع چیست� معلوم شد که صف ادوکلن است� 
چون الزم داشتم، ایستادم� اما صف عجیبی بود� بیشتر 
آدم ها ” دائم الخمر” به نظر می آمدند با سر و وضعی 
نامرتب� ادوکلن را خریدم و بدون آنکه از راز ماجرا سر 
در بیاورم، راهی خانه شدم� بعدا، دوستان برایم توضیح 

دادند که این ها ادوکلن را به عنوان الکل می نوشند�
وقتی گورباچف، اصالحات را آغاز کرد، وضع جامعه 
ها،  رو  پیاده  و  بود  بد  بسیار  الکل  مصرف  لحاظ  از 
ایستگاه های مترو و داخل قطارها پر از آدم هائی بود 
که بی هوش افتاده بودند� با طرح مبارزه با الکلیسم، 
قیمت ودکا به ده روبل افزایش یافت و ساعت توزیع 
و  شکر   ، تصمیم  این  نتیجه  در  شد�  محدود  هم  آن 
رب گوجه ، به عنوان مواد اولیه تولید ودکای خانگی، 
نایاب شدند و کارگران تولید کننده، ودکای دست ساز 
۵ روبلی را به بازار زیر زمینی روانه کردند و آنها که 
واکس  ادوکلن،  به  نداشتند،  هم  را  آن  خرید  قدرت 
کفش و چیز های عجیب و غریب دیگر پناه می آوردند!
دانشگاه،  بود�  پوکیده  درون  از  شوروی  جامعه 
تاتر،  فرهنگ،  خانه  بیمارستان،  کودک،  مهد  مدرسه، 
وجود  کافی  اندازه  به  شغل  و  کارخانه  خانه،   ، اپرا 
و  نوآوری  محتوا،  نداشت،  وجود  آنچه   داشتند�اما 
دینامیسم بود و چند نفر به جای یک نفر برادرنه خود 

را “مشغول” می کردند
جامعه  این  سر  بر  چه  مان�  سوال  به  گردیم  باز  و 

آمده بود؟
باید  کردم،  ارائه  اینجا  تا  که  تصاویری  گمانم  به 
نمائی از جامعه ای به لحاظ اقتصادی  عقب مانده و به 
لحاظ اجتماعی  بی هویت، بی انگیزه و بحران زده را 

نمایان کرده باشد�

در بیمارستان های بزرگ، از کپسول  آنتی بیوتیک خبری نبود و به جای آن 
پودری مثل زهر را به خورد کودکان می دادند که تمام دهان را آتش می زد. داروهای 
بی حسی موضعی بی اثر بودند و دندان را با زور می کشیدند. دندانپزشکان از دیدن 
دندان های پر شده ما دچار حیرت می شدند. از آمپول یک بار مصرف اثری نبود و 
شغل یکی از دوستان ما تیز کردن سر سوزن ها با سنگ بود! طب و درمان استثنا 
نبود. همه حوزه های زندگی مثل هم بودند. کارخانجات عموما از زمان استالین به 
جا مانده بودند واغلب 40-50 سال از تکنولوژی روز عقب تر بودند. کیفیت کاال های 

مصرفی از کفش و لباس تا مواد آرایشی و بهداشتی به طرز غم انگیزی پایین بود.  
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و  اکتبر شروع شد  اقدام کودتاگونه  با  داستانی که 
همه امپراطوری تزاری را فراگرفت،  سیر تحولی که به 
تاسیس اتحاد شوروی و رشد آن انجامید و تاریخ حزب 
که    ۱99۱ دسامبر  تا   ۱9۱۷ اکتبر  از  آن  کمونیست 
درازی،  داستان   ، ” کشور شوراها”  رسما منحل شد 
و…  نادانی  و  شجاعت   ، خواری  و  حماسه  از  سرشار 
بدان  بسیاری  های  تاریخدان  و  محققان  که  است 
از مهمترین  به برخی  تنها  اینجا  اند� من در  پرداخته 
سر فصل  های سالهای پایانی و این سوال می پردازم 
شوروی  اتحاد  سقوط  به  گورباچف  اصالحات  چرا  که 

منجر شد
و  گالسنوست  های  شعار  با  گورباچف  وقتی 
پروسترویکا بر سر کار آمد، اقتصاد شوروی در بحران 
عمیقی فرو رفته بود، رقابت تسلیحاتی ، همآوردی با 
جهان غرب در همه دنیا و جنگ در افغانستان، آخرین 
رمق های اقتصاد فرتوت و فرسوده شوروی را کشیده 
بودند و سیاست تعویض مواد خام با کاال که در دوران  
برژنف ، مثل مسکن به بدن رو به موت شوروی کاالی 
جوابگو  و  تداوم  قابل  دیگر  کرد،  می  تزریق  مصرفی 
نبود� بازرگانی شوروی با هند به عنوان یکی از طرف 
با  روسی  اولیه  مواد  معاوضه  به  تجاری،  عمده  های 
کاال های مصرفی هندی، سقوط کرده بود� در اواسط 
محل  از  دولت  آمد  در  در صد   ۷0 اصالحات   دوران 
صادرات نفت تامین می شد و کاهش قیمت نفت ضربه 
سنگینی به برنامه های اصالحی گورباچف وارد ساخت�

پیامدهای یک سیستم تک حزبی
بالیی که سیستم تک حزبی در طول ۷ دهه  بر سر 
جامعه شوروی آورده بود، بسیار وحشتناک بود� این بال 

چند بعد اساسی داشت:
اول- حزب کمونیست با حذف بازار و عنصر رقابت 
غیر  کالن،  های  برنامه  با  آن  جایگزینی  و  اقتصاد  از 
کرد�  خاموش  را  اقتصاد  موتور  بوروکراتیک،  و  علمی 
که  بود  موتوری  بی  هواپیمای  شبیه  شوروی  اقتصاد 
استالین آنرا به کمک یک جت جنگی  به پرواز در آورد 
و در آسمان رها کرد� این هواپیما دیر یا زود به زمین 
سقوط می کرد � در غرب بسیاری از ناظران مطمئن 
بودند که با توجه به فقدان موتور پیش برنده در اقتصاد 
شوروی و سهم بسیار باالی بودجه نظامی از کل تولید 
شوروی   ، تسلیحاتی  مسابقه  تداوم  با  ملی،  ناخالص 

بدون شلیک هیچ گلوله ای از پا در خواهد آمد�
محروم  مدنی   های  نهاد  داشتن  از  دوم- شوروی 
و  خاصیت  بی   ، تشریفاتی  نهادهائی  به  ها  شورا  شد� 
نام  تحت  که  هایی  نهاد  و  شدند  بدل  حزب  ضمیمه 
نه  بودند،  در محالت درست شده  فرهنگ  خانه های 
حزبی  تبلیغات  مراکز  که  مردمی  مستقل  های   نهاد 
تولد  های  جشن  برگزاری  محل  حالت  بهترین  ودر 
مدنی  های  نهاد  به  ربطی  هیچ  و  بودند  عروسی  و 
نداشتند� نبود نهاد های مدنی یعنی محرومیت جامعه 

از انباشت سرمایه اجتماعی!  در جامعه شوروی سرمایه 
تمام  و  نمی شد  از حکومت تحمل  اجتماعی مستقل 
شده  بدل  حزب  ضمایم  به  اجتماعی  های  سازمان 
بودند و نقشی تشریفاتی و توجیه گر وضع موجود را 
داشتند � شخصیت های ناراضی جز ترک کشورراهی 
نداشتند و با کیلویی و وجبی  نویس شدن نویسندگان 
هم  نمادینی   سرمایه  هنرمندان،  شدن  “…الدوله”  و 
نمی توانست پدیدار بشود� ستیز حزب با روشنفکران 
مستقل، سپهر عمومی را برای عقب مانده ترین افکار 
ناسیونال- شوونیستی  و خرافه پرستی مذهبی که در 
اعماق جامعه ادامه حیات داده بودند، باز گذاشت تا به 

محض باز شدن فضا مثل قارچ سربرآورند�
از  را  جامعه  شوروی،  کمونیست  حزب  سوم- 
از  جامعه  یک  کردن  محروم  کرد�  محروم  اپوزیسیون 
وقت  در  مردم  معناست که  بدان  اپوزیسیونی  نوع  هر 
برای نجات  خود و عبور متمدنانه  امکانی  تنگ هیچ 
نقطه  به  را  جامعه   ، حزب  باشند�  نداشته  بحران   از 

خودکشی رساند�

با  لنین،  زمان  در  هم  بلشویک،  حزب  چهارم- 
همه  قمع   و  قلع  و   ۱9۱۷ اکتبر  گرانه  کودتا  اقدام 
آغاز  تز  مخالفان  و  منشویک  های  دموکرات  سوسیال 
انقالب سوسیالیستی، در سراشیب تهی شدن از همه 
زمان  در  گرفت�  قرار  دموکراتیک  و  مردمی  موازین 
و  فاسد  بوروکراتیک،  دستگاه  یک  به  حزب  استالین، 
مرور  به  استحاله  این  و  کرد  پیدا  استحاله  سرکوبگر 
تکمیل و تکمیل تر شد تا جائی که در روزهای آخر 
میلیون   ۱2 از  بیش  رسما  که  حزبی  برژنف،  دوران  
عضو داشت، ۱2 کمونیست معتقد هم در صفوف خود 
بوروکراتیک،  فرسوده،  بود  تشکیالتی  حزب  نداشت� 
برای رهبری  پتانسیلی  از هیچ  فاسد و دیوانساالر که 

جامعه به سمت اصالحات برخوردار نبود�
آهنین،  ایجاد دیوارهای  با  استبداد حزبی،  پنجم- 
و  کرد  محروم  جهان  با  ارتباط  از  را  شوروی  جامعه 
اپوزیسیون  و  مدنی  های  نهاد  نبود  کنار  در  امر  این 
ودر سایه بیش از دو نسل مغز شویی سیستماتیک، به 
جای “انسان طراز نوین”، انسان متوهم و “برده طراز 
حکومت”  تربیت کرد و کشور را دچار بحران هویت و 

پدیده تخریب شخصیت نمود�
اتحاد   ” مسمای  بی  نام  تحت  حزب،  ششم-   
نظام  متمرکزترین  سوسیالیستی”  شوروی  جماهیر 
حکمرانی را پدید آورد که در آن مقامات جمهوری ها 
عروسک هائی  بودند که حتی اجازه صدور برگه اقامت 

برای متقاضیان را هم نداشتند و برای ساده ترین امور 
هم می بایست از مسکو دستور بگیرند�

هفتم- حزب با در افتادن با جهان سرمایه داری و 
پیشرفت در این مسیر تا اعالم آغاز عصر گذار جهانی 
تاریخ  همه  ماجراجوئی  بزرگترین  به  کمونیسم،  به 

بشریت دست زد�
گورباچف

رهایی،  امید  به  حزب  مستاصل  رهبری  وقتی 
گورباچف را پیش انداخت، این سوال پیش روی همه 
متفکران قرار گرفت که اصالحات قرار است به اتکای 

کدام نیروی اجتماعی پیش رانده بشود؟
واقعیت این بود که به جز الیه باریکی از روشنفکران 
جوان و اصالح طلب که در رسانه ها حضور نیرومندی 
سازمان  اجتماعی  پایگاه  هیچ  از  گورباچف  داشتند، 
یافته ای برخوردار نبود   نه جامعه مدنی، نه سرمایه 
اجتماعی، نه سرمایه نمادین، نه اپوزیسیون، نه جنبش 
 ! های اجتماعی  و نه جناحی در حزب� هیچ و هیچ 
در خارج از فضای روشنفکری مسکو و لنینگراد، فقط 

برهوت  بود و زمین سوخته ای که هفتاد سال استبداد 
و توتالیتریسم بر جای نهاده بود�

بر  قدیم  گارد  بوسیله  و  حزب  دل  از  گورباچف 
ابزاری جز حزبی ناکارآمد و  � او که  کشیده شده بود 
فاسد در اختیار نداشت،  نه می توانست  و احتماال، نه 
می خواست که مستقیما به جامعه رجوع کند و برای 
از  بسازد� در مواردی هم که  اتکایی  قابل  پایگاه  خود 
و حزب   دولت  از  مستقل  هائی  جامعه، حرکت  درون 
به وقوع پیوستند، اصالح طلبان اطراف گورباچف،  نه 
تنها تمایلی به همراهی از خود نشان ندادند، بلکه به 

مخالفت و تقابل هم روی آوردند�
جنبش  مردم آذربایجان که  در فضای بسته فاقد 
سنن حزبی ومدنی  سر بر آورد، به سرعت به سطحی 
سقوط  ارامنه  علیه  کشی  نسل  اعمال  و  فاشیستی 
کرد� این حرکت در آغاز جنبشی آزادیخواهانه و ضد 
اولیگارشی بود و بی تردید، بی مهری اصالح  فساد و 
طلبان مسکو در تبدیل آن به تیول پان ترکیست ها، 
قدرت  عوامل  تازی  گرگ  و  مانده  عقب  اسالمگرایان 

های منطقه ای و جهانی نقش مهمی داشته است�
کودتا، گورباچف، یلتسین

به  حزب،  رهبران  از  بخشی  بوسیله  که  کودتائی 
انجام  شمول رئیس وقت کا� گ� ب،  علیه گورباچف 
شد، نه بوسیله حامیان گورباچف، بلکه به وسیله بخش 

فساد، سیستماتیک و همگانی بود. در دانشگاه باکو، رشته های تحصیلی و 
واحد های درسی همه قیمت های مشخصی داشتند و همه چیز قابل خرید و فروش 
بود. ورود به حزب عمدتا در مناسبات خانوادگی و باندی صورت می گرفت و حزبی 
شدن، سر آغاز رشد و ترقی در دستگاه بوروکراسی بود. قبل از شروع اصالحات 
مستمر  تبلیغات  و  ها  الالئی  بر  عالوه  که  تلویزیونی  و  موج  یک  رادیو  گورباچف، 
حکومتی، فیلم هایی از جنگ جهانی و شجاعت ارتش سرخ،  زندگی یوری گاگارین 
و پیروزی ورزشکاران روس نمایش می داد، بوقی بود که به دستگاه حزب و دولت 
تا مردمانی مطیع و » خوشبخت« تربیت کنند. مردمانی که عمیقا  کمک می کرد 
دو شخصیتی بودند. در اداره و کارخانه عاشق حزب کمونیست و در خانه  و میان 

نزدیکان سرشار از ابهام و نارضایی!

ناظران  از  بسیاری  غرب  در 
مطمئن بودند که با توجه به فقدان موتور 
پیش برنده »رقابت« در اقتصاد شوروی 
و سهم بسیار باالی بودجه نظامی از کل 
مسابقه  تداوم  با  ملی،  ناخالص  تولید 
تسلیحاتی ، شوروی بدون شلیک هیچ 

گلوله ای از پا در خواهد آمد.
ادامه در صفحه ۵4
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تلخندی معنی دار!
باز شدن  اندک  با  و  نیمه دهه هشتاد میالدی  در 
فضا در شوروی، طنزی سر زبان ها افتاد که به شکل 
به  بنا  می داد�  بازتاب  را  آن  شده  طی  مسیر  نمادین 
حاکمیت  دهه  هفت  رهبران  حامل  قطار  تلخند،  این 
شوروی طی مسیر می کرد که میانه راه، به دلیل پایان 
گرفتن خط آهن از حرکت بازایستاد� لوکوموتیوران به 

واگن رهبران آمد تا کسب تکلیف کند�
لنین: همین حاال سوبوتنیک (کار داوطلبانه بدون 
حقوق در شنبه ها) راه بیندازید تا به همت پرولتاریای 
آماده فداکاری در راه سوسیالیسم، سریعاً ریل گزاری 

صورت گیرد�
استالین: توطئه روشنفکران است از طریق سابوتاژ 
در راه آهن� بریا (وزیر کشور وقت) عاملین را دستگیر 

کند و به سزای اعمالشان برساند!
به زودی  نیست!  مسئله  که  ریل   نبود  خروشچف: 
قطار  آن وقت  و  شد  خواهیم  کمونیستی  جامعه  وارد 

خودبه خود راه می  افتد و مشکل نیز برطرف!
برژنف: لوکوموتیو روشن بماند اما کرکره های قطار 
کنند  فکر  مسافرین  که  اینست  مهم  بیاید!  پایین 

حرکت ادامه دارد!
گورباچف: اول ، روشنگری! مطبوعات بنویسند که: 
در  پیش  مدتی  از  قطار،  و  نیست  کار  در  ریلی  اصاًل 

موقعیت پارک!
موضوع نوشته و نگرش ناظر بر آن!

سیاسی  اقتصاد  تفصیلی  بررسی  حاضر  نوشته 
نگاه  نوع  و  فروپاشی  پیشا  دوره  در  شوروی 
زمانی  بازه  طی  کشور  این  بر  مسلط  ایدئولوژیک 
را  موجود”  واقعاً  “سوسیالیسم  فروریزی  تا  “اکتبر” 
مدنظر قرار نمی دهد� درنگ در اینجا، بیشتر بر نحوه 

مسیری  چندوچون  و  گذار 
نظام مستقر  آن:  است که در 
گذاشت،  فروریختن  به  رو 
چرخه   وارد  شوروی”  “اتحاد 
ازهم  کشور  شد،  هرج ومرج 
ملغمه ای  را  جایش  و   پاشید 
دیکتاتوری    – دمکراسی  از 

دگرستیز  ناسیونالیسم  و  سرمایه داری  بر  مبتنی 
گرفت� پس قصد، مشخصاً پرتوافکنی است بر نسبت 
میان جامعه و قدرت در شوروی و کشاکش هایی که 

طی دوره گذار در آن “باال” جریان یافت�
ریشه  که  دارد  نگرش  این  در  پایه  نوشته،  دیدگاه 
نوع  در  اساساً  را  شوروی  حیات  طول  معضالت 
ممکن  لنینی  تز  در  جست�  باید  آن  بنیان گذاری 
“حلقه  تک  در  سوسیالیسم  شکل گیری  دانستن 
ضعیف سرمایه داری” و در اراده گرایی آرمان خواهانه ای 
آمدن  فراهم  بی  را  سوسیالیستی  واالی  هدف  که، 
پیشاپیش شرایط درون زای الزم،  در جایی می خواست 
پیاده کند که از اقتصاد عقب مانده و استبداد سیاسی 
رنج می برد� پس غیر طبیعی هم نبود که تحقق یک 
چنین اراده گرایی، بر آمریت  و دیکتاتوری مستمر بنا 
گاه  و  بی فرجام  عموماً  “پرش” های  اقسام  به  و  نشود 
متضاد با ایده و افق سوسیالیستی در نغلتد! تالش ها 
برای”سوسیالیسم” بیگانه با دمکراسی، امکان نداشت 

جامعه را به سطح سوسیالیسم برکشد!
گذار  خصلت  و  نوع  که،  است  باور  این  بر  نوشته 
آغاز  همان  از  را  شوروی”  “بحران  که  بود  “اکتبر” 
 ، هم  استمرارش  در  و  پروراند  خود  دل  در  و  زائید 
مبنایی،  بحران  همین  و  نمایاند؛  بارها  و  بارها  را  آن 
میان  ژرف  شکافی  شکل  در  آشکار  یا  پنهان  بگونه 

پیشبرد  و  سویی  از  آمرانه  سوسیالیسم  اراده گرایی 
دمکراتیک توسعه سوسیالیستی از سوی دیگر حیات 
هفتادوپنج ساله شوروی مولود خود را رقم زد� “اکتبر” 
در آغاز خویش، البته مبتکر اقدامات تاریخی سترگ 
و ماندگاری بود که بدون آنها، جهان ما همانی نمی 
همه  با  “بلشویسم”  هست�  روزش  امروزه  در  که  شد 
گیر و گرفتاری هایش جهان و تاریخ را پس نبرد، بلکه 
راستای  در  بشریت  برای  شد  فزونتری  تجربه  منشاء 

آزادی از سلطه!
پایان دادن  زد:  ورق  چنین  را  تاریخ  “اکتبر” 
و سلطه   برافکندن ستم  به جنگ جهانگیر،  جسورانه 
ملی و کلید زدن برابرحقوقی ملی، واردکردن بشریت 
آزادسازی  مرد،  و  زن  حقوقی  برابر  تامین  مرحله  به 
صنعتی  رشد  برای  مردمی  تاریخساز  و  عظیم  نیروی 
افتادن  الهامبخش  و  پهناور،  سرزمین  آن  در  سریع 
در  سرمایه داری  سلطه  نیز  و  استعمار  علیه  مبارزه 

جهان و دیگر دستاوردهای سترگ�
“اکتبر” با همه خدماتش اما، تناقض بزرگی از خود 
با  اراده دمکراتیک مردم  بر جای گذاشت: جایگزینی 
پیشاهنگی اراده گرا! همین معضل گرهی هم بود که 
آن انتخاب انسانی اولیه را زیر سایه برد و طی زمان، 
هرچه بیشتر نیز؛ و موجبی شد برای تعویق افتادن ها 
نگاه  اصالح  مکرر  انداختن های   تعویق  به  دقیق تر  و 
زاده  شوروی  و   ۱9۱۷ پسا  در  آراده گرایانه  عمل  و 

شوروی؛ “گالسنوست و پرسترویکا”ی دیرهنگام، فروپاشی ناگزیر!
بهزاد کریمی
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تقریر  به  بحرانی  سیر  همین  در  شوروی،  تاریخ  آن� 
عدل  اولویت  رویکرد  در  اصرار  که،  بدانجا  تا  و  آمد 
بر آزادی، فروکاهی شانس غلبه بر بحران بنیادی در 
که  تا جایی  و  آورد  پی  در  “اکتبر”  سیستم محصول 
احتمال اصالح به نقطه ناممکن رسد و “سوسیالیسم 

سوسیالیسم،  بخورد�  زمین  غمگینانه  موجود”  عماًل 
که منطقاً می بایست بر متن دمکراسی و تعمیق آن 
بنا  نعم  برابر  توزیع  سمت  در  اقتصاد  به  سیاست  از 
از  داد:  باژگونه  فرمول  این  به  جا  که  دریغا  شد،  می 
دمکراسی  و  غارت  به  توتالیتری  شبه  “سوسیالیسم” 

معوج سرمایه داری پساشوروی!
توقف و بن بست!

مؤلفه  دو  می شد  شوروی،  فروپاشی  آستانه  در 
اساسی را به وضوح در این کشور رصد کرد: جامعه ای 
اسیر  قدرتی  دستگاه  و  بی انگیزه؛  و  ترس خورده 
بوروکراتیسم محض با سیستم مدیریتی لَخت� در آن:

با  مواجه  ساختاری،  بن بست  دچار  اقتصاد،   (۱
رنجور  روزافزون در کادر “پالن گذاری”،  رشد منفی 
نیز  و  تولید  و  دپارتمان مصرف  دو  میان  ناموزونی  از 
“باالدستی” فضایی؛  با صنعت  ناهماهنگ  اینان  هردو 
و همین خود البته، نشانه ای  از بیگانگی دولت و ملت!

از  ناشی  صلبیت  در  محصور  سیاست،   (2
تصمیم گیری های فوق متمرکز متخذه در رأس حزب 
حکومتی – این یگانه آمر قدرت انحصاری در کشور- 
توسط  باال  دستورات  مطیعانه  اجرای  در  غرق  نیز  و 

“آپارات” هیرارشیک ذوب در سیستم؛
3) جامعه، طی بیش از شش دهه بلعیده شدن در 
دستگاه گوارش “دیکتاتوری پرولتاریا”، گرفتار انسداد 
برای  شهر  زیرپوست  بی تفاوتی ها  انباشت  نتیجتاً  و 
بروز گسیختگی ها در نخستین فرصتی که پیش آید؛

نقاط  از  بسیاری  در  کشور  پرهزینه  حضور   (4
سیاستی  برای  کافی  مالی  بنیه  داشتن  بدون  جهان 
خدمت  در  آن  هستی  گرفتن  قرار  و  جهان گستر، 
جهانی  جنگ  پسا  غرب  با  رقابت  در  فضایی  صنعت 
“جنگ  با  شدنش  درگیر  از  پس  مخصوصاً  و  دوم 

ستارگان” تحمیلی ریگانیسم�
۵) و سرانجام تماماً زیر تحمل فشارهای همه جانبه  

که جهان “غرب” یکپارچه علیه آن اعمال می کرد�
جایی  چندالیه،  بحران  این  در  گرفتار  شوروی 
سقوط  سرازیری  در  و  می شد  زمین گیر  ناگزیر  به 
شکست  درآمد!  افغانستان  نام  به  قرعه  که  می افتاد 
نظامی و اخالقی  شوروی در این رابطه، نقطه شروعی 
اقتصاد  در  آمدن ورشکستگی هایش چه  رو  برای  شد 

که  بود  بدین سان  آمر�  حزب  ناکارآمدی های  چه  و 
و مشروعیت آن پیش  مقبولیت  فقد  از  پرده دری  باد 

شهروندان رو به وزیدن گذاشت�
جامعه خموش!

ظرفیت وداع با این وضع، علیرغم همه کندی  هایی 

انباشت  به  رو  جامعه  زیرپوست  داشت،  خود  در  که 
گذاشت! طی ۷0 سال دیکتاتوری تک حزبی، ابزارهای 
به  بدل  را  آن  و  سلب  آن  از  جامعه  وجود  ابراز 
مدفون  به  کرده  عادت  و  ترس خورده  کرد   جامعه ای 
خبری  جامعه  این  در  سکوت�  گورستان  در  ماندن 
احزاب  وجود  از  نبود�  شهروندی  عادی  اعتراضات  از 
نمی شد سخن گفت چون  در کشور  سیاسی مستقل 
پلورالیسم مذموم بود و علیه سوسیالیسم! تنها صدای 
انتقاد و اعتراض به اختناق حاکم را، آن هم به شکل 
خفه، در معدود هنرمندان، روشنفکران و دانشمندانی 
دستگاه  سوی  از  که  دید  می شد  ساخاروف ها  چون 
اتهام خودشیفتگی فردی و شیفتگی  با  قدرت مواجه 

نسبت به “غرب” بودند�
مهم  وجه  اما،  جامعه  در  اعتراضی  روحیه  نبود 
دیگری هم داشت و آن، وجود نوعی از عدالت بود در 
این کشور� اینکه، حدی از حداقل معاش در آن برقرار 
شده بود: حصول مسکن گرم برای عموم مردم گرچه 
غالباً در قالب هیکل هایی زمخت و تأسیساتی ناکامل، 
پنهان  بیکاری  پرده  زیر  ولو  کشور  در  بیکاری  نبود 
درمان  و  بهداشت  تحقق  گسترده،  کاذب  کارهای  و 
مطلوب،  کیفیت  در  که  نه  باز  و  همه  برای  مجانی 
سطوح  باالترین  تا  همگانی  مجانی  آموزش  تأمین 
دانشگاهی، حل مسئله ایاب و ذهاب با قیمت نازل در 
این سرزمین پهناور و تأسیس استراحتگاه های مجانی 
حداقل ها  از  برخورداری  رژیم  برقراری  به طورکلی  و 
خشم  تولید  برای  چندانی  جای  اینها،  و  کشور�  در 
گرچه  نمی گذاشت�  باقی  طبقاتی  نوع  از  اجتماعی 
این واقعیت داشت که در شوروی، یک قشر مدیریتی 
زمان  طی  امتیازات  و  رانت  از  برخوردار  حزبی 
شکل گیری  نیز  رابطه  همین  در  و  بود  شکل گرفته 
و  منصفانه  به هیچ وجه  اما  ارتشاء،  و  فساد  از  حدی 
سطح  به  روئیده  فرا  جامعه  ای  را  آن  که  نبود  علمی 
وضعیت  کرد�  ارزیابی  کالسیک  طبقاتی  آنتاگونیسم 
در آن، بیشتر با ترم سطح نازل زندگی عمومی قابل 

تبیین بود تا با شکاف متعارض میان فقر و ثروت!
غیاب  در  آن،  در  عدالت  از  نوعی  وجود  حتی  اما 
آزادی ها و دمکراسی بود و مشخصاً زیر احکام آمریت 
شوروی،  در  بوروکرات!  شدیداً  و  ایدئولوژیک  دولت 

نبود� در آن  از مشارکت در معنی دمکراتیک  خبری 
یک تناقض بنیادی مبنی بر “عمومی” بودن مالکیت 
به  نسبت  فرد  در  تعلق  عدم  حس  حال  همان  در  و 
انواع  عدالت،  جلد  زیر  می کرد�  عمل  عمومیت  همان 
هرچه  جامعه،  می گذاشت!  انباشت  به  رو  معضالت 
در  حتی  و  مستقر  قدرت  از  بیگانگی  در  بیشتر 
ازخودبیگانگی با خود سیر داشت ! دسترسی کمابیش 
مشاع  و  عمومی  مالکیت  آنچه  به  شوروی  شهروند 
سوسیالیستی تعریف می شد و تأمین حداقل معیشت 
زندگی  نبود! سطح  آن  در  رفاه  معنی  به  همه،  برای 
آنجا را نمی شد با مشابه هایش در کشورهای پیشرفته 
غربی و به ویژه جوامع موسوم به “رفاه” مقایسه کرد� 
نبود امکان دسترسی آسان به اطالعات در آن زمان، 
را  دنیا  در  موجود  زندگی  بین سطوح  مقایسه  امکان 
از شهروندان این مکان “آهنین دیوار” می گرفت� فقط 
قشر نازکی در شوروی بود یا از متعلقین به حوزه های 
دستگاه  به  وابستگی   در  غرق  یا  و  کشور  فرهنگی 
حکومتی که می توانستند پیرامون واقعیت های بیرون 
آورند�  دست  به  کمابیش  آگاهی های  کشور  این  از 
دغدغه اولی ها بیشتر آزادی های فردی بود و از همین 
در  غرق  دومی ها  و  حکومت؛  مخالف  و  منتقد  منظر 
اکتسابی  منافع  حفظ  فکر  در  بودن  و  عافیت طلبی 
“عماًل  دولتی   – حزبی  دستگاه  در  جاگیری  از  ناشی 

موجود”!
که  باشد  قابل فهم  باید  مالحظات  این  به  توجه  با 
نگاه  است  نمی توانسته  ازدست داده،  بال وپر  جامعه  
رفتار سیاسی  به  بدل  واسطه  بال  را  به حکومت  خود 
در  تاریخی اش  خاطره  که،  جامعه ای  کند�  آن  علیه 
سی  دهه  اواخر  مهیب  کشتارهای  کابوس  تسخیر 
میالدی بود و تجربه اش، متوجه استمرار قدر قدرتی 
زخم  که،  جامعه ای  بعدی�  جایگزین  حکومت های 
بزرگ بیش از بیست میلیون کشته در نبرد قهرمانانه 
خویش  روان  و  تن  بر  نیز  را  فاشیسم  علیه  میهنی 
جامعه ای،  چنین  در  گذار  آلترناتیو  نیروی  داشت� 
نمی توانست بی وساطت حزبی که همه کاره کشور بود، 
به یک باره از بستر جامعه سر برآورد! بیگانگی خموش 
نیروی  نه  و  بود  پتانسیل  شوروی،  در  قدرت  با  توده 

محرکه  مستقیم برای گذار از وضع موجود!
تکوین “چه باید کرد؟” در باال!

غیر  رشد  از  ناشی  ناشادابی   اسیر  سیستم  این 
در  بیماری   دچار  کالن،  مشکالت  در  گرفتار  موزون، 
بیشتر  روزبه روز  شدن  محروم  و  ناکارآمدی ها  عرصه 
از حمایت اجتماعی، محکوم به ناپایداری بود� واقعیت 
“غرب”  فکر  اتاق های  از  برخی  در  هم  که  اینست 
با  رابطه  در  پیش بینی ها  بعضی  با  توام  ارزیابی هایی 
زمینگیرشدن شوروی وجود داشت و هم دلهره بزرگی 
پیش  سیستم  در  کالن  مشکالت  انباشت  به  نسبت 

سران حکومت آن�
از زمان خود پس تر می رفت، در  سیستم، پیوسته 
سمت فرو کاهی در خود بود و مستعد برای فروپاشیدن! 
اینجا برخالف روندهای انقالبی شناخته شده در غالب 
انقالب  پتانسیل  سیاسی،  و  اجتماعی  دگرگونی های 
ناراضی،  جامعه  نمی یافت�  بروز  کالسیک  شکل  به 
داشت!   انفجار  به  رو  “محیالنه”  گونه  به  اما  شتابناک 
“گشایش”ها،  گشاینده  “شاه کلید”های  و  قفل ها 
از  دور  به  و  داشتند  قرار  حاکم  حزب  پیش  همگی 
بود! حکومت  دسترس جامعه  ای که مسلوب االختیار 
بود که  می بایست “چه باید کرد؟” برای عبور از این 
بن بست و توقف را پاسخ گوید و کمر زیر بار ریسک 

آن  برد!

در  به وضوح  را  اساسی  مؤلفه  دو  می شد  شوروی،  فروپاشی  آستانه  در 
اسیر  قدرتی  دستگاه  و  بی انگیزه؛  و  ترس خورده  جامعه ای  کرد:  رصد  کشور  این 
بن بست  دچار  اقتصاد،  آن:  در  لَخت.  مدیریتی  سیستم  با  محض  بوروکراتیسم 
ساختاری...2( سیاست، محصور در صلبیت ناشی از تصمیم گیری های فوق متمرکز 
متخذه در رأس حزب حکومتی...3( جامعه، انباشت بی تفاوتی ها زیرپوست شهر برای 
بروز گسیختگی ها در نخستین فرصتی که پیش آید 4( حضور پرهزینه کشور در 
بسیاری از نقاط جهان بدون داشتن بنیه مالی کافی در رقابت با غرب...5( و سرانجام 
تماماً زیر تحمل فشارهای همه جانبه  که جهان »غرب« یکپارچه علیه آن اعمال می 

کرد.  
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در عمل هم، همانا رهبری سیستم بود که در این 
آن  متبوع  نظام  که  در یابد  تا  می یافت  سوق  سمت 
قرار  انجماد  و  توقف  بحران  نقطه  آستانه  در  نه تنها 
است�  هم شده  موقعیتی  چنین  یک  وارد  بلکه  دارد، 
حزب یا باید دست به رفرم اساسی می زد تا سیستم 
“برژنفیسم” و عقب  تداوم  با  یا  و  به درآید  انسداد  از 
انداختن حل بحران و نتیجتاً هم تعمیق آن، منتظر از 
پا افتادن  آن می شد؛ که این دومی را برگزید� نگرانی 
اصلی در حکومت اما این بود که پروژه اصالح اساسی 
بنیادهای  در  سیستم  تا  کرد  مدیریت  باید  چطور  را 
در  اصالح  فرایند  و  نشود  زلزله  دچار  “وجودی”اش 
نظام  کل  که  نکند  آمد  پیش  طوری  نتایجش  و  آن 
پرسش،  این  به  پاسخ  رود� چگونگی  بهمن  زیر خطر 
کمونیست  حزب  بوروی  پولیت  محوری  دغدغه 
بعد  نیم  و  دوساله  حدوداً  زمانی  فاصله  در  شوروی 
و  سکوت  سراسر  زمامداری  سال   ۱۸ با  برژنف  مرگ 
به سال  آغاز “پرسترویکا و گالسنوست”  تا  او  سکون 
۱9۸۵ بود که از دو دوره کوتاه مدت ریاست ۱6 ماهه 

آندروپوف و ۱3 ماهه چرنینکو عبور کرد�
مسئولیت پاسخ به این سؤال و پذیرش ریسک آن 
بر دوش میخائیل گورباچف افتاد که به نسل بعدتر آن 
رهبران کهن سال تعلق داشت� گرچه برافراشته شدن 
ثبت  او  نام  به  شوروی  در  شفافیت  و  نوسازی  پرچم 
گردیده است، اما خطاست هرگاه تصور شود که وقایع 
منجر به فروپاشی شوروی با گورباچف شروع شد� او 
البته در نجات نظام از خشک سالی چهره شد، اما نه 
عروج  ابر!  بی  آسمانی  دل  در  ناگهانی  صاعقه   چونان 
“سوسیالیسم  بن بست  بازتاب  قدرت،  به  گورباچف 
بیشترینه  در  عزم  نشانگر  و  بود  موجود”  عماًل 
“باالیی”های آن مقطع از شوروی برای برون رفتن از 

بحران ساختاری!
در همان دوره کوتاه حاکمیت دو رهبر قبل از او، 
حزب  باالیی  رده های  سطح  در  دستکم  بحث هایی 
به  وابسته  آکادمیک  مدارس  در  و  بود  شروع شده 
 – قدرت  ارگان مرکزی   – “پراودا”  تا سطح  آن حتی 
روند  این  در  اولیه  خیز  داشت�  جریان  داغی  مباحث 
را  اولیه  اصالحات  برخی  که  بود  پوف  آندره  با  هم 
پیشبرد اصالحات  باور که،  این  با  البته  و  شروع کرد 
هم  هایی  گام  او  برد!  پیش  آهنین  مشت  با  باید  را 
در سمت اصالحات برداشت که یکی نیز باال کشیدن 
گورباچف بود و میدان دادن به تیپ هایی مثل او در 
نواندیشی  آنها  و  او  ناصیه  باالی حزب که در  سطوح 
و نوگرایی می دید و رویشان حساب باز می کرد! اما 
مقاومت علیه نوگرایی در رهبری، آن اندازه قوی بود 
که وقتی او درگذشت ترکیب رای در هیئت سیاسی 
در  چرنینکو  انتخاب  نیز،  آن  نتیجه  بود!   ۵-۵ هنوز 
مقام نماد حالت “پات”! جالب اینکه، مدافعان هر دو 
چرنینکو  که  دانستند  می  را  این  هم  باال  در  گرایش 
به دلیل بیماری اش عمر زیادی نخواهد کرد! اما بعد 
به  نفوذ  صاحب  گرومیکو  پیوستن  و  وی  درگذشت 
جناح اصالح طلبان نوگرا، توازن رای در پولیت بورو 
6 به 4 به سود نوگرایان تغییر کرد و پیامدش، انتخاب 

گورباچف برای رهبری حزب و دولت!
گورباچف در زمره بررسی پذیرترین رجال سیاسی 
“خیانت”  خاطر  به  نه  اما  است،  بیستم  قرن  پایانه 
به  شدن  متهم  یا  و  سوسیالیسم  به  انتسابی اش 
“ساده لوحی”  در قبال راهبردهای ریگان – تاچر، بلکه 
تاریخی،  بن بست  ملتقای یک  در  او  این  حیث که  از 
رسالتی ناممکن برعهده  گرفته بود! او به باور و نگاه، 
درماندگی   از  “سوسیالیسم”  نجات  پی  در  هم  واقعاً 

فروپاشاندن  مأمور  عمل،  در  و  ناخواسته  اما  بود؛ 
نیز  گرهی  نکته  شد!  موجود”  واقعاً  “سوسیالیسم 
رهبر  بدبیارترین  این  کارکرد  تحلیل  است!  همین 
بدفرجام  ناگزیری  یک  بررسی  می باید  را  روزگارش 

دانست!
گذر از وضع موجود در شوروی، جنبه اجبار داشت 
و فقط هم فهم پذیر در این واقعیت دوگانه: مقدمتاً به 

دست “باالیی”ها در جهت فروپاشی آن!
فرصتی ازدست رفته؟!

از  تصویر  در  “فلش بک”  یک  تا  است  نیاز  اینجا 
گذشته  صورت گیرد!

دل  از  رفت،  و  گذاشت  بالین  بر  سر  که  استالین 
در صندلی  و  برآورد  آنی سر  او  اطرافیان  بین  رقابت  
بورو”  “پولیت  چهره  مستعدترین  که  نشست  قدرت 
دشواری های  به  کافی   وقوف داشتن  درزمینهٔ   بود 
نیکیتا  معاونش،  شوروی:  وقت  دولت  و  حاکم  حزب 
به اندازه  هیچ کدام  استالین،  پیروان  از  خروشچف! 

مقتدر  “رئیس”  آن  گزینه های  از  ناشی  فجایع  با  او 
آشنا نبود! او “شتاباندن” اقتصاد از میان دریای خون 
طی سه دهه گذشته را لمس کرده بود و ویرانی های 
به  که  اروپا  غله  انبار  سرزمین  این  در  کشاورزی 
از خارج شد  به خرید گندم  ناچار  سال ۱960 حتی 
نه  و  مولوتف  و  مالنکف  نه  می شناخت�  به خوبی  را 
استالین  جربزه  او  با  قیاس  در  هیچ یک  میکویان ها، 

زدایی از سیستم را نداشتند�
وی اصالحات را از رفرم های اقتصادی  نظیر میدان 
ساوخوز(دولتی)  برابر  در  کالخوز(تعاونی)  به  دادن 
هم  را  همه”  برای  “مسکن  پروژه  البته  و  کرد  آغاز 
او  همان  اما  ساخت�  محقق  وسیع  مقیاسی  در 
“گالسنوست”  فقدان  در  را  (نوسازی)  “پرسترویکا” 
دمکراسی)  خواست  درواقع  و  باز  فضای  (شفافیت، 
“کیش  جایگزینی  از  دموکراتیسم،  زمینه  در  و 
فراتر  “رهبری جمعی” در حزب، گامی  با  شخصیت” 
دفتر  انحصاری  نیز حفظ حاکمیت  او  برای  نگذاشت! 
سیاسی حزب کمونیست بر کشور، یک خط قرمز بود 
و پلورالیسم سیاسی در شوروی، نپذیرفتنی! در اواخر 
سرکوب  دستور  حتی   ،۱962 سال  به  زمامداری اش 
نووچرکاسک  سازی  واگن  کارخانه  کارگران  اعتصاب 
واحدهای  و  ارتش  از  استفاده  با  راستف  حومه  در 
نظامی کا� گ� ب را داد که طی آن، 26 نفر کشته، 
از  بعد  اعتصاب  رهبران  از  نفر   ۷ و  زخمی  نفر   ۸۷
محاکمه اعدام شدند! سال ۱996 بود که از قربانیان 

آن اعتصاب کارگری اعاده حیثیت به عمل آمد�
خروشچف گرچه طی یازده سال و نیم رهبری  خود 
مسالمت آمیز”  “همزیستی  تز  قبوالندن  با  شد  موفق 

تشنج  از  جهانی،  سرمایه داری  یعنی  رقیب  بلوک  به 
موجد  اما  بکاهد،  درون  در  رفرم  سود  به  برون  در 
تقریباً هیچ تحول کیفی در زمینه فراهم آوردن شوق 
اجتماعی برای مشارکت در سرنوشت کشور نشد� آخر 
شوروی  عن قریب  ورود  رؤیای  بر  اراده گرایانه  که  او 
و  کی  بود(!)  کمونیسم  مرحله  به  سوسیالیسم  فاز  از 
چگونه می توانست به استفاده  نوعی از مکانیسم بازار 
نزدیک  سوسیالیستی  اقتصاد  دینامیزم  خدمت  در 
شود؟ و او چون حاضر به پذیرش “ریسک” مشارکت 
برنامه های  تا  نشد  کشور  امور  در  جامعه  دادن 
اصالح طلبانه اش نیروی حامی اجتماعی الزم یابد، به 
زمامداری اش  اواخر  در  تا  شتافت!  سرنگونی  پیشواز 
منزوی گردید، محافظه کاری فوق نیرومند نهادینه  در 
“تجدیدنظرطلبی”های  حتی  تحمل  تاب  که   – حزب 
محدود وی را هم نداشت- فرصت تعرض علیه وی را 
مهیا دید و طی توطئه ای برکنارش کرد! جایگزین او، 
پُرانرژی  آپاراتچی  یک  شد:  بوروکرات  برژنف  لئونید 

تداوم  نمای  که  استالینی،  هنجارهای  دست پرورده 
در  موجود”  واقعاً  بوروکراتیک”سوسیالیسم  آمریت 

دوره رکود بود!
خرشچفیسم  خود  الزاماً  نه  و  خروشچف  مقطع 
فرصت استثنایی تاریخی بود جهت تجدیدنظر بنیادی 
“نپ”  طرح  اینکه  برای  آخرین مهلت  و  سیستم  در 
تر  استراتژیک  و  بنیادی تر  بسی  لنین،  پسا”اکتبر”ی 
کار  دستور  در  می اندیشید  آن  طراح  خود  آنچه  از 
به واقع  جا  سوسیالیستی  اراده گرایی  بلکه  گیرد  قرار 
و  تاریخی  شانس  این  دهد�  سوسیالیستی  بینی 
اراده  نبود  خاطر  به  شوروی،  برای  آخرینش  درواقع 
جهت تحول بنیادی اقتصادی و عدم اتخاذ خط مشی 
مشارکت مردمی توأم با شفافیت و فضای باز که الزمه 
نتوان  بادرفت! گرچه  بر  و آستانه هر دمکراسی است 
پیروزی  به  الزاماً  دوره  آن  در  رویکردی  چنین  گفت 
ولی  نبود�  منتفی  اما  هم  موفقیتش  امکان  می رسید، 
فرصت سوزی  یک  که  زیرا  نه،  دیگر  آن  از  دیرتر 
که  آنی  سخن،  دیگر  به  شد!  که  می شد  بی بازگشت 
ریشه ای  رفرم های  یک رشته  انجام  برای  بعد  دهه  دو 
چهره   در  سوسیالیسم  تداوم  به منظور  شوروی  در 
دموکراتیک و با درون مایه رشد اقتصادی شاداب پیش 
پسا  سال های  در  مستلزم  طرح شدن   کشیده شد، 

جنگ جهانی بود و نه سه دهه بعد!
کردن  دموکراتیزه  همراه  به  اقتصاد  بازسازی 
سیاست در فردای سرفراز پیروز درآمدن دولت و ملت 
شانس  نزدیک ترین  فاشیسم،  علیه  ایستادگی ها  از 
دموکراتیک�  به سوسیالیسم  در چرخش  بود  شوروی 
اصالحات دهه هشتادی اما با تأخیر مضاعف بیست و 

حزبی  بی وساطت  نمی توانست  جامعه ای،  چنین  در  گذار  آلترناتیو  نیروی 
که همه کاره کشور بود، به یک باره از بستر جامعه سر برآورد! بیگانگی خموش توده 
با قدرت در شوروی، پتانسیل بود و نه نیروی محرکه  مستقیم برای گذار از وضع 
موجود! جامعه ناراضی، شتابناک اما به گونه »محیالنه« رو به انفجار داشت!  قفل ها 
و »شاه کلید«های گشاینده »گشایش«ها، همگی پیش حزب حاکم قرار داشتند و به 
دور از دسترس جامعه  ای که مسلوب االختیار بود! حکومت بود که  می بایست »چه 
باید کرد؟« برای عبور از این بن بست و توقف را پاسخ گوید و کمر زیر بار ریسک آن 

 برد!
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اندی ساله پسا “رویزیونیسم”، نمی توانست سرنوشتی 
رقم  پیشاپیش  آن،  باشد! شکست  داشته  ناکامی  جز 
و  است  خوب  خودش  به وقت  چیزی  هر  بود�  خورده 
چیزها  بسیار  تاریخ،  در  آفت؛  موجب  زودش  و  دیر 
پاسخ  برای  زمان  روح  فهم  به  مشروط  شدنی اند 
ناقص  باشد! خروشچفیسم،  زمانه  گرفتنی که درخور 

عمل کرد و گورباچفیسم دیرهنگام!
آزادی ها سلب شده بودند!

دوم  نیمه  زمانی  بازه  فروپاشی  روند  توضیح  در 
دهه هشتاد تا تالشی قطعی “اتحاد جماهیر”، از چند 
با جامعه در طول سه  رابطه حکومت شوروی  وچون 
دهه  دو  نیز  و  اکتبر  انقالب  بعد  نخست  نیم  و  دهه 
اینکه  به  می کنم  اشاره ای  فقط  و  می گذرم  پس ازآن 
چگونه ثقل تحوالت سیاسی این کشور تماماً به درون 
حزب حکومتی و طبعاً باالترین سطوح آن منتقل شد�

به سال  ملوانان سرخ در شهر کرونشتات  سرکوب 
۱92۱، ملوانانی که که در مبارزه علیه “ارتش سفید” 
نقش ماندگاری ایفاء کرده بودند و اینک بعد پیروزی 
“اکتبر” در جنگ داخلی، از حکومت بلشویکی رشته 
داشتند،  را  آزادی ها  رعایت  جمله  از  درخواست هایی 
توسط  بود  آزادی  سرکوب  ابعاد  بزرگ  تجلی  اولین 
حزبی حکومتی که انحصار قدرت دست بلشویک ها را 

شرط پیروزی سوسیالیسم می دانست!

وجود  بلشویک  برای حزب  انقالب،  اوان  در همان 
روشنفکران معترض “مسئله” شده بود! اگر در کمیته 
مرکزی آن، ایده طرد این ناراضی ها تفوق آراء داشت، 
بود�  اختالف  مورد  “مشکل”   با  مقابله  چگونگی  اما 
گرایش نیرومندی در رهبری بر سرکوب هرچه زودتر 
تعداد  فقط  و  می فشرد  پای  اکتبر  انقالب  مخالفان 
سرسازگاری  برخوردی  چنین  با  که  بودند  معدودی 
نشان نمی دادند و اصلی ترینشان، چهره اتوریتر حزب 
لئون  تروتسکی! او به اعدام روشنفکران رأی مخالف 
داد و در عوض، پیشنهاد باز گذاشتن راه مهاجرت از 
اگر  می گفت  او  کشید�  پیش  را  آنان  روی  بر  کشور 
اعدام کنیم شوروی بدنام می شود، اما هرگاه بگذاریم 
از کشور بیرون روند، به دنبال کهولت سنی کم کم آب 

خواهند شد و انقالب از شرشان راحت!
فازهای سلب  نخستین  زمره  در  روشنفکران،  طرد 
بود و  امر سیاست  از جامعه شوروی در  حق مداخله 
انتقال انحصار سیاست کردن  هموار کردن بستر برای 
نبود  به  معترضان  این  اکثریت  حاکم�  حزب  به 
را  خویش  عمر  از  بخشی  خود  شوروی،  در  آزادی ها 

بودند!  گذرانده  روس  سوسیال دمکراسی  صفوف  در 
دگراندیشان،  و حذف  روند طرد  این  فازهای  از  یکی 
سرکوبی بود متوجه گروهی از پزشکان منتقد در بدو 
یکه تازی های استالین که به “توطئه پزشکان” معروف 
شد و حبس و تبعید تعدادی را در پی آورد� پس زمینه 
احتماالً  هم  ژیواگو”  مشهور”دکتر  فیلم نامه  و  رمان 

همین “توطئه” بوده است!
“توطئه  کشف  روشنفکران،  سرکوب  در  دیگر  فاز 
افسر   400 از  بیش  دستگیری  به  که  بود  افسران” 
عالی رتبه نظامی انجامید که از آنها تنها بخش کوچکی 
مانند ژوکف و روکاسوفسکی زنده ماندند� اولی برنده 
عملیات  برجسته  طراح  دومی  و  جهانی  دوم  جنگ 
نظامی طی جنگ، که هردو در بحبوحه حمله هیتلر 
به شوروی برای خدمت به جنگ میهنی مشمول عفو 
عظیم  خدماتی  منشأ  و  گرفتند  قرار  تبعیدشدگی  از 
شدند� پیامد فاجعه غیاب صدها نظامی تحصیل کرده 
و کارآزموده سر به نیست شده در جریان آن کشتارها 
بهنگام جنگ، اثر خود را بر نبرد  گذاشت و منجر به 

تلفات بیهوده هزاران هزار سرباز شد�
در  نقاد  روشنفکری  صدای  گسترده،  کشتارهای 
خود حزب کمونیست حاکم را هم از بین برد که نه تنها 
و  فکر  استقالل  نابودی  بلکه  آزادی ُکشی،  فاجعه  اوج 
رأیی بود که هنوز در آن باقی بود� ایده پردازان حزبی 

و روشنفکران مستعد پرسشگری وسیعاً درو شدند و 
فرصت طلبان  یا  و  مطیع  باورمندان  یا  را  آن ها  جای 
گرفتند� و این درحالی بود  که از تشکل ها و شوراهای 
کارگری دوره “اکتبر” نیز چیزی باقی نمانده و همگی 
در حکومت استحاله شده بودند� پس، حزب ماشینی 

را  ماند تک فرمانه با موتوری “یک هنگامه”!
انقالب،  امنیتی  جاری در سه دهه نخست  خفقان 
البته طی دوره کوتاه خروشچف و توسط او که در آن 
از روشنفکران مقتول عمدتاً  حزبی و گهگاه غیر حزبی 
اعاده حیثیت به عمل آمد دچار توقف نسبی شد، اما 
دوباره  اختناق  بساط  برژنف،  آمدن  با  نپائید�  چندان 
دوران  از  کمتر  ابعادی  در  بار  این  گرچه  افتاد  راه 
مستقل  منتقدین  وجود  خأل  “برژنفیسم”  با  »بریا«� 
اثرگذار بر سیاست در جامعه به مرحله تثبیت رسید 
و سیاست در انحصار حزب، یک امر “عادی” جلوه گر 
شد! جامعه در فقدان ابزار برای ابراز وجود خویش، به 
درون خود پناه برد و سیاست تغییر، فقط از باال امکان 
بسیار  مرحله  به  آن  وجهی  چند  بحران  که  تا  یافت! 

خطرناکی رسید و سکان داری دست گورباچف افتاد�

پوالریزاسیونی پرشتاب!
عرصه  در  گورباچف،  زمامداری  نخست  سال های 
ازجمله  مهم  تصمیم  چند  اتخاذ  به  خارجی  سیاست 
توافقات  افغانستان،  از  شوروی  نظامی  نیروی  خروج 
مربوط به تسلیحات هسته ای در ریکیاویک با امریکا، 
برژنفی”  “نوع  به  مشهور  قیمومیت  توقف  اعالم  و 
شوروی بر کشورهای اروپای شرقی در ۱9۸۸ گذشت 
پی  در  را  شرقی  اروپای  مخملی”  “نوع  گذارهای  که 

داشت�
حوزه  و  داخلی  عرصه  در  اما  گورباچف  تصمیمات 
تعیین کننده ای  چندان  اقدامات  به  منجر  اقتصادی، 
که  او  قاطع  الکلی”  “اصالحات  از  صرف نظر  نگردید� 
تصمیماتش  بقیه  آورد،  دنبال  به  را  سیاه  بازار  رونق 
تعاونی ها”  “قانون  مانند  داشتند�  آزمون  بیشتر حالت 
هم  را  اجرا  مرحله  به  جدی  ورود  امکان  حتی  که 
گسترده  ترویج  و  تبلیغ  به  بیشتر  دوره،  این  نیافت� 
کتب  مطبوعات،  توسط  گالسنوست”  و  “پرسترویکا 
دولتی  تلویزیونی  و  رادیویی  برنامه های  و  منتشره 
لزوم اجرای رویکرد “نوسازی و شفافیت” و  به  راجع 
ابعاد و جهات آن طی شد تا ورودی قاطع به مرحله 

تحقق اجرایی الزامات آن�
تدریجی  و  کند  بازتابی  جامعه  در  اگر  مشی  این 
داشت، درون حزب اما طوفان بپا کرد و در کوتاه مدت، 
آن شد� طبیعی  در  گرایش  به شکل گیری سه  منجر 
هم همین بود زیرا حزب جامعه را پیشاپیش خورده 
اول  گرایش  بود!  کرده  “جامعه”  جایگزین  را  خود  و 
و  اعتدال  که  بود  گورباچف  خود  شاخص  رهبری  با 
می کرد  نمایندگی  را  اصالحات  در  گام به گام  حرکت 
بارز گرایش  نمایندگی  بود�  او  با  آغاز  تفوق هم در  و 
تندرو در “اصالحات” را یلتسین داشت که با گذشت 
سوسیالیستی  ضد  و  سوسیالیستی  غیر  چهره  هرروز 
متعلق  اما  گرایش سوم  به خود  گرفت�  بیشتر  هرچه 
ضربه  از  تدریجاً  که  بود  حزب  محافظه کاران  به 
از سوی اصالحات طلبان و به زعم آن ها  شوک وارده 
“ضدانقالب” بدر می آمدند� آن ها بی آنکه هنوز صدای 
بلند  را  گالسنوست”  و  “پرسترویکا  علیه  اعتراض 
در  را  پرشتاب، خود  روند  این  آینده  از  نگران  کنند، 
استالینیست  آندریوا  نینا  خانم  اعتراضی  فریادهای 

می یافتند که انعکاس دهنده دلواپسی های آنان بود�
در این میان، سخت ترین وضع ازنقطه نظر گفتمانی 
گرایش  اگر  داشت!  گورباچف  جناح  را  تئوریک  و 
افراطی، هویت خویش را در نفی هر آنچه شوروی و 
الگوی  نام داشت و در ملحق شدنش به  سوسیالیسم 
گرایش  و  می دید  غرب(سرمایه داری)  در  موجود 
محافظه کار خود را در دفاع از حفظ هر آنچه متعلق به 
“بلشویسم” بود معرفی می کرد؛ گرایش گورباچف اما، 
روزافزون  بی پاسخی های  و  سرگشتگی ها  از  نوعی  با 
مواجه بود! برای دو سوی افراطی و تفریطی مناقشه 
آماده شده و عماًل  از پیش  الگوهای نظری  و مجادله، 
در  نه  جبهه  دو  این  لذا  و  داشت  وجود  جاافتاده ای  
برابر  در  قرارگرفته  نه  و  بودند  تئوریک  خأل  معرض 
ره جویی های تازه! دشواری اصلی در این زمینه متوجه 
گرایش دارای موقعیت برتر در حزب به اعتبار موقعیت 
پرسش های  از  بسیاری  برای  که  بود  آن  تشکیالتی 
خود پاسخی هم نداشت� این گرایش، آشکارا در حال 
جریان  مخصوصاً  و  دیگر  گرایش  دو  نفع  به  تجزیه 
افراطی یلتسین بود� صف آرایی های تعیین کننده، چه 
در حزب رقم زننده سرنوشت روند اصالحات و چه در 
پوالریزه  به  رو  تمام  شتاب  با  هفتادساله،  نظام  خود 
شدن داشت و نظام می رفت تا در لحظه قطعی” این 

حزب یا باید دست به رفرم اساسی می زد تا سیستم از انسداد به درآید و یا 
با تداوم »برژنفیسم« و عقب انداختن حل بحران و نتیجتاً هم تعمیق آن، منتظر از پا 
افتادن  آن می شد؛ که این دومی را برگزید. نگرانی اصلی در حکومت اما این بود که 
پروژه اصالح اساسی را چطور باید مدیریت کرد تا سیستم در بنیادهای »وجودی«اش 
دچار زلزله نشود و فرایند اصالح در آن و نتایجش طوری پیش آمد نکند که کل نظام 
زیر خطر بهمن رود. چگونگی پاسخ به این پرسش، دغدغه محوری پولیت بوروی 
حزب کمونیست شوروی در فاصله زمانی حدوداً دوساله و نیم بعد مرگ برژنف با 18 
سال زمامداری سراسر سکوت و سکون او تا آغاز »پرسترویکا و گالسنوست« به سال 
1985 بود که از دو دوره کوتاه مدت ریاست 16 ماهه آندروپوف و 13 ماهه چرنینکو 

عبور کرد.
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نبرد آخرین” قرار گیرد!

دچار آمدن به خأل نظری میان طرفداران گرایش 
نیز  آن  شناخته شده    رهبران  سطح  تا  حتی  نخست، 
مشهود بود� مثاًل شروع بجا و ضرور تساهل و تسامح 
با دین در شوروی، متأسفانه با بارقه ای از دین باوری 
بخشی از رهبران کمونیست همراه شده بود! یک نمونه 
آن را ما ایرانیان خوب به خاطر داریم به همان گونه که 
مداخالت حزب کمونیست شوروی از طریق کا�گ�ب 
ایرانی  ازجمله کمونیست های  برادر”  امور “احزاب  در 
را نیز فراموش نمی کنیم� منظورم جوابیه “شورانگیز” 
آکنده از وصف معنویت انقالب اسالمی گورباچف است 
رهبران  آن،  در  “حضرت”  این  که  “امام”  مکتوب  به 
شوروی را دعوت به دین نصیحت فرموده بود! حامل 
مقام  دارنده  ادوارد شواردنادزه  نیز،  گورباچف  جوابیه 
بود که  ابرقدرت شوروی  امور خارجه  حساس وزارت 

سراپا شوق و درنهایت خضوع و تحقیرشدگی خدمت 
کسی رسید که به تازگی مرفق در خون نزدیک به پنج 
ایرانی شسته بود! این رفتارها، چیزی  هزار روشنفکر 
نبودند مگر بیان نوعی گم گشتگی و سرگشتگی فکری 

در بیشترینه تحول طلبان شوروی تا سطوح رهبری!
پیوستن دیرهنگام پائین به گذار و نوع آن

این واقعیت دارد که گورباچف روی پتانسیل نهفته 
در جامعه برای دگرگونی حساب می کرد و می خواست 
شفافیت”(گالسنوست)  و  باز  “فضای  طریق  از  را  آن 
آزاد کند تا با اتکاء بر این ظرفیت، دست به تحوالت 
نمی برد  گمان  این  او  اما  زند�  اقتصاد  در  بنایی  زیر 
که هیچ تضمینی نیست اگر جامعه رنجور از اختناق 
حتماً  رسد،  حاکم  زنجیر سیستم  و  غل  از  رهایی  به 
چه بسا  رهایی  امر  بکشد!  صف  او  “نوسازی”  پشت 
در  مقدمتاً  که  آورد  صحنه  به  را  نیرویی  می توانست 
بسیارانی،  برای  نو  می پذیرفت�  تعریف  خود  تمایالت 
رسیدن  شوق  از  می خواستند:  خودشان  که  بود  آنی 
و  مذهب  در  آزادی  تا  مهارناپذیر  فردی  مالکیت  به 

ناسیونالیسم برای خود!
درحالی که صف آرایی های درون حزب، حول تداوم 
اصالحات گام بگام در سیستم یا گذر از اساس نظام 
از یکسو و به ترمز کشاندن امر تغییر در آن از سوی 
دیگر سریعاً رو به گسترش و تعمیق می رفت، در متن 
جامعه نیز داشت به خود آمدن های گرچه توأم با شک 
مخصوصاً  و  جمهوری ها  در  برمی آورد�  سر  تردید  و 
حس  قفقازی،  ماوراء  و  میانه  آسیایی  جمهوری های 
خود هویتی چه در شکل تعلقات دینی و چه ملی رو 
به رشد داشت و بروز می یافت� بازگشت به دین، هم 
قالب  در  به ویژه  هم  و  مسیحی  ارتودوکس  چهره  در 
می شد  موجبی  و  می گذاشت  توسعه  به   رو  اسالمی 

دو  مقایسه  در  آن�  در  مستقل  هویت های  ابراز  برای 
با  بیشتر  البته حدت  یکدیگر،  با  ملی  و  دینی  هویت 

تمایالت ناسیونالیستی بود�
این اصاًل جنبه تصادف نداشت – و طبعاً غم انگیز و 
جای تأمل- که وقتی شوروی از هم پاشید دولت مردان  
و  دین  از  ترکیبی  بر  غالباً  در جمهوری های مستقل، 
ناسیونالیسم خودی لم دادند! رهبران سابق حزبی در 
دل  از  برخاسته  سیاسی  آلترناتیو  هیچ  با  که  آن ها، 
تازه  نوع  نبودند،  مواجه  سیستم  از  بیرون  و  جامعه 
قدرت خود را در پرچم مذهب و ملیت پیچیدند! آن ها 
به منظور تداوم قدرت  خویش، فرصت طلبانه از عالیق 
بال واسطه مردمان پسا “شوروی سوسیالیستی” برای 

خود پایگاه اجتماعی دست وپا کردند!
به اصطالح  افراطی  جناح  این  همانا  بااین همه، 
“ولیکا  بر  کوبیدن  با  که  بود  روسی  اصالح طلب 

روس”، غرور ملی جامعه روسیه را بازهم بیشتر علیه 
دمیده  متقاباًل،  و  برانگیخت  اسالو  غیر  جمهوری های 
“اتحاد  سراسر  در  ناسیونالیستی  تقابل  آتش  شدن 
قدرت  جنگ  بحبوحه  در  گرفت�  پاسخ  را  شوروی” 
نیز  و  شوروی  جماهیر”  “اتحاد  حیات  تداوم  سر  بر 
چگونگی استمرار نوین آن یا که پایان دادن به حیات 
وحدت شورویایی بود – همچون گره گاه مقطعی نبرد 
با  را  “اتحاد”  کوشید  گورباچف  که  گرایش-  بین سه 
حفظ  جمهوری  ها  برای  بیشتر  اختیارات  شدن  قائل 
کند� او اما، ناگهان مواجه با کودتای ماه اوت ۱99۱ 
کودتاچیان  توسط  هم  بالفاصله  و  شد  محافظه کاران 
در همان ساحل دریای سیاه محل استراحتش تحت 

نظر قرار گرفت!
توقف  با  می خواستند  خشمگین  محافظه کاران 
روند تغییر، کشور را دیگربار به “گذشته” برگردانند� 
و  کا�گ�ب  و  بود  ارتش  اساس،  در  این ها  تکیه گاه 
جامعه  در  پایگاهی  آن ها  “آپارتچی ها”!  از  گروهی 
نداشتند تا خیابان را علیه قدرت مستقر بسیج کنند� 
این مخالفان تغییر، اگر هم به درستی حقیقت تلخ سر 
اما  می دیدند،  را  لگام گسیخته  سرمایه داری  برآوردن 
همان  بازآفرینی  با  را  گذر  این  می خواستند  به ناحق 
الگویی مانع شوند که از جامعه نمره مردودی گرفته 

بود و از مدت ها پیش شناسا در بیگانگی  با مردم!
یلتسین که آمادگی توده مردم برای ایستادگی در 
برابر کودتاگران را به موقع بو کشیده بود، باالی یکی 
از تانک ها رفت و احساسات توده های به خیابان آمده 
دیگر  حاال  آمادگی های  اتکای  به  او  کرد!  مصادره  را 
خواهان  مردم  میان  یعنی  “پائین”  در  شکل گرفته 
تحوالت،  در  عاملیت  برای  سال  چند  آن  طی  تغییر 
توانست خوشه چین شکست کودتا شود� کودتایی که، 

طبیعی بود به سرعت خنثی شده و درهم بشکند زیرا 
اطمینان  هم  پادگان  ها  سربازان  پشتیبانی  به  حتی 
آن چنان  اما  بازگشت،  قدرت  به  گورباچف  نداشت! 
افتاده از اتوریته که نه در چپ و نه در راست، دیگر 
گوش شنوای چندانی برایش باقی نمانده بود! وی نه 
بیشترینه جامعه حاال سر به شورش برداشته را همراه 
سرازیری  در  که  را  قدرتی  ساختار  نه  و  داشت  خود 
تجزیه و فروپاشیدن ها سرعت گرفته بود! قدرت واقعی 
در مسکو، با یلتسین حریص قدرت تازه نفس بود که 
کودتایی  اقدام  می کرد!  امرونهی  گورباچف  به  علناً 
برای  بیش ازپیش  را  جاده  تحول،  ضد  محافظه کاران 
این  به  سرمایه داری  بازگشت  سینه چاکان  تثبیت 
روند  تا  نمود  هموار  سیاسی  جغرافیای  بزرگ ترین 

وداع با سوسیالیسم در “میهن اکتبر” به اتمام رسد�
و نواخته شدن ناقوس فروپاشی!

سر  فراز  از  او  نداشت!  پایان  اما  یلتسین  شلتاق 
گورباچف، امضای قرارداد پروژه جدائی سه جمهوری 
از شوروی میان رهبران آن ها یعنی خودش (روسیه)، 
را  سفید)  (روسیه  شوشکویچ  و  (اکرایین)  کراوچوک 
این  استقالل  اعالم  بعد  تمام شود�  “کار”  تا  زد  کلید 
در   ۱99۱ دسامبر   3 تاریخ  به  شوروی  اتحاد  از  سه 
تا  داد  استعفا  گورباچف  روس،  بال  بالوژسک  شهرک 
اختیار  در  کشوری  دیگر  او  برافتد�  نیز  اسماً  شوروی 
هدایت   و  معماری  را  آن  اصالح  در سمت  تا  نداشت 
و  دیگر  جمهوری های  برخاستن  واکنش  به  با  کند! 
اعالم استقالل آن ها ( سه واحد کرانه بالتیک البته از 
قبل جدا شده بودند) “شوروی” نیز به کلی فروپاشید� 
پایان  در  که  جریانی  دو  میان  مبارزه  ترتیب  بدین 
دوره هفت ساله “پرسترویکا و گالسنوست” رقم زننده 
تَرک  نیروی  بین  یعنی  بودند،  شده  صحنه  اصلی 
“سوسیالیسم”،  تداوم  و  حفظ  جریان  و  سوسیالیسم 
سود  به  اجتناب ناپذیر  متأسفانه  و  تلخ  روندی  طی 

کرکسان پایان یافت!
“اتحاد  در  کلیدی  و  مرکزی  واحد  به  که  آنجا  تا 
شوروی  ورود  با  برمی گردد،  روسیه  یعنی  جماهیر” 
نبود  و  قانون   شدن  بی اعتبار  و  اضمحالل  چرخه  در 
و  فراگرفت  هرج ومرج  را  فدرال  این  جدید،  مقررات 
دست مافیایی افتاد متشکل از جا خوش کردگانی در 
سلطه  اعمال  رسم  و  راه  که  پیشین  قدرت  ساختار 
بودند!  گرفته  یاد  خوبی  به  و  پیشاپیش  را  مردم  بر 
تملک  غارتگر،  و  آزمند  گروه های  این  شکل گیری  با 
ثروت  سرقت  و  کارخانه ها  و  معادن  و  عمومی  اموال 
ملی کشور رواج یافت و موج  “بیندوزید و بیندوزید 
و بیندوزید” (از کارل مارکس) با درنوردیدن کشور به 
به سیستم  بدل  نه فقط  را  آن  نحوی بس سرسام آور، 
غارتگری  فاز  تا  حتی  را  ان  بلکه  کرد  سرمایه داری 

مرکانتلیستی (سوداگری) پس برد!
برای مردم شوروی فاقد تجربه و شناخت از آزادی، 
و  ملموس  مکانیسمی  نه  برایشان  نیز  دمکراسی  و 
نامتعین  بدیلی  صرفاً  که  مردمی  برنهادهای  متکی 
در برابر آمریت دوره خود زیسته شان، خیز در سمت 
خود ویرانی بر هر چیز دیگری ترجیح یافته بود! این 
مردمان بر آن شده بودند که تحول، تحمل درد زایش 
نیاز دارد و رفتن زیر تیغ جراحی، البد به یک چنین 
زایمانی می ارزد! اما آیا بیشترینه اهالی شوروی این را 

نیز می دانستند که زایش چه چیزی؟
عمومی؛  بود  خواستی  شوروی،  در  نو  به  گذر 
منتظر  تشنه کامان  آن  از  جدا  ولی،  نوین  کدامین 

غارتگری، همگان را مجهولی ملی بود!

مسئولیت پذیرش ریسک بر دوش میخائیل گورباچف افتاد که به نسل بعدتر 
آن رهبران کهن سال تعلق داشت. گرچه برافراشته شدن پرچم نوسازی و شفافیت 
وقایع  که  تصور شود  هرگاه  اما خطاست  است،  گردیده  ثبت  او  نام  به  در شوروی 
منجر به فروپاشی شوروی با گورباچف شروع شد. عروج گورباچف به قدرت، بازتاب 
بن بست »سوسیالیسم عماًل موجود« بود و نشانگر عزم در بیشترینه »باالیی«های آن 
مقطع از شوروی برای برون رفتن از بحران ساختاری! او به باور و نگاه، واقعاً هم در پی 
نجات »سوسیالیسم« از درماندگی  بود؛ اما ناخواسته و در عمل، مأمور فروپاشاندن 

»سوسیالیسم واقعاً موجود« شد! یک ناگزیری بدفرجام!
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چه عواملی به فروپاشی شوروی انجامید؟
برجسته  نمونه های  برای  تطبیقی  مطالعه  دریک 
تغییر نظام های سیاسی معاصر، ابتدا باید بین نظام های 
ایدئولوژیک و تمامیت خواه سیاسی، که خود را جایگزین 
دمکراسی های  و  سرمایه داری  نظام های  رقیب  یا  و 
مانند  دیگر،  خودکامه  نظام های  با  می دانند،  لیبرال 
دیکتاتوریهای نظامی ویا حزبی وفردی، فرق قائل شویم�

فلسفه  ازلحاظ  که  بارزی  برتفاوت های  زیراعالوه 
سیاسی حاکم براین نظام ها وعملکرد آن ها، در صحنه 
بین المللی و داخلی وجود دارد و آن ها را به نظام های 
تمامیت خواه ایدئولوژیک در مقابل نظام های اقتدارگرای 
سنتی و نوین تقسیم می کند، نحوه دخالت ویا تعامل 
آنان  نهایی  سرنوشت  در  نیز،  غرب  و  آمریکا  خارجی 

متفاوت است �
از آنجا که جمهوری اسالمی، دردرجه نخست یک 
انقالب  یک  از  برآمده  وایدئولوژیک  تمامیت خواه  نظام 
اجتماعی است، که بعدها مراحل تکوین تدریجی خودرا 
به یک نظام اقتدارگرایی رقابتی با رگه های قوی تمامیت 
خواهی ایدئولوژیک، پیموده است، بهترین نمونه برای 
یک مطالعه تطبیقی، در بیشتر موارد، بررسی مشترکات 
سرشت تمامیت خواه و ایدئولوژیک و سرنوشت پایانی 

شوروی و تطبیق آن با جمهوری اسالمی است �
پس از فروپاشی شوروی در سال ٬۱99۱ بررسی های 
متعددی در مورد علل وعوامل بزانو درآمدن این غول 
گرفت�   صورت  ازتولدش  پس  دهه  هفت  آنهم  بزرگ، 
فروپاشی  این  عمده  ازعوامل  تاریکی  کمترزاویه  امروز 
میان  این  در  اما  دارد�  وجود  تاریخی  باورو  غیرقابل 
دوگروه مهم، این بررسی های علمی را جدی تر گرفته 
وباعالقه بسیارآن را تعقیب نمودند، تا درس های الزم را 

ازآن برای منظورهای ویژه خود بگیرند �
دسته اول اطاقهای فکر و سیاست سازی آمریکائی ها 
قابل  ازاین فروپاشی، مدلی  � آن ها می خواستند  بودند 
تسریع  درروند  بیشتر  واثرگذاری  دخالت  برای  تعمیم 
ویا  دیگرتوتالیتروایدئولوژیک  نظام های  درفروپاشی 

تسلیم آنان طراحی نمایند�
وایدئولوژیک  تمامیت خواه  دیگرحکومت های  دسته 
پسینی  مطالعه  که  بودند،  جهان  اقتدارگرایان  ویا 

را  سابق  شوروی  ازسرنوشت 
دردستورکارخودقراردادند، 

عکس،  درجهت  درست  تا 
مدل هایی برای مقابله با دخالت 
درسرنوشت  وغرب  آمریکا 
با  رودررویی  وهمچنین  خود 
وبین المللی،  داخلی  مشکالت 
به منظور حفظ تسلط و اقتدار 
واستمرارخودکامگی  خویش 

داشته باشند�
شرح  حاضر،  مقاله  موضوع 
شوروی  فروپاشی  مهم  عوامل 
وبررسی هردومدل، یکی برای 
ودیگری  فروپاشی  تسریع 

کارعمدتاً  حاصل  که  است،  ازآن  جلوگیری  منظور  به 
آمریکایی ها ازیک سو و مستبدین مختلف مانند پوتین 
قد  اقتدارگرایان  ودیگر  رهبرکره شمالی  و  و خامنه ای 

ونیم قد از سوی مقابل می باشد�
فروپاشی  علل  برای  مقایسه ای  مطالعه  یک  در 
عوامل  به  فقط  نظری،  ناگزیربایددرسطح  شوروی، 
تمامیت خواه  دیگرنظام های  با  ایدئولوژی  این  مشترک 
چنین  عمده  تفاوت های  وگرنه  پرداخت،   معاصر 
مطالعه  یک  مانع  همدیگر،  به  نسبت  ایدئولوژیهائی، 

تطبیقی ومقایسه ای مشترک، درباره آن ها خواهد بود�
مانندهرایدئولوژی  نیز  مارکسیستی  ایدئولوژی 

دیگری:
– به دنبال تغییرانسان و جهان بود�

– لیبرالیسم وسرمایه داری را مهم ترین مانع پیشروی 
و درگیری  رقابت  آن  با  و  و گسترش خود می دانست 

دائمی داشت�
آزادی های  /و  اجتماعی  عدالت  سازی  دوگانه  با   –
لیبرالی)  و  بورژوازی  آزادی های  اجتماعی(  و  فردی 
ظاهراً به دنبال برقراری عدالت اجتماعی بود وآزادیهای 
دانست�  اجتماعی می  عدالت  برقراری  مانع  را  لیبرالی 
از جمله  لیبرالی  آزادی های  کمونیسم،  ایدئولوژی  (در 
ابزار  مالکیت  انحصار  با  که  بود  اقتصادی  بناهای  رو 
گمان  به  که  را  جامعه  اکثریت  سرمایه داران  به  تولید 

آنان کارگران صنعتی و کشاورزی بودند از دسترسی به 
حاصل دسترنج خود باز می داشتند� )

پیشا   درمرحله  واجتماع  اقتصاد  کنترل   –
و  پرولتاریا  دیکتاتوری  با  کمونیسم(سوسیالیسم)، 
انسان طراز  تولد  از  قبل  بود�  آنان  نمایندگان سیاسی 
خاطرعدالت  تعلق  سوسیالیستی  فرهنگ  در  که  نوین 
جویانه اوبرهرخصلت دیگرش برتری داشت، به وسیله 
حزب حاکم سوسیالیستی، شرایط الزم ، برای گذر به 
نوین  طراز  انسانهای  به  مردم  وتبدیل  کمونیسم  دوره 

فراهم میشد�
به  سرمایه داری،  درکمپ  مهم  کشورهای  اتحاد    –
خصوص درخالل جنگ جهانی دوم، به تعبیر آنان یک 
بود،  کرده  ایجاد  آمریکا  رهبری  به  امپریالیسم جهانی 
که تضادی وجودی با کمونیسم داشت� اعتقاد به چنین 
تضادی ، جهانی دوقطبی را پس از جنگ جهانی دوم 

ایجاد نمود�
وکشورهای  خود  حفظ  برای  شوروی   –
راازجهان  وآن ها  خود  جداسازی  دیگرکمونیستی، 
نام  جداسازی  این  می دانست�   ضروری  سرمایه داری، 
می کرد  سعی  شوروی  گرفت�  خود  به  آهنین«  »پرده 
تا به این وسیله از نفوذ فرهنگ و شیوه زندگانی غربی، 
در داخل این پرده آهنین، جلوگیری وساکنین آن را از 

بقیه جهان جدا نماید �
– در سال ٬۱9۵2 شوروی نیز موفق شد به نیروی 

شوروی؛ ابرقدرتی پوسیده از درون
حسن شریعتمداری



64دوره جدید | بهمن و اسفند 1397 | شماره 25
و  مهم  ای  وسیله  اتمی  دندان  این  یابد�  دست  اتمی 
آهنین،  پرده  وساکنان  شوروی  حفظ  برای  حیاتی 

درمقابل تهاجم نظامی غرب به شمار می رفت�
دو  این    � داشت  عمده  دوبرنده  دوم  جنگ جهانی 
برنده آمریکا و شوروی بودند�  پس از جنگ هر دوی 
بودند که هر یک  تبدیل شده  ابرقدرت  به یک  آن ها، 
دول اقماری فراوانی داشتند� آن ها جهان را به دو قطب 

کمونیست و سرمایه داری تقسیم نموده بودند�
به  موقعیتی،  درچنین  ماندن  باقی  شوروی،  برای 
هیچ وجه آسان نبود� چنین وضعیتی به معنای رقابتی 
وحتی  وفرهنگی  تسلیحاتی  اقتصادی،  ایدئولوژیک، 
رقابت ورزشی، با قطب دیگر، یعنی آمریکا و متحدانش 

بود�
صدمه  دوم  جهانی  جنگ  درطول  آمریکا،  اقتصاد 
چندانی ندیده بود� بطوری که پس از جنگ دوم جهانی، 
تبادالت  برای  بین المللی  مهم  پول  تنها  آمریکا  دالر 

اقتصادی مهم جهان گردید�
صدمات  هیتلری  آلمان  هآی  حمله  از  شوروی،  اما 
هیتلر،  با  درجنگ  موثرش  وشرکت  بود  دیده  فراوانی 
کرده  تحمیل  ناتوانش  براقتصاد  را  بسیاری  هزینه های 

بود�
عالوه برآن شوروی درطول جنگ، کشورهای اروپای 
وازاین کشورهای عماًل  بود  نموده  ازآن خود  را  شرقی 
مالی  حمایت  پیمان،  وهم  متحد  وظاهراً  دست نشانده 

و نظامی می نمود�
تعهدات شوروی نسبت به جهان کمونیسم، بخصوص 
پس ازپایان جنگ، بار سنگینی را بردوش اقتصاد این 

کشور نهاد�
به  احتیاج  شده،  یاد  حوزه های  درهمه  رقابت 
سرمایه گذاری های وسیعی نیز داشت� رقابت در صنایع 
فضائی و فضانوردی نیز، از دهه 60 با پرتاب اسپوتینگ 
و سفر یوری گاگارین به ماه، به این مجموعه رقابت ها 

افزوده شد�
خارج  در  ومارکسیسم:  بسیارچپ  جاذبه  وجود  با 
این  آزاد، در درون  ازپرده های آهنین و درهمه جهان 

پرده واقعیات بگونه ای دیگربود�
درطول  تنها  نه  مارکسیستی،  تعلیمات  برخالف 
تمایالت  با  نوینی  طراز  انسان  هیچ  دهه،  هفت  این 
عدالت خواهانه که عدالت خواهیش برهمه خصوصیات 
دیگراو بچربد، ازمادرمتولد نشد، بلکه بخصوص پس از 
تعویض چند نسل واز بین رفتن فرزندان انقالب وفادار  
ومتعصب به انقالب اکتبر ۱9۱۷، عمال نسل های جدید، 
ایدئولوژی نمی دادند و هیچ  این  به  اهمیتی  دیگرهیچ 
اعتمادی نیز به سیاست مداران برکشیده ازآن نداشتند 

و فساد نیزیطورعمیقی درهمه جا حکمفرما شده بود�
اکثرمردم  شوروی،  در  و  آهنین  پرده  درون  در 
ازحکومت بریده بودند� در ممالک اشغالی بظاهر متحد 
اشغالگرانی  را  روسها  مردم  اکثریت  نیز،  پیمان  وهم 
توأم  نفرتی  احساس  آنان،  به  نسبت  و  دانسته  مزاحم 

با خشم داشتند�
مارکسیسم،  درمرکزامپراتوری خود، روزبه روزاهمیت 
درخارج  همچنان  ولی  میداد،  راازدست  خود  وجاذبه 
بسیاری  چپ،  ایدئولوژی  امپراتوری،  ازحدوداین 
وطرف داران  می نمود  راجذب  وروشن فکران  ازجوانان 

فراوانی داشت�
فراوانی  افراد  مارکسیست،  شیفتگان  این  بین  در 
خاطر  به  را  کاری  هر  حاضربودند  که  می شدند،  یافت 
واقعاً  سوسیالیسم  آمال  قبله  یعنی  کشورشوروی، 

موجود، انجام دهند�
دایره نفوذ سازمان های مخوف اطالعاتی شوروی، در 

کشورهای غربی به قدری بود، که میتروخین سرپرست 
 ،۸0 دراواخردهه  “ما  می نویسد:  »ک گ ب«،  آرشیو 

فرصت کافی برای بایگانی نمودن انبوه اسناد جاسوسی 
ازغرب نداشتیم و اسناد بر روی هم انباشته می شدند“�

ضعیف ترین  به  باید  که  می گفت،  لنینی  تز  یک 
حلقه امپریالیسم حمله نمود وآن راازهم گسست� این 
دوران  از  راهنمای عمل شوروی، حتی پس  تزهمواره 
با  آمیز«  مسالمت  »همزیستی  ودکترین  خروشچف 

غرب، همچنان بقوت باقی ماند�
التین  آمریکای  غربی،آفریقا،  براروپای  عالوه 
وخاورمیانه و بسیاری ازکشورهای دیگرآسیائی، مستقیم 

وغیر مستقیم،  درمعرض تهدید دائم شوروی بودند�
باعث  اتمی،  نیروی  به  شوروی  دستیابی  هرچند 
سرمایه داری  دوقطب  بین  واتمی  تسلیحاتی  رقابت 
وکمونیسم شده بود، ولی درعین حال، جنگ بین دو 
ابرقدرت را نامحتمل نموده ودردوران موسوم به »جنگ 
سرد« ، جنگ های نیابتی را جایگزین درگیری مستقیم 

کرده بود�
باردرواقعه  یک  فقط  سال،   ۷0 این  طول  در 
که،  بود  کندی  و  خروشچف  دوره  در  خلیج خوک ها، 
ودرگیری  ابرقدرت  دو  این  بین  اتمی  خطررویاروئی 
درایت  با  ولی  رسید،   خود  اوج  نقطه  به  مستقیم 
»همزیستی  سیاست  و  شد  منجر  مصالحه  به  طرفین 
متولد  خطرناک  مخاصمه  این  ازدرون  مسالمت آمیز«، 
دو  این  بین  تنش زدائی  به سیاست  ازآن  بعد  که  شد، 

قدرت بزرگ منجر گردید �
شرکت مستقیم آمریکا درجنگ ویتنام، دردهه ۵0 
واشغال افغانستان به وسیله شوروی دردسامبر ۱9۷9 ، 
هر دو نهایتاً به شکست این دوابرقدرت منجر شد� اما 
دردوران موسوم به جنگ سرد،  همواره درگیری های 
آنجا وجود  و  اینجا  فراوان، در  آمیز  نظامی و خشونت 
داشت، که پشت هر یک از این درگیریها، دست یکی از 

دو ابرقدرت یا هر دو دیده می شد�
بر کشاورزی وصنایع  متکی  اقتصاد شوروی، عمدتاً 
درزمینه  شوروی  افتادن  عقب  علت  به  بود�   سنگین 
رقابتی  انگیزه  ودرغیاب  الکترونیکی،  نوین  صنایع 
ازاقتصاد  ناشی  سنگین  بوروکراسی  وجود  و  درجامعه، 
اقتصاد  این  عمیق،  ساختاری  فساد  با  همراه  دولتی، 
بی رمق  عقب مانده،  غربیش،  تایان  هم  بسیارازاقتصاد 

وکم تحرک ونحیف شده بود�
سطح زندگانی ورفاه در این امپراتوری وسیع، عماًل 
سرمایه داری  درجهان  مشابه  بسیارعقب ترازنمونه های 

بود� بطوری که، در سال ٬۱9۸9 در آلمان شرقی همه 
آرزو داشتند که به زودی دیوار برلین برداشته شود و 

آنان به بهشت موعود آلمان غربی بپیوندد� آنها تصوری 
بسیار مبالغه آمیز از زندگانی در آلمان غربی داشتند و 
از سختیهای آن بی اطالع بودند� آنان سرانجام به این 

آرزو، با اتحاد مجدد دو آلمان  رسیدند�
در  زدائی  تنش  سیاست  که  خروشچف،  زمان  از 
مناسبات دو ابرقدرت، که نام همزیستی مسالمت آمیز 
به خود گرفت حاکم بر مناسبات دو ابر قدرت گردید، 
لزوم اصالحات اقتصادی و مبارزه با فساد ساختاری نیز، 

دردستورکارسران شوروی قرارگرفت�
اما، مسئله اصلی برای رهبران شوروی، همواره این 
اقتصاد را کارآمد نمود وفساد را  باید  بوده، که چگونه 
به حداقل رسانید، ولی اقتدار نظام سیاسی را همچنان 

دست نخورده نگه داشت�
برای سران حزب کمونیست شوروی، در  همچنین 
بنیادین  اصول  از  عدول  عدم  نیز،  اقتصادی  اصالحات 
مارکسیسم، یک اصل اساسی و خدشه ناپذیربود و این 
مالحظه دست آن ها را، در گزینش و اعمال اصالحات 
بنیادین اقتصادی و در دستیابی تدریجی به یک  اقتصاد 
لیبرال و رقابتی، به شدت می بست و تالش های آنان را 

بی نتیجه می نمود�
چین کمونیست، بعلت جدائی و استقالل از شوروی، 
با موفقیت چنین مسیر را پیموده بود� حزب کمونیست 
چین، به هیچ وجه فضای سیاسی را، پس از مرگ مائو 
درعرصه  را  اقتصاد  آمریکا،  به  نزدیکی  با  ولی  نگشود، 
داخلی  ودرعرصه  نمود  بازار  قوانین  تابع  بین المللی، 
نیز، اجازه داد به تدریج بخش خصوصی در کنار بخش 

دولتی و نیمه دولتی فعال گردد�
که  یوگسالوی  جز  به  ومتحدانش،  شوروی  در  اما 
استقاللی نسبی داشت، اصالحات اقتصادی مشهودی، 
با وجود احساس لزوم مبرم به آن، انجام نشد وسیستم 

همواره دچار لختی تصمیم گیری و تردید بود�
دالردرآمریکا  میلیاردها  چین  درحالی که 
سرمایه گذاری  سرمایه داری،  جهان  وسایرکشورهای 
 ۸0 دهه  در  شوروی  برعکس،  درست  بود،  نموده 
مهم  بانک های  میلیارددالراز  یکصد  بر  بالغ  میالدی، 
اقتصاد  داشتن  نگه  آب  روی  برای  سرمایه داری،  نظام 
شدت  به  و  بگیرد  وام  تا  بود  شده  ناچار  خود،  بیمار 

مقروض بود�
گزاف  هزینه  اقتصادی،  سقوط  دیگراین  علت  یک 
ناشی ازرقابت همه جانبه شوروی، با جهان سرمایه داری 

یک علت سقوط اقتصادی، هزینه گزاف ناشی ازرقابت همه جانبه شوروی، 
بود  نداشت.معروف  را  بود. هزینه ای که چین کمونیست آن  با جهان سرمایه داری 
که رهبران حزب کمونیست چین پس از مائو، تصمیم گرفته بودند که، در 50 سال 
آینده به رقابت ایدئولوژیک با جهان سرمایه داری نپردازند ودرسیاست بین المللی 
دخالت نکنند، تا بتوانند هم اقتصاد ورشکسته خود را بهبود بخشند وهم اقتصاد 
جهان سرمایه داری را با رشد حیرت آوراقتصادی خود ببلعند وازآن خود کنند. این 
جمله معروف »دن شیائو پینک« رهبر چین پس از مائو، بزبان ها افتاد که گفته بود 
مهم نیست که گربه سفید باشد ویا سیاه، مهم این است که گربه موش بگیرد. گربه 
کمونیسم باید درنهایت موش سرمایه داری راببلعد. رنگ گربه مسئله ای مهم نیست. 

این استراتژی حداقل تاکنون با موفقیت پیش رفته است.
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بود� هزینه ای که چین کمونیست آن را نداشت�

معروف بود که رهبران حزب کمونیست چین پس 
آینده  در ۵0 سال  که،  بودند  گرفته  تصمیم  ئو،  ما  از 
نپردازند  داری  سرمایه  جهان  با  ایدئولوژیک  رقابت  به 
هم  بتوانند  تا  نکنند،  دخالت  المللی  بین  ودرسیاست 
اقتصاد  وهم  بخشند  بهبود  را  خود  ورشکسته  اقتصاد 
آوراقتصادی  حیرت  رشد  با  را  سرمایه داری  جهان 

خودببلعند وازآن خود کنند�
چین  رهبر  پینک«  شیائو  »دن  معروف  جمله  این 
نیست  مهم  بود;  گفته  که  افتاد  بزبان ها  مائو،  از  پس 
که گربه سفید باشد ویا سیاه، مهم این است که گربه 

موش بگیرد�
کنایه اوبه این واقعیت بود که، می توان عرصه رقابت 
با نظام سرمایه داری را، از صحنه ایدئولوژیک ونظامی به 
رقابت صنعتی و اقتصادی منتقل نمود� گربه کمونیسم 
گربه  رنگ  راببلعد�  سرمایه داری  موش  درنهایت  باید 
مسئله ای مهم نیست� این استراتژی حداقل تاکنون با 

موفقیت پیش رفته است�
دست کم  چین،  کمونیست  حزب  میرسد  نظر  به 
تاکنون، نگران آن نیست که در نتیجه چنین سیاستی، 
در درون کشور، یک بخش خصوصی به وجودآمده که 
قوی تروقوی ترمی شود و به تدریج در صحنه سیاسی نیز 

حضورمؤثرخواهد داشت�
شوروی درآن سال ها، چین را متهم به عدول ازاصول 
مارکسیسم و تجدید نظر طلبی میکرد� آن هاغافل ازاین 
بودند که، همین تجدید نظرشجاعانه واساسی و همراه 
با درایت، باعث رونق روزافزون اقتصاد چین و نابودی 

جز  حاصلی  شوروی،  مقاومتی«  شد�»اقتصاد  شوروی 
فالکت و تسلیم از روی ناچاری نداشت �

توان  باالرفتن  به کمک  عمدتا  خواست  می  روسیه 
نماید  تضمین  را  خود  حیات  ادامه  واتمی،  تسلیحاتی 
و چین این کار را با افزودن به توان مالی و اقتصادی 
خود انجام می داد� تجربه نشان داد که کدام یک راه 
به  توجه  دیگربا  اکنون  بودند�  انتخاب کرده  را  صحیح 
توان اقتصادی وبنیه مالی چین، امکان اعمال محاصره 
نه  امروزه   � ندارد  وجود  آمریکا  برای  چین،  اقتصادی 
را تهدید نمی کند، که همه  تنها خطرفروپاشی چین 
جهان  اول  اقتصاد  چین  کنند  می  برآورد  کارشناسان 
برای دهه های آینده است � یعنی گربه کار خود را خوب 

انجام داده و موش را شکار نموده است �
توجه  واقعیت  این  به  حتماً  نکته سنج  خواننده 
و  شوروی  ازدواقتصاد  درصحبت  که   داشت  خواهد 
درعین  نظام ها،  دراین  اصالحات  انجام  وامکان  چین 
سیاسی  فضای  بازگشایی  وبدون  اقتدارسیاسی  حفظ 
صحبت  بسیاربزرگ  ازدواقتصاد  ما  اوال  واجتماعی، 
می کنیم، که حجم بزرگ اقتصاد آنان، در مقابل اقتصاد 
وثانیا  بوده  شاخص  و  توجه  قابل  رقمی  سرمایه داری، 

زمان وقوع این اصالحات نیز، به دهه هائی بازمی گردد 
که هنوزارتباط ارزشی وفرهنگی جهان وسرعت گردش 

اطالعات و اقتصاد درآن، قابل قیاس با امروز نبود�
توانست  میلیاردی،  وشش  یک  جمعیت  با  چین 
درمقایسه با جمعیت عظیمش، بخش خصوصی نسبتاً 
کوچک خود را، که به پویایی اقتصادی کمک شایانی 
ازقدرت  بزرگی  وسهم  نموده  کنترل  کاماًل  می کند، 

سیاسی را، به این بخش ندهد�
دراقتصادهای کوچک ومعمولی و متوسط، بخصوص 
درشرایط امروزین جهان، همراه با آزادسازی اقتصادی، 
گرفتن،  جان  از  پس  میانی  طبقه  و  خصوصی  بخش 
قدرت قابل توجهی به دست می آورد وفضای سیاسی را 
به سرعت بیشتری به تصرف عوامل ونمایندگان  خود 
سرعتی  با  چین  در  روزها  این  که  کاری  می آورد�  در 
کنترل شده و سنجیده از سوی حزب کمونیست و بسیار 

با نقشه و پیش بینی های قبلی انجام می گیرد�
فروپاشی  عالئم  شروع  تا  شوروی،  در  روی  بهر 

اقتصادی، چنین اصالحاتی هرگز به وقوع نپیوست�
تنها  نه  نیز،  متمادی  سال های  این  تمام  طول  در 
عنوان  با  که  بود،  کمترنشده  باغرب  تسلیحاتی  رقابت 
مانند  آمریکا،  سوی  از  اتمی  دفاعی  های  پروژه  شدن 
»جنگ ستارگان« در دوره ریگان، شوروی نیز متقاباًل 
های  فناوری  و  تحقیقات  در  بیشتر  سرمایه گذاری  به 
بتواند  تا  می شد،  واداروکشانده  واتمی  نظامی  مختلف 
توازن قدرت راحفظ نماید� کاری که انجامش با توجه 
فّناوری های  اقتصادی، بخصوص در زمینه  به محاصره 
برای  مراتب  به  وکامپیوتر،  الکترونیک  مانند  نوین، 

شوروی هزینه برتر وسخت تربود�
فرمان  به   ،  ۱9۷9 سال  دراواخر  افغانستان  اشغال 
برژنف عملی گردید و دردوران میخائیل گورباچف، پس 
از نه سال درگیریهای نظامی پرهزینه وبا تلفات انسانی 
بسیاراز طرفین، باالخره در ۱۵ ماه مای ٬۱9۸۸ به پایان 

رسید�
آمریکایی ها  نام این جنگ را » تله خرس«  گذاشته 
بودند�  این جنگ آخرین جنگ دوران موسوم به جنگ 
بارزارتش  ناتوانی  نظران،  �صاحب  می آید  بشمار  سرد 
با نیروهای  شوروی درهماوردی تکنولوژیک و نظامی، 
مجهز به سالح های غربی وعالوه بر آن، هزینه کمرشکن 
تصمیم گیری  اصلی  ازعوامل  یکی  را،  درگیری ها  این 

گورباچف، بر انجام اصالحات اساسی ذکر کرده اند�
نهایی  ازخروج  قبل  دوسال  گورباچف  البته 
ازافغانستان، یعنی درسال ۱9۸6 ، سه تز معروف خود 
یعنی; »گالسنوست« به معنای شفافیت و»پروسترویکا« 
به معنای دوباره سازی و»اسکورین«  به مفهوم توسعه 
اقتصادی را، عرضه نموده و کتاب هایی ازاوبه زبان های 
بین المللی ترجمه و مورد استقبال فراوان دردنیای غرب 

قرارگرفته بود�

بازگشایی  شوروی،  تاریخ  باردر  اولین  برای  او 
آزاد  انتخابات  فساد،  با  اساسی  مبارزه  سیاسی،  فضای 
خود  کاراصالحات  دستور  در  را،  اقتصادی  وآزادسازی 

قرارداده بود�
گورباچف درمقایسه با رهبران قبلی شوروی، تعصب 
کمتری نسبت به ایدئولوژی حاکم داشت، زیرا نماینده 
نسلی بود که درانقالب اکتبر، هنوز به دنیا نیامده بودند 
قرارداشت�  اتحاد جماهیر شوروی  دررآس  اکنون  او  و 
نجات  درنهایت  نیز  او  اندیشه  وجود،  این  تمام  با  ولی 

مارکسیسم و شوروی از ورطه نابودی بود�
او فکر می کرد که، با این اصالحات، اعتماد از دست 
رفته مردم شوروی به نظام حاکم دوباره تأمین می شود� 
شاید گورباچف آن روزها، ازپوسیدگی درونی نظامی که 
برای نجات آن تالش میکردغافل بود ویا فاصله ای را که 

مردم با نظام پیدا کرده بودند نمی دید�
با اجرای اصالحات، دراولین مرحله زندانیان سیاسی 
شد  منحل  »دوما«  قانون گذاری  مجلس  و  شدند  آزاد 
شکل  آزاد  انتخابات  انجام  با  شوروی  ملی  پارلمان  و 
و  بوده  انتخابی  آن  اعضا  دوسوم  که  مجلسی  گرفت� 
بودند�  شده  انتخاب  ورقابتی  سالم  حدوداً  درانتخاباتی 
در این انتخابات »بوریس یلتسین« نماینده اول مسکو 
گردید� اصالحات در برخی حوزه های دیگر نیز ادامه 
یافت و مطبوعات و رسانه ها واجتماعات آزادی یافتند�

گورباچف  که  نبود  چیزی  اما،  اصالحات  آمد  پی 
آرزوی آن را داشت و عکس العمل ها شدیدترازآن بود 
که او گمان می کرد� این نظام ایدئولوژیک، در هفتاد 
سالی که ازحکمرانی اش میگذشت، پوسیده ترودرون 
تهی تر، ازآن شده بود که بتوان با اصالحات آن را رفو 

نمود�
به خصوص در کشورهای ضمیمه شده به شوروی، نه 
تنها اکثریت مردم، بلکه رهبرانشان نیز، خود را گروگان 
بودند� روس ها می دانستند و دشمن مسکو و کرملین 

ازکشورهای  ابتدا  عظیم،  غول  این  فروپاشی  بزودی 
اقماری وبظاهرهم پیمان  شوروی شروع شد�

ابتدا مجارستان تصمیم گرفت که درهای خود را به 
روی غرب بگشاید و در آگوست ۱9۸9 مرزهای خود 
سال  همان  ژوئن  در  قبال  گشود�  اتریش  سوی  به  را 
»اتحادیه همبستگی کارگران لهستان« در انتخاباتی که 
توانسته بود بر حکومت نظامی تحمیل کند ، برحزب 
کمونیست پیروز شده و اکثریت کرسیهای پارلمان را 

از آن خود کرده بود �
شرقی  درآلمان  تظاهرات  نیز،  سال  همان  درپاییز 
شروع شد و سرانجام به فروریزی دیوار برلین در نوامبر 
مردم  تظاهرات  مدت  این  درخالل  انجامید�    ۱9۸9
وسقوط  مرزها  گشایش  و  شان  های  حکومت  برعلیه 
نظام های دست نشانده، دراغلب کشورهای تحت سلطه 

شوروی به وقوع پیوسته بود�
با سقوط کشورهای متحده  تنها  نه  حال گورباچف 
استقالل طلبانه  جنبش های  که  بود،  روبرو  شوروی 
ومولداوی  چچن  مانند  نیز،  شوروی  درجمهوری های 
وگرجستان،  وآذربایجان  وترکمنستان  وداغستان 

روزبه روز گسترش بیشتری می یافتند�
در چنین اوضاعی بوریس یلتسین که شانسی برای 
در  نیز،  وازلحاظ شخصی  نمی دید  نظام شوروی  ادامه 
موقعیتی قرار داشت که می توانست پس از انحالل این 
نخست  مکان  جانشین،  نظام  در  درحال سقوط،  نظام 
سران  با  الزم  صحبت های  از  پس  کند،  خود  ازآن  را 
»ک گ ب« و ارتش، سرانجام با رؤسای جمهوراوکراین 
مهمانسرای  در   ٬۱99۱ دسامبر  درهشتم  وبالروس، 
از  پذیرایی  برای  بالروس  جمهوری  در  که  مجللی 

روسیه می خواست عمدتا به کمک باالرفتن توان تسلیحاتی واتمی، ادامه 
حیات خود را تضمین نماید و چین این کار را با افزودن به توان مالی و اقتصادی خود 
انجام می داد. تجربه نشان داد که کدام یک راه صحیح را انتخاب کرده بودند. اکنون 
دیگربا توجه به توان اقتصادی وبنیه مالی چین، امکان اعمال محاصره اقتصادی چین، 
برای آمریکا وجود ندارد . امروزه نه تنها خطرفروپاشی چین را تهدید نمی کند، که 
همه کارشناسان برآورد می کنند چین اقتصاد اول جهان برای دهه های آینده است . 

یعنی گربه کار خود را خوب انجام داده و موش را شکار نموده است .
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مقامات عالی وجود داشت، نشستی برگزار کرد و طی 
آن با امضا پیمانی انحالل »اتحاد جماهیر شوروی« را 
پیمان کشورهای  این  براساس  � همچنین  نمود  اعالم 
مستقل همسو به مرکزیت روسیه پدید آمدند� در بیست 
ارتش،  ناموفق  از کودتای  و پنجم دسامبر۱9۸۸، پس 
گورباچف از سمت خود کناره گیری کرد و رسما انحالل 

اتحاد جماهیر شوروی اعالم گردید� 
علل فروپاشی امپراطوری شوروی

مقتدر  امپراتوری  این  فروپاشی  برعلل  مروری  با 
وغول آسا  نکات زیر بیشتر جلب توجه می نمایند:

با  مارکسیسم،  ایدئولوژیک  الزامات  تجانس  عدم   –
سرشت انسان آزاد و اصطکاکی که اعمال اجباری آن، 

به طور دائم با جامعه به وجود می آورد�
با  رقابت  در  شده،  برنامه ریزی  اقتصاد  شکست   –

اقتصاد رقابتی واقتصاد دولتی با اقتصاد بازار�
ورقابت  واجتماعی  عمومی  مشارکت  امکان  عدم   –
فردی درهمه عرصه های اقتصادی واجتماعی وفرهنگی 

بطورآزاد و داوطلبانه از سوی مردم و از درون اجتماع و 
تبدیل این انگیزه ها به بی انگیزگی و بی تفاوتی �

–  انحصار مشارکت اجتماعی وسیاسی وفعالیتهای 
درحزب  عضویت  طریق  از  صرفا  وفرهنگی،  هنری 

کمونیست ونشان دادن وفاداری به آن
وفرهنگی  انسانی  اضافی  کمرشکن  هزینه های   –
شدید  کنترل  سیستم های  ازایجاد  ناشی  واقتصادی، 
همگانی ومهندسی اجتماعی عمیق ورادیکال، که باعث 
خسارت همه جانبه به  توده های وسیعی از مردم می شد 

�
– حکومت ظالمانه و خودسرانه دستگاه های امنیتی 
واطالعاتی، نظیر »ک گ ب« با پنجه انداختن به  همه 

مسائل اجتماعی و فرهنگی ومذهبی وعلمی
– هزینه سنگین اداره کشورهای وابسته به شوروی 

والتزام به رفع کمبودهای آنان
– اقتصاد لخت و ناکار و فاسد دولتی

زمینه های  درهمه  ساختاری،  گسترده  فساد   –
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

وهمه  نفس گیروممتد  رقابتی  کمرشکن  هزینه   –
جانبه،  باجهان سرمایه داری وبخصوص آمریکا درهمه 

زمینه های ممکن�
دررهبران  الزم،  واجماع  کافی  وجوداراده  عدم   –
سیاسی وحزبی، برای گسست ازایدئولوژی حاکم وترک 

وعملی  سرمایه داری  جهان  با  همه جانبه  رقابت های 
قبل  واقتصادی،  اجتماعی  اصالحات  موقع  به  نمودن 

ازفرا رسیدن عالئم فروپاشی کامل�
واحزاب  آزادی های فردی و سیاسی  –  عدم وجود 
آزاد ومطبوعات ورسانه های مستقل، ازبدوتولد این نظام 

تا هنگام فروپاشی آن�
اصالحات  سامان  به  هضم  و  جذب  توان  عدم   –
سیاسی بوسیله جامعه � شوکه شدن وغافلگیری جامعه 
و ذوق زدگی آنان از آزادی های ناگهانی، دراثراصالحات 

گورباچف �
–  پاره پاره شدن ساختار صلب حاکمیت، دربرخورد 
درآن ها،   ویکپارچگی  انسجام  وعدم وجود  اصالحات  با 
عمدتا بعلت کمبود توانایی و مهارت الزم و فساد همه 

گیربرای پذیرش و جذب اصالحات �
البته همواره  می توان به دالیل این شکست بزرگ، 
و  است  روشن  مسئله  اصل  ولی  افزود،  دیگررا  نکاتی 
عمل  در  چندانی  تفاوت  نکات  این  کاستن  یا  افزودن 

نمی کند�
به مثابه  اقتدارگرای رقابتی،  نظامهای  برآمدن 

تجربه آموزی اقتدارگرایان ازفروپاشی شوروی
شوروی،  به  وابسته  جمهوری های  ازاستقالل  پس 
دراغلب آن ها بخش هایی ازسران حزب کمونیست سابق 
با  فرصت طلبانه  آوایی  هم  با  امنیتی،  باالی  ومقامات 
مردم معترض، درآخرین فرصتها، موفق شدندهمچنان 
پس ازفروپاشی شوروی نیز، در قدرت باقی بمانند� اغلب 
آنان هیچ همدلی وسنخیت  فکری وآشنایی عملی، با 
دموکراسی لیبرال تازه از راه رسیده نداشتند وتمایلی 
نیز به آن نشان نمی دادند� اما، احتیاج مبرم به کمک 
مالی، دروضعیتی که اقتصادی فروپاشیده و خزانه ای 
خالی را از نظام گذشته با خود یدک می کشیدند،  آنان 

را خواه و ناخواه به سوی غرب  می کشاند�
غرب اما، کمک مالی خود را،  موکول به اصالحات 
قانون،  حکومت  بشر،  حقوق  مراعات  سیاسی،  اساسی 
آزادی احزاب و مطبوعات ورسانه ها وانجام انتخابات آزاد 

ومنصفانه وحاکمیت بازارآزاد، نموده بود�
چنین شرایطی برای انجام کمک مالی، هم از سوی 
آمریکا وهم از طرف کشورهای بزرگ اروپائی، به یکسان 
وکشورهای  می گردید  عرضه  آنان  به  تمام  قدرت  وبا 
شرطها  پیش  این  وانجام  پذیرش  جز  چاره ای  مذکور، 

نداشتند�

در نتیجه چنین  فشارهائی، قوانین اساسی جدیدی، 
شد  نوشته  غربی  برجسته  حقوق دانان  مشورت  با 
وجمهوری های شوروی سابق،  به دموکراسی های نوپای 
جامعه  نه  درآنها  هنوز  که  شدند،  تبدیل  ضربه پذیری 
وشرایط  اجتماعی  و  سیاسی  آزاد  درمحیط  زندگانی 
سخت »خود بنیادی« اقتصاد لیبرالی را فرا گرفته بود 
و نه حاکمان برداشتی صحیح و دقیق از دموکراسی و 

اقتصاد آزاد داشتند �
اروپای  کشورهای  اروپا،  اتحادیه  زمان،  گذر  در 
از  نمود� آن ها پس  تماماً جذب خود  تقریباً  را،  شرقی 
الحاق به اروپای متحد، خواه و ناخواه،  در داخل چنین 
مجموعه ای، دموکراسی واقتصاد آزاد را، برای پیوستگی 
به اتحادیه اروپا پذیرفتند وکم وبیش نیز، تا کنون به 

این روشها و ارزشها وفادارند�
وجمهوری های  اروپائی  بزرگ  جمهوری  چند  اما 
به استثنای  داشتند�  دیگر  سرنوشت  شوروی،  آسیایی 
آن ها  گاز  و  نفت  منابع  که  وترکمنستان،  آذربایجان 
باعث شده بود که روابطشان با غرب، تحت تأثیر فشار 
کمک های مالی کشورهای غربی  نباشد و دموکراسی به 
آن ها از باال دیکته  نشود، باقیمانده این کشورها ودرصدر 
آن ها، روسیه وسپس اکراین و کمتر بالروس، در مراحل 
همکاری  به  مبرم  احتیاجی  جدائی،  از  پس  ابتدائی 
باغرب داشتند�  ازسوی دیگر نخبگان سیاسی وامنیتی 
با  باقیمانده ازنظام سابق، که هیچ دلبستگی وآشنایی 
صحنه  نمی خواستند  نداشتند،  دموکراتیک  ارزش های 
قدرت را، بطور واقعی رقابتی و دوره ای نموده و طی 
انتخابات آزاد، وسائل ترک قدرت حکومتی را، به دست 

خود فراهم کنند�
شرایط  با  هم  که  بیابند،  راهی  خواستند  می  آنها 
را،  قدرت  وهم  بیایند  کنار  نحوی  به  جدید  موجود 
این  نتیجه  در  دارند�  نگه  خود  دستان  در  همچنان 
تالش، آنان موفق شدند راههائی پیدا کنند که هم همه 
رسانه های  مانند  را،  دموکراسی  بارز  و  شاخص  ظواهر 
مردم  نهادهای  مدنی،  جامعه  سیاسی،  احزاب  متعدد، 
انجام  مهم تر،  وازهمه  خصوصی  شرکت های  و  بنیاد 
مجلس  و  جمهوری  ریاست  ادواری  انتخابات  منظم 
نمونه های غربی آن داشته  از  بتقلید  را،  قانون گذاری 
باشند و هم قدرت را همچنان در دستان عده معدودی 
توانستند  آنان  حقیقت،  در  دارند�  نگه  ها  خودی  از 
و  اجتماعی  بازیگران  و  کنند  برپا  بزرگی  تئاترهای 
سیاسی را، از پشت چون عروسک های خیمه شب بازی، 

هدایت و کنترل نمایند�
در ابتدای کار و شاید بالغ بر 20 سال، در جهان غرب 
یک خوش باوری توام با ساده لوحی، نسبت به پروسه 
گذاردراین کشورها حکم فرما بود� دانشمندان دانشگاهی 
غرب، نام این نظام ها را، »نظامهای دموکراتیک ناقص«، 
»دموکراسی های  یا  و  ناتوان«  »دموکراسی های  یا 
می گذشتند  هایبرید«  »دمکراسی های  و  مخدوش« 
و درتوجیه و یا توضیح این نامگذاری می گفتند  که 
با  تا  داد  فرصت  آنان  این کشورها وحکمرانان  به  باید 
دموکراسی لیبرال وساز وکارآن آشنایی کافی پیدا کنند� 
یا بایدچند نسل عوض شود، تا انسان های دموکرات که 
محصول جامعه کمونیستی نیستند، به سن رشد برسند 
و کارها را به دست بگیرند� آنها اصرار داشتند که نام این 
کشورها را با دموکراسی شروع  کنند وبرای نشان دادن 

نقصان آنها، صفت دیگری به آن اضافه نمایند�
شاید بیست سال الزم بود بگذرد تا اولین اثرتردید 
آن ها  شود�  ظاهر  غربی  صاحب نظران  درنوشته های 
این  اغلب  در  که  رسیدند  نتیجه  این  به  بتدریج 
باند  جمهوریها و درراس همه آنان کشور روسیه، یک 

گورباچف دوسال قبل ازخروج نهایی ازافغانستان سه تز معروف خود یعنی 
»گالسنوست« به معنای شفافیت و»پروسترویکا« به معنای دوباره سازی و»اسکورین«  
به مفهوم توسعه اقتصادی را، عرضه نموده و کتاب هایی ازاوبه زبان های بین المللی 
ترجمه و مورد استقبال فراوان دردنیای غرب قرارگرفته بود.او برای اولین باردر تاریخ 
شوروی، بازگشایی فضای سیاسی، مبارزه اساسی با فساد، انتخابات آزاد وآزادسازی 
اقتصادی را، در دستور کاراصالحات خود قرارداده بود.گورباچف درمقایسه با رهبران 
قبلی شوروی، تعصب کمتری نسبت به ایدئولوژی حاکم داشت، زیرا نماینده نسلی 
بود که درانقالب اکتبر، هنوز به دنیا نیامده بودند. . ولی با تمام این وجود، اندیشه 
او نیز درنهایت نجات مارکسیسم و شوروی از ورطه نابودی بود. شاید گورباچف آن 
روزها، ازپوسیدگی درونی نظامی که برای نجات آن تالش میکردغافل بود ویا فاصله 

ای را که مردم با نظام پیدا کرده بودند نمی دید.
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فاسد و اقتدارگرا، ازهمان هایی که بودند، دائماً با وجود 
این که ظاهراً، هم رسانه های بظاهر آزاد متعددی در 
جامعه وجود دارد ومطبوعات رنگارنگ فراوانی نیز چاپ 
می شود واحزاب گوناگونی هم  فعالند و انتخابات ادواری 
این ها،  نیز ظاهرا صورت می گردد، ولی علیرغم همه 
را  سیاسی  وقدرت  کارند  برسر  معدودی  عده  همیشه 
بین گروه های بخصوصی می گردانند و بقیه را نیز به 

این دایره محدود راه نمی دهند�
انتخابات  خاصی،  های  مهارت  با  کشورها،  این  در 
در  هم  رقابتی  اگر  که  شود،  می  داده  ترتیب  صوری 
بین کاندیداها درگیرد، فقط بین خودی های مورد نظر 
می باشد� چون درچنین انتخابات محدودی، رقابت نیز 
بین خودیها وجود دارد، لذا آنها را نظامهای اقتدارگرای 
حفظ  برای  راهکارها  این  چون  و  اند  نامیده  رقابتی 
اقتدار، نوعا جدید میباشند و به بعد از فروپاشی شوروی 
مربوط میشوند، گروهی نیز آنان را نظامهای اقتدارگرای 

نوین مینامند�
ازروش های  بسیاری  تدریج  به  غربی،  دانشمندان 
کنترل رسانه ها ومطبوعات واحزاب وتقلب درانتخابات 
را، ازسوی سردمداران اقتدارگرای این کشورها، کشف 
نمودند وبا مطالعه علمی و موردی، به افشای این روش 
از  کشورها،  این  نام  دیگر  پس،  ازاین  پرداختند�  ها 
دموکراسی های ناقص، به  »اقتدارگرای رقابتی« و یا 

»اقتدارگرای نوین«، تعویض شد�
خصوصیت  با  جهان،  کشور    ۱0۵ از  بیش  اکنون 
اقتدارگرایی نوین و یا رقابتی موجودند که حتی پاره ای 
این زمره  نیز در  اروپا  اتحادیه  به  از کشورهای متعلق 
که  اند،  آموخته  تدریج  به  نیز  دیکتاتورها  می باشند� 
ودرعین  بیفزایند  خویش  اقتدار  عمر  طول  به  چگونه 
حال، همه جهان و حتی پاره ای از مردم جامعه خود را 

نیز، نسبت به ماهیت واقعی خود در تردید نگه دارند �
اما کماکان این نظامها، بعلت اقتصاد ناکارآمد وفساد 
وعدم امکان انکشاف الزم اجتماعی وعدم توانائی رقابت 
درزمینه  بخصوص  جهان،  موجود  های  دموکراسی  با 
درمعرض  همواره  شدن،  جهانی  به  رو  بشدت  اقتصاد 

تهدید فروپاشی و سقوط میباشند�
بالروس  و  اوکراین  و  روسیه  که،  وجودی  با  امروز 
وبرخی کشورهای آمریکای التین و آسیا و خاورمیانه 
نیز در زمره چنین کشورهایی می باشند، ولی تضادآنان 
با غرب سرمایه داری، دیگر تضادی بنیادین و ایدئولوژیک  

نیست�
زیرا خود این کشورها نیز دراصل نظامهای سرمایه 

داری، منتها  از نوع منحط وفاسد آن می باشند�
زیرا  است�  بزرگ  استثناء  یک  روسیه  میان  این  در 
پیشرفته  تسلیحاتی  توان  و  اتمی  زرادخانه  با  کشوری 
ادعای  دارای  تزار،  دوران  کشوراز  این  آید�  می  بشمار 
وناسیونالیسم  بوده  غربی خود  دربرابرهمگنان  تاریخی 

روسی همیشه پشتوانه ملی چنین ادعائی میباشد�
با این حال، چون دیگرنزاع ایدئولوژیک بین آمریکا 
امکان بوجودآوردن یک دشمنی  ندارد،  وروسیه وجود 
آغاز  برای  طرف،  دو  متعصبان  سوی  از  آشتی ناپذیر 
دوران جنگ سرد دیگری که جهان را پشت سر این دو 

قطب ردیف کند، عمال وجود ندارد �
ودیگر  غرب  بین  و  نمی شود  دوقطبی  دیگر  جهان 
نشدنی  حل  منافع  تضاد  نیز  اقتدارگرا  کشورهای 
آنجا  و  اینجا  آن ها  با  تنها   نه  ها  غربی   � ندارد  وجود 
کنار می آیند، بلکه اغلب وبطورمقطعی، متحدینی نیزاز 
روسیه  اختالفات  در  چنانچه  برمی گزینند�  آن ها  بین 
واوکراین این امر بوضوح قابل مشاهده است � اوکراین و 
اتحادیه اروپا بخصوص آلمان روابط ویژه ای با یکدیگرو 

درمقابل روسیه دارند و آمریکا مهم ترین روابط منطقه 
ای را با جمهوری آذربایجان و پاره ای از جمهوریهای 

اقتدارگرای مشابه، به خود اختصاص داده است�
دارد  وجود  ضعیفی  مدنی  جامعه  کشورها  دراین 
ووجودش بناچار از سوی حکومت نیز انکار نمی شود 
حاکمان  علیه  بر  را  خود  اعتراض  هم  گاهی  وهراز 
ضعیف  قدری  به  ولی  می دهند�  نشان  اقتدارگرا 
نگهداشته می شود که مخالفین این حکومت ها، از سوی 
سردمداران اقتدارگرا، خطری درجه یک برای موجودیت 

نظام شان به حساب نمی آیند �
از آن جا که غرب نیز، تضادی بنیادین با این دسته از 
حکومت ها ندارد و کاری اساسی برای سقوط آنها انجام 
نمی دهد، بنا به اظهار نظر پاره ای از متخصصین جهانی، 
دردرازمدت  که  است  وفساد  اقتصادی  ناکارآمدی  تنها 
ویا  حکومت ها  این  روند  و  رویه  تغییر  باعث  می تواند 

فروپاشی آنان شود �
اسالمی  جمهوری  و  شمالی  کره  تنها  دیگرامروزه 
باقی مانده اند که چالشی اساسی وایدئولوژیک با غرب 
وبخصوص آمریکا دارند � از این رو، روش برخورد آمریکا 

نیزبا چنین نظامهائی بالمره متفاوت است �
مدل  و  آمریکایی ها  نگاه  از  شوروی  فروپاشی 

تعمیم یافته  فروپاشی شوروی
حدوداً  وآمریکا  شوروی  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 
در یک زمان، به ابرقدرت جهان تبدیل شدند وفضای 

تنش های  و  ومنازعات  خود  تصرف  به  را  بین المللی 
فیمابین درآوردند�  آمریکا قبل از جنگ دوم، هیچ نقشه 
کامل و جامع وازپیش تدوین شده وسنجیده ای برای از 

بین بردن شوروی نداشت �
مطالعاتی که پس ازفروپاشی شوروی به عمل آمد، 
وتفکیک  اصلی  ضعف  نقاط  متمرکزبراستخراج  عمدتاً 
نظام های  انداختن  دام  به  های  روش  و  آنها  نمودن 
و  ازخصوصیت  مقوالت  این  وانتزاع  مشابه  ایدئولوژیک 
 – مارکسیست  وایدئولوژی  شوروی  خاص  ویژگی های 
آن ها  بخشیدن  درعمومیت  سعی  وسپس  لنینیستی  
رقیب  توتالیتر  و  ایدئولوژیک  نظام های  به همه  نسبت 

بود�
تاریخچه عملیات  سری وجاسوسی  از  عالوه بر آن، 
اعمال حصر  بر  دایر  قانونی  وتمهیدات  آمریکا  ونظامی 
برعلیه  گوناگون،  مناسبتهای  و  مراحل  در  اقتصادی، 
شوروی، آن دسته ازعملیات که موفقیت آمیزتربوده وبا 
شکست مواجه نشده، گزینش می گردید�   کوشش در 
همگانی کردن و تعمیم این داده ها،  به استخراج مدلی 

ازمجموعه همه این معلومات و تجربیات انجامید �
آمریکایی ها اکنون درمقابل ایران، کره شمالی و کوبا، 
یافته استفاده می کنند�  ازاین مدل تعمیم  کم و بیش 
درمورد کره شمالی وکوبا تاحدودی اعمال این روش ها، 
موفقیت نسبی داشته است� مورد ایران داستان متفاوتی 
است که جداگانه به آن خواهیم پرداخت� حال تا آنجا 
می شود  آنجا   و  اینجا  از  که  معلوماتی  از  می توان  که 
این مدل می  به شرح  باشیم  آنها دسترسی داشته  به 

پردازیم :
ایدئولوژیک  سیاسی  نظام  عمومی  ضعف  نقاط 
وتمامیت خواهی که خود رامدعی رهبری انسان وجهان 

می دانند عبارتند از:
ایدئولوژی  شدن  بی معنی  و  تدریجی  سالی  پیر   –
حاکم، در گذر زمان و تبدیل نظام توتالیتر به نظامی 

اقتدارگرا با رگه های قوی ایدئولوژیک�
– جدایی ویا بی تفاوتی جامعه نسبت به نظام سیاسی 

حاکم به خصوص پس از گذرچند نسل�
– محدود شدن وکوچکی پایه اجتماعی این نوع نظام 

ها نسبت به مجموع جمعیت کشورشان �
عوامل  دست  در  آن  وانحصار  ناکارآمد  اقتصاد   –

خودی و مافیاهای حاکم
– فساد ساختاری رو به گسترش وغیرقابل مهار
– جنگ قدرت دائم دربدنه حاکمیت و حکومت

ونیروهای  ومخوف  گسترده  امنیت  های  دستگاه   –

نظامی فاسد و قابل خرید همراه با امکان نفوذ در آنها 
از سوی بیگانگان

رهبران  در  اجماع  و  اراده  آمدن  بوجود  دشواری   –
سیاسی، برای انجام اصالحات بموقع و الزم �

عالوه بر توجه به نقاط ضعف فوق،  انگیزه های قوی 
یک نظام ایدئولوژیک برخاسته از انقالب اجتماعی نیز، 
مورد توجه دستگاه های اطالعاتی و مراکز تصمیم گیری 

آمریکا و متحدین غربی اش می باشد�
وافربه  میل  در شوروی،  ها  انگیزه  این  مهم ترین  از 
جهان گشائی ایدئولوژیک وصدورانقالب کمونیستی بود �

و  عراق   – سوریه  مصر-  درخاورمیانه،   60 دهه  در 
یا حزب  و  ها  ناصریست  تصرف  تحت  یمن  از  بخشی 
وافغانستان  وترکیه  ایران  بود�  چپ  ایدئولوژی  با  بعث 
نیز، بعلت داشتن مرزهای طوالنی مشترک با شوروی، 

همواره درمعرض خطروهجوم بودند�
اگر بخواهیم کشوهای مشابهی را که در معرض نفوذ 
کمونیسم بودند، در قاره آفریقا ، آمریکا التین وآسیا نام 
ببریم، به فهرست بلندباالیی ازاسامی چنین کشورهائی  

پی آمد اصالحات اما، چیزی نبود که گورباچف آرزوی آن را داشت و عکس 
العمل ها شدیدترازآن بود که او گمان می کرد. این نظام ایدئولوژیک، در هفتاد سالی 
که ازحکمرانی اش می گذشت، پوسیده ترودرون تهی تر، ازآن شده بود که بتوان با 
اصالحات آن را رفو نمود. به خصوص در کشورهای ضمیمه شده به شوروی، نه تنها 
اکثریت مردم، بلکه رهبرانشان نیز، خود را گروگان روس ها می دانستند و دشمن 
مسکو و کرملین بودند. بزودی فروپاشی این غول عظیم، ابتدا ازکشورهای اقماری 
با سقوط کشورهای  تنها  نه  گورباچف  پیمان  شوروی شروع شد. حال  وبظاهرهم 
بود، که جنبش های استقالل طلبانه درجمهوری های شوروی  متحده شوروی روبرو 
نیز، مانند چچن ومولداوی وداغستان وترکمنستان وآذربایجان وگرجستان، روزبه روز 

گسترش بیشتری می یافتند.
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دست خواهیم یافت �

در دوران جنگ سرد، تالش برای سقوط نظام های 
دست نشانده ویا متحد غرب، از سوی شوروی وکوشش 
همراه  متاسفانه   ، آمریکا  ازسوی  نظام ها  این  درحفظ 
به همراه  نظامی،  با دیکتاتورهای  واتحاد  با طرف داری 
ورقابت  جهان  سراسر  در  گسترده  اطالعاتی  جنگ 
قدرت، عماًل یک  موازنه  برای حفظ  واتمی  تسلیحاتی 
وضعیت نیمه جنگی برای زمان طوالنی جنگ سرد، به 

طرفین تحمیل می نمود �
غرب و در رآس آنان آمریکا نیزمقصر اصلی فجایع 
انسانی بسیاری در دوران جنگ است، که تحت عنوان 
این  روی  هر  به  است�  داده  انجام  کمونیسم  با  مبارزه 

مسائل در این مقاله مورد بحث ما نیست �
در مدل پسینی مطالعات تحقیقی، که آمریکایی ها 

پس ازبررسی دقیق وهمه جانبه داستان سقوط شوروی 
نظام های  همه  که  است  براین  فرض  نمودند،  تدوین 
جهان  رقیب  را  خود  که  تمامیت خواه  و  ایدئولوژیک 
سرمایه داری وآمریکا می پندارند،  درچنین انگیزه هایی 

با شوروی سابق مشترک می باشند �
وعالوه  انقالب  صدور  دستاوردهای  حفظ  اگر  پس 
برآن، میل دائم به ماجراجوئی برای افزودن به مناطق 
باشد،  نظام هائی  چنین  همه  انگیزه  ایدئولوژیک،  نفوذ 
قابلیت های  باالبردن  به  احتیاج  آن،  انجام  برای  آنها 
نظامی وعملیاتی  وجاسوسی وامنیتی دارند و برای بیمه 
نمودن خود درمقابله تهاجم نظامی حریفان نیز، احتیاج 
این  در  داشت�  خواهند  ای  هسته  به سالحهای  مبرم 
مدل با الهام از عوامل فروپاشی شوروی، باید از سوی 
سرویسهای سری آمریکا، دام هائی نهاده شود و آنان را 
به چنین تله هائی فراخوانند و درگیر نمایند و یا اگر 
این کشورها با ابتکار خود، اقدام به تهیه مقدمات اتمی 
شدن ودسترسی به جنگ افزارهسته ای می کنند، باید 
آنان  فعالیتهای  ادامه  به  مخفیانه زیرنظرشان داشت و 
اجازه داد، که تا نقطه غیرقابل بازگشتی، دراین مسیرها 
فعالیتهای  مناسبی،  زمان  در  سپس  نمایند�  پیشروی 
آنان را برای افکار عمومی جهان وسیاستمداران افشاء 
هدفمند  اقتصادی  محدودیت های  اعمال  با  و  نمود، 
را،  آنان  مریض  و  ناتوان  ذاتاً  اقتصاد  طراحی شده،   و 
که دائما در این مسیر نافرجام به هزینه های بی انتها 

مشغول شده، در طول زمان شکست �
این نوع فعالیتها، چون از سوی چنین حکومتهائی، 
اغلب  میشود،  اجرا  و  طراحی  محرمانه  عموما 
بسیارغیراقتصادی و گران تمام می شود وهمراه با عملی 
پروژه  برگرد چنین  را  مافیائی  های  آنها، شبکه  شدن 
هائی بوجود می آورد� در طول زمان، وجود این شبکه 
ناکارآمدی  در  مهمی  خودعامل  فساد،  مافیائی  های 

وفساد بیشتر منجر به فروپاشی این نظامها می شوند�
دوران  در  نیز،  آمریکایی ها  که  نماند  ناگفته  البته 

جنگ سرد به وجه مشابهی هزینه های کمرشکن ناشی 
ازرقابت نظامی دائم با شرق را متحمل شدند� اما برتری 
فاحش اقتصادی، علمی و نظامی غرب، حداقل درحوزه 
جنگ افزارهای کالسیک واقتصاد پویا ومولد آن، آمریکا 
این  برترقرارمی داد�  بطوری که  را، درجایگاهی  وغرب 
محاصره  را  شوروی  می توانست  عمال  که  بود  آمریکا 
نفوذ  ترس  از  که  بود  شوروی  واین  کند  اقتصادی 
می کشید  ومتحدانش  دورخود  به  آهنین  پرده  غرب،  
ومسافرت وتجارت ومبادالت فرهنگی باغرب را، ممنوع 
وا  ایزوله  را  خود  ودرحقیقت  نموده  بسیارمحدود  ویا 
برخورداری ازنتایج تعامل با جهان آزاد، محروم مینمود�

ازبقیه  امروز نیز، بوجه مشابهی کره شمالی، خودرا 
با  اسالمی،  ولی جمهوری   � است  نموده  منفک  جهان 
به  آهنین  پرده  و  کرده  عمل  بیشتری  بنفس  اعتماد 

دورخود نکشیده است�
بنابراین و به طورخالصه، مدل آمریکائی »هدایت به 

سقوط« را می توان چنین شرح داد:
درنظام های  صدورانقالب،  وهدایت  تشویق   –
ایدئولوژیک و تمامیت خواه، به درگیری نظامی درخارج 
از مرزها  (در مورد کره شمالی بهره برداری از حالت 
کشورهای  و  ژاپن  و  جنوبی  کره  به  نسبت  خصمانه 

آسیای جنوب شرقی )
نمودن  وهزینه  تسلیحاتی  رقابت  به  تشویق   –
درآمدهای اقتصادی، در افزایش توان نظامی ازراه ایجاد 
و یا شعله ور نمودن دشمنیها و رقابتهای منطقه ای و 

جهانی
به  استناد  و  توسل  با  گسترده  اقتصادی  تحریم   –
توان  وافزایش  انقالب  صدور  یعنی  برنامه ها،   همین 

نظامی و برخورد خصمانه با دیگر کشورها
یا دیگرکاالهای  انرژی و  از حربه نفت و  – استفاده 

اساسی واستراتژیک
وباندهای  نظامی  و  امنیتی  دردستگاه های  نفوذ   –

مافیایی
ودرنتیحه  بانکی،  و  پولی  سیستم  نمودن  فلج   –
تحارت وصنعت، ازطریق تحریم های هوشمند وهدف 

گذاری شده اقتصادی
میز،  برروی  نظامی  گزینه  دائم  قراردادن   –
باش  ازآماده  ناشی  دائم  های  هزینه  بمنظورافزایش 

نظامی واطالعاتی
درجهت  مذاکره،  برای  مختلف  مدلهای  ارائه   –
تغییررفتارنظام ایدئولوژیک و تمامیت خواه وسنجیدن 
اراده وامکان اجماع رهبران وظرفیت وامکان برای تغییر 

رفتار خصمانه از سوی آنان�
به  بیرون  از  نظامی  حمله  یا  و  ازدرون  فروپاشی   –

عنوان آخرین گزینه�
ازاین  استفاده  در  آمریکا  نمود که هدف  توجه  باید 
برای  فروپاشی،  مرز  به  کشورها  این  هدایت  مدل، 

کشاندن آن ها به پشت میز مذاکره، همراه با شکستن 
تدریجی مقاومت آن ها و تحلی دائمی رفتاروشخصیت 
آنان، برای خنثی شدن دشمنیها و یا جذب در نظام های 
جهانی و داشتن رابطه معمولی با آمریکا  است� وقتی 
صحبت از تشویق میکنیم هدف سوق دادن این کشورها 
برای  الزم  شرایط  ایحاد  طریق  از  شده  یاد  اهداف  به 
نشان دادن عکس العمل های قابل پیش بینی از سوی 

این نظامها در جهت سوق به این اهداف است �
این  تغییر  یا  و  فروپاشی  آمریکا  یک  درجه  هدف 

نظام ها نیست �
ایدئولوژیک  کشورهای  از  روزی  ها  نظام  این  اگر 
مهاجم ومزاحم منافع آمریکا، به نظام های اقتدارگرای 
آنان  با  عداوتی  تنها  نه  آمریکا  شوند،  تبدیل  معمولی 
نخواهد داشت وهزینه ای صرف تغییررفتارآنان با مردم 
کشورشان نخواهد نمود، که سعی خواهد کرد تا در بین 
آنان هم پیمانانی نیز برای خود بیابد و برای بقای آنان 
کوشش نیز خواهد نمود� نمونه عربستان سعودی پیش 

چشم همه ما است �
مورد جمهوری اسالمی ایران

ازحادثه  پس  آمریکا  و  اسالمی  جمهوری  روابط 
ابتدا  از   � شد  وقطع  گرائید  وخامت  به   گروگانگیری 
نیزحکومت جمهوری اسالمی سیاست خارجی خود را 
با دشمنی با آمریکا واسرائیل تعریف کرده است � به این 
دلیل و به علت این که ایران کشوری مهم در منطقه 
لیست  در  که  سالهاست  اسالمی،  جمهوری  میباشد�  
کوششی  برای  آمریکا،  جمهورمختلف  روسای  مقدم 

نافرجام در تغییر رفتار رژیم قرار داشته است �
تحریریه  هیات  تصمیم  به  بنا  چون  مقاله  این  در 
موردی  مطالعه  که  است  براین  قرار  میهن،  نشریه 
درباره دیگر کشورها باشد وتفصیال به ایران و جمهوری 
اسالمی نپردازیم، من مورد ایران را به مقاله ای دیگر 
واگذارمیکنم وبه این واقعیت بسنده مینمایم که، پس 
را  خود  تجارب  آمریکا  بگام  گام  شوروی،  فروپاشی  از 
آزموده  نیز  ایران  درباره  بزرگ،  ابرقدرت  آن  درمورد 
است و تمامی مراحل سوق جمهوری اسالمی به مسابقه 
تسلیحاتی و مخفی کاری هسته ای، تا اعمال حادترین 
نوع تحریم ها، شامل نفت و انرژی و نظام بانکی وتحریم 
 � گردیده  اعمال  بمرحله  مرحله  سرشناس،  اشخاص 
نیز، جزبه فلج کامل  اقتصاد مقاومتی آقای خامنه ای 
بین  اقتصادی ولجام گسیختگی فساد مهارناشدنی در 
خودی ها و توانمند تر شدن باندهای مافیائی نیانجامیده 
است � اکنون ایران در آستانه یک فروپاشی تمام عیار 
است � آمریکا نیز هر دوامکان  گزینه نظامی و مذاکره 

برای تغییررفتاررا همچنان در دستور کار خود دارد�
آستانه  در  شرق  بلوک  برخالف  ایران  خوشبختانه 
فروپاشی، از یک جامعه مدنی نسبتا زنده و ساختارهای 
اجتماعی در شرف آزاد شدن از چنگ حکومت، مانند 
اتحادیه های وکال و معلمان و کارگران و صنایع حمل 
شجاعانه  آنها   � است  برخوردار  قبیل  ازاین  و  نقل  و 
اند�  ایستاده  حکومت  مقابل  در  خود،  اعتراضات  با 
اپوزیسیون اصولی ایران نیزاگر متحد شود نیروی قابل 
 � است  نیزپویا  ایران  مدنی  � جامعه  است  ای  محاسبه 
بدست  است که سرنوشتمان  این  بر  ما  امید  ایران  در 
و  همت  آرزو  این  تحقق  ولی   � شود  تعیین  خودمان 
می  همکاری  و  همبستگی  جهت  در  را  بسیاری  اراده 
طلبد � در غیاب اپوزیسیون ومردم معترض، اگر نظام 
رفتار خود را تغییر ندهد، داستان این فروپاشی بجای 
شوروی، متاسفانه به عراق و لیبی شبیه تر خواهد بود 
� تنها راه جلوگیری  از جنگ، همبستگی ملی برعلیه 

این حاکمیت است�

شاید بیست سال الزم بود بگذرد تا اولین اثرتردید درنوشته های صاحب نظران 
غربی ظاهر شود. آن ها بتدریج به این نتیجه رسیدند که در اغلب این جمهوریها و 
درراس همه آنان کشور روسیه، یک باند فاسد و اقتدارگرادائماً با وجود این که ظاهراً 
هم رسانه های بظاهر آزاد متعددی در جامعه وجود دارد و احزاب گوناگونی هم  فعالند 
و انتخابات ادواری نیز ظاهرا صورت می گردد، ولی همیشه عده معدودی برسر کارند 
و بقیه را نیز به این دایره محدود راه نمی دهند. ازاین پس، دیگر نام این کشورها، از 
دموکراسی های ناقص، به  »اقتدارگرای رقابتی« و یا »اقتدارگرای نوین«، تعویض شد.
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چرخشی  مظاهر  ترین  مهم  از  یکی  جنوبی  کره 
میالدی،  بیستم  قرن  پایانی  های  دهه  در  که،  است 
بین  روابط  ادبیات  در  آنچه  میان  تاریخی  شکاف  به 
پایان  میشد،  نامیده  »جنوب«  و  »شمال«  المللی 
نیم  طی  که  آرام،  اقیانوس  آسیایی  بخش  در  داد� 
جهان  در  اقتصادی  پویایی  جوالنگاه  به  گذشته  قرن 
های  قدرت  دیگر  همراه  به  جنوبی  کره  شده،  بدل 
نوظهوری که ببر و اژدها لقب گرفته بودند (سنگاپور، 
الهام گیری از ژاپن در جاده  با  تایوان، هنگ کنگ)، 
رشد اقتصادی پیش تاختند و فضای مناسبی را برای 
از  هیچیک  که  آوردند  وجود  به  پیشرفت  و  توسعه 
از چین یک  نگذاشت،  نصیب  بی  را  منطقه  بازیگران 
خود  بیداری  با  که  نفری  میلیون  سیصد  و  میلیارد 
دنیا را دگرگون کرد تا کشور های منطقه هندوچین 
همچون ویتنام که به سرعت پیش میروند� این تحول 
بزرگ مهم ترین عقب نشینی فقر را در تاریخ زندگی 
مردمان  از  نفر  میلیون  صدها  آورد�  وجود  به  بشر 
فضایی  ایجاد  برکت  به  آرام  اقیانوس  آسیایی  منطقه 
مساعد برای سرمایه گذاری و بازرگانی، از جهنم فقر 
اوجگیری طبقه متوسط  ترین  یافتند و سریع  رهایی 

را تجربه کردند�
یک ملت و دو راه

این  قهرمانان  مشهورترین  از  یکی  جنوبی  کره 
کشور«  »نیمه  این  واقع  در  است�  تاریخی  حماسه 
گهواره یکی از شگفت ترین »معجزه های اقتصادی« 
از حضیض  قرن بیستم میالدی است که مردمانی را 
درک  برای  کشاند�  پیشرفت  اوج  به  ماندگی  واپس 
شبه  معاصر  تاریخ  به  سریع  نگاهی  تجربه،  این  ابعاد 

جزیره کره اجتناب ناپذیر است�

در پایان جنگ جهانی دوم 
امپراتوری  نظامی  شکست  و 
ژاپن، که از سال ۱9۱0 شبه 
اشغال خود  را در  جزیره کره 
طول  در  منطقه  این  داشت، 
به  درجه  هشت  و  سی  مدار 

سپتامبر  در  شد�  تقسیم  شمالی  و  جنوبی  بخش  دو 
۱94۸، شمال مدار سی و هشت درجه  زیر حمایت 
خلق  دمکراتیک  »جمهوری  به  سابق  شوروی  اتحاد 
کره« (کره شمالی) بدل شد و در جنوب همان مدار، 
(کره  کره«  »جمهوری  بود،  آمریکا  اشغال  در  که 

جنوبی) به وجود آمد�
در فاصله سال های ۱9۵0 تا ۱9۵3، رژیم پیونگ 
به  چینی  »داوطلب«  هزار  ها  صد  پشتیانی  با  یانگ 
کمونیسم  لوای  زیر  کره  دو  کردن  یکپارچه  منظور 
با مقاومت شدید آمریکا و  اما  به جنوب هجوم آورد، 
متحدانش روبرو شد و سر انجام، در پی جنگ هایی 
جزیره  شبه  بخش  دو  بس،  آتش  امضای  و  مخوف 
بار  ارضی  تغییر  ترین  کم  بدون  در سال ۱9۵3  کره 
تثبیت  درجه  هشت  و  سی  مدار  سوی  دو  در  دیگر 
شدند� آتش بس میان دو بخش کره هرگز به یک قرار 
ها  و جنوبی  ها  و شمالی  نشد  بدل  دایمی صلح  داد 
انبوه اسلحه رو در روی هم صف کشیده  با  همچنان 

اند�
جنوبی  کره  جنگ،  پایان  از  بعد   ،۱9۵3 سال  در 
ناله  با  تا  نداشت  آه  که  فقیر  و  ویران  بود  کشوری 
نشان  دوران  آن  از  مانده  جای  بر  آمار  کند�  سودا 
میدهند که در سال های ۱9۵0، کره جنوبی از لحاظ 
کشور  از  تر  پایین  در سطحی  داخلی  ناخالص  تولید 

آفریقایی غنا قرار داشت� امروز کره جنوبی با ۱۵00 
میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی در سال  یازدهمین 
هفتمین  و  هشتاد  غنا  آنکه  حال  است،  دنیا  اقتصاد 
از  است� بد نیست اضافه کنیم که کره شمالی، یکی 
استالینی  های  نظام  از  مانده  جای  بر  بقایای  معدود 
داخلی  ناخالص  تولید  میلیارد  هفده  با  سرد،  جنگ 
(یک هشتاد و هشتم کره جنوبی)، صد و شانزدهمین 

اقتصاد دنیا است�
تحوالت  نزدیک،  از  گاه  و  دورادور،  نیز  ها  ایرانی 
جریان  در  میکردند�  پیگیری  را  کره  جزیره  شبه 
میالدی،   ۱9۵0 های  سال  اوایل  در  کره  جنگ 
اردوی  در  ایرانی  روشنفکران  از  بزرگی  بسیار  بخش 
هواداران کره شمالی بودند و آرزو میکردند که »نظام 
سونگ،  ایل  کیم  رفیق  رهبری  به  شمال،  مترقی« 
در  (که  چینی  »داوطلبان«  اصطالح  به  پشتیبانی  با 
»اردوگاه  بر  بودند)  تونگ  مائوتسه  فرستادگان  واقع 
امپریالیسم« و »سگ های زنجیری« اش پیروز شوند� 
احمد شاملو، شاعر بلند آوازه ایران، در »سرود بزرگ« 
خود که به »شن شو، رفیق ناشناس کره ای«  تقدیم 
را  ایران  زمان  آن  روشنفکری  جامعه  احساس  کرده، 

بیان میکند�
در اواسط دهه ۱960 و اوایل دهه ۱9۷0 میالدی، 
ایرانی ها سرزمین »بامداد آرام« را به گونه ای دیگر 
راه کره ای هایی که در جستجوی کار  از  شناختند، 

کره جنوبی؛ معجزه »توسعه درونزای برونگرا«
فریدون خاوند
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هنوز  جنوبی  کره  دوران  این  در  میآمدند�  ایران  به 
بود  مجبور  استیصال،  سر  از  و  بود  فقیر  کشوری 
به  خوردن  نان  برای  را  خود  فرزندان  از  شماری 
از کره ای  بفرستد� شمار زیادی  سرزمین های دیگر 
عنوان  به  جمله  (از  ایران  نقل  و  حمل  بخش  در  ها 

راننده کامیون) به کار گرفته شدند�
و سپس ورق برگشت� کره جنوبی محروم از همه 
به  خود،  بقای  تامین  برای  زمینی،  زیر  های  ثروت 

صدور کاال هایی چون لباس و پارچه و کفش و اسباب 
بازی روی آورد، اما سال به سال خود را باالتر کشید 
و کاال های دیگری را، که ارزش افزوده و کیفیت آنها 
باال و باالتر میرفت، جای خود را در بسیاری از بازار 

های جهان از جمله ایران محکم کردند�
های ساخت شرکت  یخچال  برای  ها  ایرانی  امروز 
»دوو«، خود رو های »هیوندای« و تبلت های گلکسی 
می  آنها  میشکنند�   دست  و  سر  سامسونگ،  ساخت 
نخستین  عنوان  به  ای،  کره  سامسونگ  که   بینند 
از  پیشرفته،  های  تکنولوژی  زمینه  در  جهان  شرکت 
هیولت پاکارد آمریکایی پیشی گرفته است� و نیز می 
بینند که در رقابت بر سر  فروش مرکز برق هسته ای 
فرانسه غالب  بر  امارات متحده عربی، کره جنوبی  به 

آمده است�
احمد  ناشناخته  رفیق  ای«،  کره  شو  »شن  اگر 
بود،  می  زنده  امروز  و  میداشت  واقعیت  شاملو، 
از  تا  میزد  دری  هر  به  یقین  به  قریب  احتمال  به 
شاید  بگریزد�   جنوب  »جهنم«  به  شمال  »بهشت« 
بهتر باشد »شن چو« قهرمان شعر شاملو را رها کنیم 
این  طی  جنوبی  کره  که  مسیری  بهتر  درک  برای  و 
چند دهه از سر گذرانده، به شخصیت تخیلی دیگری 
به نام آقای »کیم« بپردازیم که حدود سه سال پیش 
در مقاله یک صاحبنظر فرانسوی مسایل آسیا به نام 
خالصه  هم  این  و  شد�  اختراع  شاپونیر  رافایل  ژان 

زندگی این شخصیت تخیلی :
آمد،  دنیا  به   ۱94۵ آگوست  پانزده  در  کیم  آقای 
آزاد  ژاپن  استعمار  یوغ  زیر  از  کره  که  روزی  درست 
جنگ  کام  در  کره  جزیره  شبه  بعد،  سال  چهار  شد� 
برادر کشانه ای، که بین دو بخش شمالی و جنوبی آن 
در گرفت، به ویرانی کشانده شد� زمانی که آقای کیم 
به دبستان میرفت، کلیسا های اروپایی برای بچه های 

کره ای که از گرسنگی می مردند، صدقه جمع آوری 
متوسطه  فرد تحصیالت  زمانی که همان  و  میکردند� 
پارک چونگ هی   نام  به  ژنرالی  پایان میرساند،  به  را 
با  گرفت�  دست  در  را  قدرت  و  زد  کودتا  به  دست 
ای  حرفه  زندگی  به  کیم  آقای  که  زمانی  حال  این 
بدل  پویا  اقتصاد  یک  به  جنوبی  کره  نهاد،  قدم  خود 
شده و تولید ناخالص داخلی اش هر سال ده در صد 
پیشرفته  آقای کیم در یک کشور  یافت�  افزایش می 

امروز سطح  و  بازنشستگی رسید  به سن  دموکراتیک 
زندگی نوه هایش سی برابر باال تر از زمانی است که 

او به دنیا آمد�
از پایان جنگ سه ساله کره تا به امروز، طی حدود 
شصت سال، دو نیمه شبه جزیره، در دو سوی همان 
متفاوت  کامال  راه  دو  به  درجه،  هشت  و  سی  مدار 
که  آوردند  بار  به  نتایجی  راه،  دو  این  نهادند�  گام 
دانان،  اقتصاد  از جمله  پژوهشگران،  از  بسیاری  برای 

گنجینه ای از تجربه را به نمایش میگذارد�
جزیره  شبه  فراز  از  شبانگاه  هواپیمایشان  که  آنها 
می  تاریکی  در  رفته  فرو  را  شمال  میگذرد،  کره 
بینند، حال آنکه جنوب غرق در نور است� درخشش 
اقتصادی کره جنوبی، گذار آرام آن از دیکتاتوری به 
مردمساالری و شکوفایی اش در عرصه های گوناگون 
های  »معجزه«  ترین  شگفت  از  یکی  نماد  فرهنگی، 

اقتصادی چند دهه گذشته است�
کره شمالی اما، به رغم بر خورداری از ثروت های 
زیر زمینی (فلزات گرانبها و خاک های کمیاب) با فقر 
دست به گریبان است و طی سه دهه اخیر هزاران نفر 
از مردمانش، با فرو رفتن در کام قحطی های مخوف، 
های  بدون کمک  هم،  امروز  همین  اند�  سپرده  جان 
مرگبار  های  گرسنگی  با  ها  شمالی  جنوب،  غذایی 
آنچنانی  های  رژه  شد�  خواهند  گریبان  به  دست 
همراه با انبوه سالح ها، نتوانسته است این فقر سیاه 

را بپوشاند�
»شمال« و »جنوب«

پاره یک  چگونه است که در یک شبه جزیره، دو 
تنها  مذهب،  یک  و  زبان  یک  و  تاریخ  یک  با  ملت 
در پی چند دهه، در وضعیت هایی چنین متفاوت و 
را می  این پرسش  پاسخ  میگیرند؟  قرار  حتی متضاد 
توان در یک جمله بسیار بدیهی خالصه کرد: سیاست 

های اقتصادی درست به نتایج خوب و سیاست های 
از خواننده  بد می رسند�  نتایج  به  نادرست  اقتصادی 
می  پوزش  پاسخ  این  بودن  افتاده  پا  پیش  سبب  به 
العاده گاه پاسخ  طلبیم� ولی پدیده های حتی خارق 
هایی بسیار ساده دارند و ای بسا که آدم ها بی دلیل 
نادرست  اغلب  و  بسیار پیچیده  پاسخ هایی  یافتن  به 

تمایل دارند�
تجربه کشور هایی همچون کره نشان میدهند که 
توان  اقتصادی، می  انتخاب های درست در عرصه  با 
حتی بر بسیاری از بن بست های تاریخی و فرهنگی 
غالب آمد� عکس این سخن نیز درست است : چه بسا 
به دلیل  تاریخ و فرهنگ درخشان،  با  ملت هایی که 
گزینش های نادرست، به روز سیاه می نشینند� این 

را، ایرانیان، خوب می دانند�
ولی راه درستی که کره جنوبی در آن گام گذاشت 
چه ویژگی هایی داشته و دارد؟ برای پاسخ گفتن به 
این پرسش، مجبوریم به ادبیات توسعه گریزی بزنیم�
گفتیم که تجربه کره جنوبی به افسانه وجود یک 
و  داد  پایان  »جنوب«  و  »شمال«  میان  مطلق  مرز 
ثابت کرد که »دوزخیان زمین« (اصطالحی که فرانتز 
فانون مارتینیکی درباره ساکنان »جهان سوم« به کار 
به  جهانی  اقتصاد  حاشیه  از  توانند  می  است)  برده 
بیایند و رابطه قدرت ها را به سود خود بر هم  متن 
بزنند� »شمال« (که »دنیای توسعه یافته« یا »مرکز« 
نامیده میشد)، کشور هایی را در بر میگرفت که  نیز 
معنا  این  به  بود،  متنوع  آنها  اقتصادی  های  ساختار 
که اغلب آنها هم کشاورزی شان پیشرفته بود و هم 
در بخش های صنعتی و خدماتی حرفی برای گفتن 
آنها  خارجی  بازرگانی  در  طبعا  تنوع  همین  داشتند� 
عالوه  ها،  کشور  این  اقتصاد  یافت�  می  انعکاس  نیز 
بر تولید بخش مهمی از نیاز های شهروندان و واحد 
های تولیدی شان، رو به سوی بازارهای جهانی داشت 
با این هدف که از راه صدور کاال های کشاورزی (به 
الزم  ارز  نیز خدمات،  و  و صنعتی  غذایی)  مواد  ویژه 
آورند�  فراهم  خود  نیاز  مورد  واردات  تامین  برای  را 
در واقع بازار خارجی تداوم  بازار داخلی کشور های 
ناپذیر  جدایی  بخش  »برونگرا«یی  و  بود  »شمال« 
اقتصاد  میرفت�  شمار  به  شان  اقتصادی  سیاست 
بازار های خارجی بود، همانگونه که  آنها در پی فتح 

خارجی ها در پی فتح بازار داخلی آنها بودند�
اصطالحات  آن  مورد  در  (که  »جنوب«  اما  و 
سوم«  »جهان  نیافته«،  توسعه  »دنیای  چون  دیگری 
و یا »حاشیه« به کار میرفت)، اقتصاد هایی را در بر 
و  نوزدهم  قرن  صنعتی  های  انقالب  از  که  میگرفت 
نیمه اول قرن بیستم بر کنار مانده و بر یک کشاورزی 
واپس مانده  تکیه داشتند� صادرات آنها اغلب از یک 
و یا شمار بسیار کمی کاالی خام (نفت و دیگر مواد 
و  صنعت  در  استفاده  مورد  کشاورزی  مواد  معدنی، 
غیره…) تشکیل میشد که ارز مورد استفاده برای وارد 
تامین  را  آنها  و مواد غذایی  کردن کاال های صنعتی 

میکرد�
نوزده  قرن  اول  نیمه  از  متوالی،  های  دهه  طی 
با  بیستم، »شمال«  قرن  پایانی  تا دهه های  میالدی 
(مبادله  المللی  بین  بازرگانی  در  خود  ممتاز  جایگاه 
محصوالت ساخته شده و مواد غذایی با مواد خام) در 
صدور کاال های صنعتی از نقشی کم وبیش انحصاری 
باد رفت  بر  به تدریج  انحصار  این  بود� ولی  برخوردار 
و  »شمال«  بخش  دو  به  ها  کشور  بندی  تقسیم  و 
نمی  جهان  کنونی  های  واقعیت  با  دیگر  »جنوب« 

خواند�

کره جنوبی یکی از مهم ترین مظاهر چرخشی است که به شکاف تاریخی 
میان آنچه در ادبیات روابط بین المللی »شمال« و »جنوب« نامیده میشد، پایان داد. 
در بخش آسیایی اقیانوس آرام، که طی نیم قرن گذشته به جوالنگاه پویایی اقتصادی 
در جهان بدل شده، کره جنوبی به همراه دیگر قدرت های نوظهوری که ببر و اژدها 
لقب گرفته بودند )سنگاپور، تایوان، هنگ کنگ(، با الهام گیری از ژاپن در جاده رشد 
اقتصادی پیش تاختند و فضای مناسبی را برای توسعه و پیشرفت به وجود آوردند 
که هیچیک از بازیگران منطقه را بی نصیب نگذاشت، از چین یک میلیارد و سیصد 
میلیون نفری که با بیداری خود دنیا را دگرگون کرد تا کشورهای منطقه هندوچین 
همچون ویتنام که به سرعت پیش میروند. این تحول بزرگ مهم ترین عقب نشینی 
از مردمان منطقه  نفر  میلیون  ها  آورد. صد  به وجود  بشر  زندگی  تاریخ  را در  فقر 
آسیایی اقیانوس آرام به برکت ایجاد فضایی مساعد برای سرمایه گذاری و بازرگانی، 

از جهنم فقر رهایی یافتند و سریع ترین اوجگیری طبقه متوسط را تجربه کردند.
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اما چرا مرز بندی میان »شمال« و »جنوب« بر هم 
خورد و شمار روز افزونی از کشور های در حال توسعه 
به جای زندانی شدن در نقش صادر کننده مواد خام، 
و  آوردند  روی  صنعتی  های  کاال  صدور  و  تولید  به 
کره  نتایجی چنین درخشان، همچون  به  راه  این  در 
جنوبی، دست یافتند؟ در این جا به دو استراتژی مهم 
توسعه اقتصادی می پردازیم که نخستین »جایگزینی 

واردات« و دومی »پیشبرد صادرات« است�
از »جایگزینی واردات« تا »پیشبرد صادرات«

از جنگ جهانی دوم، شماری  در سال های پیش 
التین  آمریکای  در  ویژه  به  »جنوب«  های  کشور  از 
روی  واردات«  »جایگزینی  به  معروف  استراتژی  به 
آوردند، به این معنی که تصمیم گرفتند به جای وارد 
کردن شماری از کاالهای صنعتی مثل پارچه و لوازم 
در  که  آنجا  تا  را  ها  همان  خودرو،  ها  بعد  و  خانگی 
عنوان  به  کنند�  تولید  کشور  داخل  در  بود،  توانشان 
اروپا، یک  از  نساجی  به جای خرید محصوالت  مثال 
صنعت نساجی ملی شکل گرفت و دولت، برای حفظ 
این صنعت از رقابت خارجی، ورود پارچه و لباس از 
عوارض  و  حقوق  یا  و  میکرد  ممنوع  کال  یا  را  خارج 
سنگین گمرکی بر آنها وضع میکرد تا پارچه و لباس 
داخلی در چارچوب یک بازار ملی حفاظت شده و در 

نتیجه مطمئن جان بگیرد�
تاکید میکنیم که استراتژی »جایگزینی واردات«، 
هنگام زایش آن در نیمه اول قرن بیستم و نیز در پی 
گسترش بعدی آن به بخش بزرگی از دنیای در حال 
خارجی  های  بازار  به  کاال  صدور  صدد  در  توسعه،  
کشور  یک  که  این  فکر  حتی  روزگار،  آن  در  نبود� 
توسعه نیافته بتواند با کاال های صنعتی به فتح بازار 
گستاخانه  بسیار  برود،  غربی  اروپای  و  آمریکا  های 
واردات«  »جایگزینی  استراتژی  رسید�  می  نظر  به 
هدف بسیار محدود تری داشت و آن این که در پرتو 
کم  های  مرز  چارچوب  در  و  گمرکی  های  حمایت 
تا  داخلی،  تولید  از  آمده  بر  های  کاال  بسته،  بیش  و 
جایی که امکان داشت، »جانشین« کاال های واراداتی 

بشوند�
یک  معنا،  این  به  واردات«،  »جایگزینی  استراتژی 
به وجود  را  زیرا صنعتی  است،  درونگرایانه  استراتژی 
مصرف  دارد،  تکیه  داخلی  بازار  بر  تنها  که  میآورد 
حمایت  چتر  زیر  میگیرد،  هدف  را  داخلی  کنندگان 
در  های خارجی  کاال  رقابت  از  میکند،  رشد  گمرکی 
امان است و، به همین علت، در »شرایط گلخانه ای« 
به سر می برد� این استراتژی به شمار زیادی از کشور 
های در حال توسعه امکان داد با نخستین گام ها در 
آن  های  محدودیت  ولی  بشوند�  آشنا  صنعتی  عرصه 
نیز خیلی زود آشکار شد� در واقع بازار ملی طی چند 
مازاد  گرفتار  داخلی  صنایع  و  میرسد  اشباع  به  سال 
داخلی  های  بنگاه  چون  عالوه  به  میشوند�  ظرفیت 
بنگاه های  با  و  در »شرایط  گلخانه ای« رشد کرده 
توانایی  نمی کنند،  نرم  پنجه  و  رقیب دست  خارجی 
و  ندارند  را  تر  کم  قیمت  با  تر  بر  های  کاال  تولید 
المللی  بین  های  بازار  در  را  خود  بخت  توانند  نمی 
نام  به  که  هم  داخلی  کنندگان  مصرف  بیآزمایند� 
»دفاع از صنعت ملی« چندین سال به خرید کاال های 
و  میشوند  خسته  انجام  سر  اند،  داده  در  تن  داخلی 
آگر بتوانند، به سراغ کاال های وارداتی، ولو به صورت 

قاچاق، می روند�
دیگری  موانع  و  ها،  محدودیت  این  همه  دلیل  به 
که در اینجا فرصت پرداختن به آنها نیست، استراتژی 
رشد  برای  را  مساعدی  زمینه  واردات«  »جایگزینی 

یک اقتصاد صنعتی مدرن و پویا و پایدار فراهم نیآورد 
و از نفس افتاد�

آن،  های  محدودیت  و  تجربه  این  به  توجه  با 
شماری از کشور ها به استراتژی گستاخانه تری روی 
بر  اصل  گرفت�  نام  صادرات«  »پیشبرد  که  آوردند 
می  توسعه  حال  در  کشور  یک  که  شد  گذاشته  این 
تولید کند  را بشکند، کاال های صنعتی  تواند سد ها 
اروپا برود� ولی سرمایه  بازار های آمریکا و  و به فتح 
باید  آن  صدور  و  کاال  تولید  برای  الزم  تکنولوژی  و 
راه  بهترین  که  بود  این  پاسخ  بشود؟  تامین  چگونه 
دروازه  کردن  باز  تکنولوژی،  و  سرمایه  به  دستیابی 
تکیه  با  است�  بر سرمایه گذاران خارجی  های کشور 
بر شرکت های فراملیتی غربی می توان بر راز و رمز 
تولید و بازرگانی آگاه شد و سپس، وقتی که اقتصاد و 
صنعت جان گرفت، می توان به صادر کننده سرمایه 
و تکنولوژی بدل شد و حتی شرکت های چند ملیتی 

به وجود آورد �
اوجگیری کره جنوبی

چند کشور و سرزمین آسیایی، از جمله همین کره 

استراتژی  به  میالدی   ۱960 دهه  اواسط  از  جنوبی، 
که  ها،  کشور  این  آوردند�  روی  صادرات«  »پیشبرد 
را  صنعتی  توسعه  گرفتند،  لقب  آسیایی«  های  »ببر 
کاال  انبوه  تولید  به  و  زدند  گره  خارجی  بازرگانی  با 
جهانی  های  بازار  به  صدور  برای  شده  ساخته  های 
روی آوردند� کشور های مورد نظر، بر خالف پیروان 
رها  را  درونگرایی  واردات«،  »جایگزینی  استراتژی 

کرده و به صنعت برونگرا روی آوردند�
شمالی  بخش  میان  کره  جزیره  شبه  جنگ  وقتی 
زیر  جنوبی  بخش  و  چین   و  شوروی  حمایت  مورد 
حمایت آمریکا  در اوایل دهه ۱9۵0 به پایان رسید، 
کره جنوبی چندین سال بر سر انتخاب الگوی توسعه 
ژنرال  رسیدن  قدرت  به  با  انجام  سر  ماند�  سرگردان 
اوایل دهه ۱960، رژیم نظامی  پارک چونگ هی در 
در  صنعتی  »برونگرایی«  استراتژی  به  جنوبی  کره 
این معنا  به  آورد،  راستای »پیشبرد صادرات«  روی 
که تصمیم گرفت نیروی کار ارزان قیمت کشور را در 
در خدمت تولید انبوه کاال به ویژه لباس و صدور آنها 
به بازار های جهان به ویژه آمریکا و اروپا به کار بگیرد� 
لباس های ساخت کره به رغم کیفیت پایین خود، از 
از  استفاده  با  بودند�  خوردار  بر  باالیی  رقابتی  توان 
های  دستگاه  ها  ای  کره  لباس،  از صدور  حاصل  ارز 
نساجی وارد کردند و بعد به تولید کاال های دیگری 

چون کفش و اسباب بازی و لوازم ورزشی پرداختند 
کردند�  جهان  های  بازار  روانه  را  انبوه  تولید  این  و 
طولی نکشید که استراتژی برونگرایانه کره جنوبی به 
نتایج مطلوب دست یافت و راه برای گسترش آن به 
عرصه های دیگری چون فوالد و کشتی سازی و خود 
فراهم  الکترونیک  و  الکتریک  بعد وسایل  و  رو سازی 
با کاال هایی که کیفیت آنها سال به سال  آمد، آنهم 

بهتر و بهتر میشد�
نفری  میلیون  دو  و  پنجاه  سرزمین  این  امروز 
آسیایی در گروه پیشرفته ترین و ثروتمند ترین کشور 
با در آمد سرانه ای که اگر  های جهان جای گرفته، 
تقریبا  شود،  سنجیده  خرید«  قدرت  »برابری  پایه  بر 
از سال های ۱9۸0  در سطح فرانسه است� به عالوه 
کشور  جرگه  به  جنوبی  کره  طرف،  این  به  میالدی 
های دموکراتیک جهان پیوسته و از لحاظ سیاسی نیز 

عضو باشگاه دموکراسی های صنعتی است�
تردیدی نیست که دولت نظامی در کره جنوبی در 
ژاپن  و  آلمان  از  گیری  الهام  با  میالدی   ۱960 دهه 
قرن نوزدهم به مدرنیزه کردن کشور بر پایه استراتژی 

دولت  شاهکار  بست�  کمر  برونگرا«  درونزای  »توسعه 
توسعه گرا در کره جنوبی این بود که به جای ابدی 
کردن حضور خود در عرصه اقتصادی و قبضه کردن 
و  این حضور  تدریجی  برای کاهش  را  راه  همه چیز، 
پیشروی به سوی یک اقتصاد واقعی بازار فراهم آورد 
و، همانگونه که گفته شد، گذار به سوی دموکراسی را 

نیز امکان پذیر کرد�
جنوبی  کره  اوجگیری  که  پردازانی  نظریه  هستند 
در عرصه اقتصادی را به میراث فرهنگی بر جای مانده 
تا  فاصله سال های ۱90۵  ژاپن در  استعمار  از دوره 
۱94۵ میالدی نسبت میدهند� این نظریه قابل قبول 
زیرا بخش شمالی شبه جزیره کره،  نمیرسد،  نظر  به 
که همچون جنوب زیر سلطه ژاپن بود و طبعا همان 
فرهنگ را دارد، امروز گرفتار یکی از نا بهنجار ترین 

نظام های سیاسی و اقتصادی جهان است�
آنچه کره جنوبی را به جایگاه کنونی رساند، سیاست 
های اقتصادی درستی بود که به اجرا گذاشت، و اراده 
استواری که در خدمت توسعه این کشور به کار افتاد� 
بستگی  آن  اقتصادی  موفقیت  به  جنوبی  کره  بقای 
نمی  سئول  درخشان،  موفقیت  این  بدون  داشت� 
چون  نیرومندی  های  غول  با  رویارویی  در  توانست 
ژاپن و چین و نیز در کشمکش با کره شمالی تا دندان 

مسلح، به زندگی خود ادامه دهد�

خوشبختانه ایران برخالف بلوک شرق در آستانه فروپاشی، از یک جامعه 
مدنی نسبتا زنده و ساختارهای اجتماعی در شرف آزاد شدن از چنگ حکومت، مانند 
اتحادیه های وکال و معلمان و کارگران و صنایع حمل و نقل و ازاین قبیل برخوردار 
است . آنها شجاعانه با اعتراضات خود، در مقابل حکومت ایستاده اند. اپوزیسیون 
اصولی ایران نیزاگر متحد شود نیروی قابل محاسبه ای است . جامعه مدنی ایران 
نیزپویا است . در ایران امید ما بر این است که سرنوشتمان بدست خودمان تعیین 
شود . ولی تحقق این آرزو همت و اراده بسیاری را در جهت همبستگی و همکاری 
می طلبد . در غیاب اپوزیسیون ومردم معترض، اگر نظام رفتار خود را تغییر ندهد، 
داستان این فروپاشی بجای شوروی، متاسفانه به عراق و لیبی شبیه تر خواهد بود . 

تنها راه جلوگیری  از جنگ، همبستگی ملی برعلیه این حاکمیت است.
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در فاصله ی سال های ۱99۱-۱9۸9، لهستان موّفق 
با پشِت سر گذاشتن روندی پر فراز و نشیب که  شد 
در حقیقت نخستین جرقه های آن در  ۱۱ سپتامبر 
·۱9۸ با بنیانگذاری یک سند                  یکای کارگری مستقل از 
رژیم کمونیستی آن کشور به نام “همبستگی” ]در زباِن 
همبستگی”[  معنای  به  “سولیدارنوشچ”(2)  لهستانی 
زده شده بود، از یک کشور تحِت سیطره ی دیکتاتوری 
تک حزبِی کمونیستی به یک کشور برخوردار از نظامی 
که  دموکراسی”  به  “گذار  این  کند�  عبور  دموکراتیک 
در۱3 سپتامبر ۱9۸9 با اعالم “جمهوری لهستان”(3) 
به حیات سی و هفت ساله ی “جمهوری خلق لهستان” 
و تسلّط چهل و چهار ساله ی کمونیسم بر این کشور 
پایان داد یکی از نمونه های موّفق “گذار به دموکراسی” 

در جهان در سده ی بیستم میالدی است�
نقش سندیکای همبستگی

بروِز  موجِب  “همبستگی”  مسّتقِل  سندیکای  تولّد 
عدِم توازنی شدید در کارکرد نظاِم سیاسی در لهستان 
شد� این سازمان با به چالش کشیدن ِ قدرِت انحصاری  
حزب کمونیست یا به عبارت دقیق تر “حزب کارگران 
میان  در  را  حزب  این  مشروعّیت  لهستان”(4)  متّحد 
طبقه ی کارگر و کلِّ جامعه ی لهستان به زیِر سؤال 
پایه  بر  “همبستگی”  اتحادیه  اولیه  هسته های  برد� 
خصوص  ]به  اعتصاب  شوراهای  و  کمیته ها  فعالیت 
کمیته اعتصاب در کارخانه کشتی سازی ِگدانسک(۵)[ 

شکل گرفت�
این سندیکا یا اتّحادیّه که در چهارچوِب توافق سی و 
یکم اوت هزار ونهصد و هشتاد میان دولت و اعتصابیون 
در “گدانسک”، ابتدا در مقیاسی منطقه ای فعالّیت می 
کرد به سرعت در سراسر کشور ریشه دواند و تمامی 
واحدهای کارگری را در بر گرفت و سرانجام پس از یک 
تهدید به اعتصاب عمومی و سپری شدن دو ماه و نیم 

رسماً به ثبت رسید�
والِنتینوویچ”(6)،  “آنا  خانم  نهاد  این  بنیانگذار   دو 
اعتصاب  رهبران  از  والِسا”(۷)،  “لِخ  و  اخراجی،  کارگر 
ر  “همبستگی”  “گدانسک”،  سازی  کشتی  کارگران 
در  توانست  که  تبدیل کردند  به یک سازمان عظیم  ا 
تابستان ۱9۸۱ با ادّعای داشتن 9 میلیون و ··۵ هزار 

و  حزب  قدرِت  برابر  در  عضو 
قد  آن  از  برآمده  حاکِم  دولت 

علم کند�
کورون”(۸)،  “زاِسک 
اپوزیسیوِن  بنیانگذاران  از 
در  که  لهستان،  دموکراتیِک 
“همبستگی”  به   مشاور  مقاِم 
پیوست، شور و شوق و هیجان 
مردم در آن برهه ی زمانی را 
 ” کشد:  می  تصویر  به  چنین 
در سرتا سر کشور، جامعه ی 
خاست،  برمی  خواب  از  مدنی 
کاری  خواست  می  کس  هر 
کند� کمیسیون ها و کمیته ها 

چون قارچهائی که پس از هر باران می روید از هر سو 
می روئید� کمیسیون ها و کمیته هائی که با چهارچوب 
ها و طرح ها ی متفاوت و گونه گون تأسیس می شد 
و همین خود بعدها کم مشکل نمی آفرید� این کمیته 
رسید،  می  ثبت  به  بالفاصله  که  ها  کمیسیون  و  ها 
را  “همبستگی”  و  والِسا”  “لِخ  کننده ی  رهبری  نقش 
خواستاِر  حال  عین  در  اّما  شناختند،  می  رسمّیت  به 
نبودن  آنان  فرمان  به  گوش  و  تمام  و  تاّم  استقالل 
یعنی  آزموِن  و  تجربه  این  ارزشمنِد  دستاورِد  بودند�” 
که  آزمونی  قانونی-  و  مسّتقل  سندیکای  یک  داشتن 
در لوای یک رژیم کمونیستی یگانه و بی پیشینه بود 
و شانزده ماه بیشتر به درازا نکشید – برخوردار شدن 
اظهار  امکان  و  خودآگاهی  یک  از  لهستان  ی  جامعه 
کثرت  ای  گونه  به  خویش  های  خواست  بیاِن  و  نظر 
گرا (پلورالیستی)، دستاوردی استثنائی بود� این تجربه 
برای دموکراسی های به قدرت رسیده در سال ۱9۸9 
در لهستان و در پی آن اروپای مرکزی یک سرمشق و 

مرجع بوده است�
لخ والِسا در ورشو در سال ·198

لخ والِسا در ماه اوت سال هزار و نهصد و هشتاد، در 
حالی که کارگری بیکار بیش نیست رهبری یک جنبش 
کارگری را بر عهده می گیرد که به نخسنین سندیکای 

آزاد در کشورهای سوسیالیستی بدل می شود�

سندیکای “همبستگی” در دوران قانونی بودن خود 
بار فشاری سه گانه از ناحیه ی حزب کمونیست ]حزب 
کارگران متحد لهستان[، بد              نه ی اجتماعی سندیکا که 
ازنبود سازمان دهی و بی نظمی ها به ستوه آمده بود و 

باالخره کمبود مواد غذائی را بر دوش می کشید�
در  لهستان  کمونیست  حزب  که  شد  یادآور  باید 
تمامی این دوران (دوران قانونی بودن “همبستگی”) از 
مداخله ی احتمالی نیروهای پیمان ورشو در لهستان در 
هراس بود (این پیمان در نوامیر هزار و نهصد و هشتاد 
نشستی برگزار کرده و مواردی از نقل و انتقال نیروهای 
معلوم  نکته  این  امروز  بود)�  مشاهده شده  هم  نظامی 
شده است که “استانیسالو کانیا”(9)، رهبر وقِت حزب، 
ابتدا کوشش کرده بود جنبش را به تحلیل برده و از 
پای درآورد اّما این راهبرد یا استراتژِی “رویاروئی قطعه 
أوضاع  شدن  تر  وخیم  اثرش  تنها  تّکه”  تّکه  یا  قطعه 
“زورآزما              ئی  گزینه ی  مارس ۱9۸۱  ماه  از  است�  بوده 
و  بوده  و پرطرفدار  نمائی” گزینه ی مطلوب  و قدرت 
پائیز  از  دفاع  وزیر  یاروزولسکی”(·۱)،  “ُویتِسیخ  ژنرال 
نهایت  در  و  ارتش  ستاد  با  همکاری  در  پیش  سال 
بررسی  و  زورآزمائی  این  تدارک  سرگرم  پنهانکاری 
و  “یاروِزلسکی”  ژنرال  است�  بوده  آن  فنی  جنبه های 
ی  مداخله  به  تمایلی  که  مسکو  سوی  از  همکارانش 
در  “یاروِزلسکی”  اند�  بوده  فشار  زیر  نداشته  مستقیم 
و  و در  وزیران  ریاست شورای  به  این سال  فوریه ی 

لهستان؛ عقالنیت و میانه روی مخالفان و حکومت در “گذار به دموکراسی”(۱)

فواد روستائی
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لهستان  متحد  کارگران  اولّی حزِب  دبیر  به  اکتبر  ماه 
منصوب شد� در ۱3دسامبر ۱9۸۱ ، ژنرال “یاروِزلسکی” 
در پاسخ به خواست اتحاد شوروی در لهستان حکومت 
نطامی اعالم کرد تا با سرکوب جنبش کنترل اوضاع را 
به دست گرفته و آب رفته را به جوی برگرداند� اقدامات 
او از جمله بازداشت پنج هزار نفر، ممنوع کردن فعالیت 
سندیکاها و رویاروئی های محدودی که در حدود ده 
کشته بر جای گذاشت تنها حاصلش به عقب انداختن 

سقوط رژیم برای چند سالی بود�
سندیکاها   بود،  شده  برقرار  امر  ظاهر  در  تنها  نظم 
مخفیانه به بازسازی خود دست می زدند و صدها هزار 
نو  از  ها  روزنامه  بودند�  تماس  در  هم  با  کماکان  نفر 
منتشر می شدند و اعتصاب ها و تظاهرات محلی هم 
برگزار می شد� هر چند  گهگاه در مقیاسی چشمگیر 
سال های ۱9۸۵- ۱9۸2را باید از سیاه ترین سال های 
تاریخ لهستان با آخرین موج عظیم مهاجرت شهرونداِن 

اّما  دانست،  باال  های  تخّصص  از  برخوردار  و  کاردان 
ژنرال “یاروِزلسکی” نیز موّفق نشد اعتماد از دست رفته 

ی مردم به رژیم را برگرداند�
برای حزب کمونیست لهستان گزینه و گریزگاهی بر 
جای نمانده بود� به قدرت رسیدن میخائیل گورباچف 
در  را  جنبش  واقع  در   ،۱9۸۵ در  شوروی  اتحاد  در 

لهستان از سرعِت بیشتری برخوردار ساخت�
دادن  سامان  و  سر  توانائی  که  “یاروِزلسکی”  ژنرال 
مجدد به اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشوری غرق در 
برای مصادره ی  را نداشت در تالش  نومیدی  فساد و 
موّفقیت های گورباچف به نفع خویش جا به جائی و 
حّتی  و  کرد  آزاد  را  “همبستگی”  اعضای  آمد  و  رفت 
تصمیم گرفت همبستگی و کلیسای لهستان را در یک 
شورای مشورتی به هم پیوند زند� تالشی که ناکام ماند�

جور  و  جمع  برای  “یاروِزلسکی”  آرزوهای  برخالف 
جدید  جّو  و  اقتصادی  بحران  اوضاع،  مجدد  کردن 
بین المللی نسلی جوان را به کنشگری واداشت� موج 
کارگران  اعتصاب  ویژه  به   ۱9۸۸ بهار  های  اعتصاب 
به  خالصی  تیِر  “گدانسگ”  سازی  کشتی  کارخانه 
ژنرال  سا                    ل،  همین  ژوئن  در  بود�  رژیم  ی  شقیقه 
با  گو  و  گفت  و  تماس  برای  را  زمان  “یاروِزلسکی”   
سندیکای “همبستگی مناسب توصیف می کند� در 3۱ 
 – با ژنرال “سزسال کیزاک”(۱۱)  والِسا”  ماه اوت، “لِخ 
وزیر کشور- دیدار می کند و در ·3 نوامبر همان سال 
با “آلفرد میودوویچ”(۱2)، مسئول سندیکاهای رسمی 
می  بحث  به  تلویزیونی  ی  مناظره  یک  در  (دولتی)، 
نشیند� به رغِم آخرین تالش های “تندروها” برای سّد 
کردِن راه این رونِد  پویا، و به خاطر شکاف هایی که در 

آن برهه از زمان در سراسر بلوک اتحاد شوروی به چشم 
می خورد، مدیریت مخفی و زیرزمینی “همبستگی” در 
با حزب  و گو  و گفت  با مذاکره  ژانویه ی ۱9۸9   22

کمونیست موافقت می کند�
میز گرد و دولِت “تادوز ماُزویِشکی”)13(

طّی یک دوره ی شش ماهه، جمهوری خلق لهستان 
از هم فرو می پاشد و در ماه سپتامبر ۱9۸9 نخستین 
دولِت غیر کمونیستی این کشور از پایان جنگ جهانی 

دوم به این سو تشکیل می شود�
“میز گرد”ی از 6 فوریه تا ۵ آوریل ۱9۸9 رهبران 
اصلی “همبستگی” و مقامات رژیم کمونیستی را برای 
بحث و تبادل نظر به دور هم جمع می کند� در دیدار 
والسا با نمایندگان دولت، ترکیب گروهی که قرار بود 
در مذاکرات موسوم به »میزگرد« شرکت کنند مشخص 
و تعیین شده بود� این گروه شامل 20 نفر از اتحادیه 
شخصّیِت   ۱4 حکومت،  سوی  از  نفر   20 همبستگی، 

مستقل و 2 روحانی بود�
سندیکای  شدن  قانونی  سندیکائی،  گرائی  کثرت 
“همبستگی”،آزادی مطبوعات ]انتشار نخستین روزنامه 
 – میچنیک”(۱4)  “آدام  مدیریّت  تحِت  مسّتقل  ی 
در  کمونیسم-  برابر  در  ایستادگی   نمادیِن  شخصّیت 
انتخابات  برگزاری  و  دهی  سازمان  مه[،  ماه  هشتم 
برای حزب  ای  ]قائل شدن سهمیه  دموکراتیک  نیمه 
ی  مجموعه  و  نمایندگان[  مجلس  در  کمونیست 
اقدامات و تدابیر الزم برای اصالح و سر و سامان دادن 
به کشور دستاوردهای موافقت نامه ای بود که در پایان 

میز گرد یاد شده بین دو طرف به امضا رسید�
اعضای  پارلمانی  انتخابات  در  توافق،  این  براساس 
مجلس نمایندگان و مجلس سنا انتخاب می شدند اّما 
یک سوم از کرسی های مجلس نمایندگان سهمّیه ی 
نامزدهای کمونیست بود، یک سوم دیگر به دو حزبی 
اختصاص  بودند  تاریخ مؤتلف کمونیست ها  تا آن  که 
داده شده بود و رقابت برای یک سوم واپسین مجلس 
اختیار  در  و  آزاد  سنا  های  کرسی  تمام  و  نمایندگان 
همگان بود� در این انتخابات نیمه آزاد، اکثریّت کرسی 
کّل  اکثریِّت  و  نمایندگان  آخِر مجلس  های یک سوم 
کرسی های سنا به نامزدهای “همبستگی” تعلق گرفت 
بحران  بروز یک  به  ها  ناکامی کمونیست  و  � شکست 
ی  نامه  توافق  اساس  بر  شد�  منجر  جدید  سیاسی 
امضا شده در پایان میز گرد، رئیس جمهوری بایستی 
پشتیبانی  برکِت  به  نتیجه،  در  باشد�  ها  کمونیست  از 
“همبستگی”،  نمایندگان  از  شماری  همراهِی  و 
مجلس نمایندگان یا مجلس ملّی در ۱9 ژوئیه ژنرال 
برگزید�  جمهوری  رئیس  عنوان  به  را  “یاروِزلسکی” 

برغم این همراهی هم، کمونیست ها موفق به تشکیل 
دولت نشدند� در ۱9 اوت، ژنرال “یاروِزلسکی” از “تادوز 
فعاالن  از  و  نگار  روزنامه  نویسنده،   – مازوویِشکی” 
سندیکای “همبستگی” خواست دولت جدید را تشکیل 
دهد� در ۱2 سپتامبر، مجلس نمایندگان لهستان برای 
از  اعتماد داد که پس  بار به کابینه ای رأی  نخستین 

چهل سال رهبری آن با کمونیست ها نبود�
ملّی  مجلس   ،(۱9۸9) سال  همان  دسامبر   در 
لهستان تبدیل “اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی” 
به “اقتصاد بازار” آزاد را تصویب کرد و با اصالح قانون 
حزب  ی  کننده”  رهبری  “نقش  حذِف  به  اساسی 
کمونیست در اداره ی امور کشور دست زد و باالخره 
تغییر  لهستان”  به “جمهوری  نیز  را  نام رسمی کشور 
داد� حزب کمونیست یا “حزب کارگران متحد لهستان” 
هم به نوبه خویش در ژانویه ی سال بعد (·۱99) خود 
را منحل کرده و به “حزب سوسیال دموکرات جمهوری 

لهستان” تبد                 یل شد�
در ماه مه ·۱99 انتخابات محلی با آزادی تاّم و تمام 
(چهل  مردم  مشارکت  کم  میزان  برغم  و  شد  برگزار 
درصد از رأی دهندگان) با پیروزی چشمگیر نامزدهای 
“همبستگی” یا نامزدهای مورد پشتیبانی آن همراه بود� 
و  ملی  دفاع  وزیران  شد�  ترمیم  کابینه  ژوئیه،  ماه  در 
امورداخلی(کشور) که به سیاق سابق از کمونیست ها 

بودند جای خود را به دیگران دادند�
منظور  به  بار  این  اساسی-  قانون   ۱99· اکتبر،  در 
کوتاه تر کردن دوران ریاست جمهوری “یاروِزلسکی” – 
اصالح شد و در انتخابات ریاست جمهوری “لخ والِسا” 
برای نخستین بار در لهستان با رأی مردم به این مقام 

انتخاب  شد�
نقش کلیسای کاتولیک

نقِش مثبِت کلیسای کاتولیک لهستان در رونِد گذاِر 
با  است�  ناپذیر  انکار  نقشی  دموکراسی  به  کشور  این 
اعتراف  میالدی،  هفت  و  دوهزار  سال  در  این،  وجود 
شماری از کشیش های لهستانی به همکاری با سرویس 
کمونیست  تسلِّط  دوران  در  کشور-  این  امنّیتی  های 
ها بر لهستان- تقریباً یاد و خاطره ی این نقش را به 

فراموشی سپرده است�
وکلیسای  مسیحّیت  ی  دیرینه  و  سّنتی  اهمّیت 
به  و  لهستان  سیاسی  و  اجتماعی  حیات  در  کاتولیک 
اسقِف  سر  ُوتیوال”(۱۵)،  جوِزف  “کاُرل  انتخاب  ویژه 
کلیسای شهر “کراکووی”(۱6) لهستان، به عنوان پاپ 
در سال ۱9۷۸ به کلیسای لهستان امکان بیشتری برای 

این ایفای نقش داد�
“کارل جوِزف ُوتیوال” که پس از رسیدن به رهبری 
کاتولیک های جهان در مقام پاپ جدید ناِم “ژان پل 
دّوم” را برای خود برگزید دو بار در سال های ۱9۷9 
و ۱9۸3 به لهستان سفر کرد� پاپ در سفر دّوم خود 
که در دوران حکومت نظامی و حالت فوق العاده در این 
کشور صورت گرفت خواستار لغو حکومت نظامی شد� 

درخواستی که یک ماه بعد اجابت شد�
کلیسای لهستان از همان آغاز جنبش های اعتراضی 
و  مخالفان  بین  میانجی  نقِش  ایفای  به  ها  اعتصاب  و 
دولتی ها و در عین حال یاری رساندن به اپوزیسیون 
خود  ی  نوبه  به  هم  پاپ  زد�  دست  مختلف  طرق  از 
مخالفان  از  مکّرر  های  پشتیبانی  اعالم  به  واتیکان  از 
ادامه می داد� البته حمایت ها و مداخله های پاپ مانع 
ربودن  به  باید  نمونه  عنوان  به  شد�  نمی  ها  سرکوب 
کشیشان  از  لوزکو”(۱۷)یکی  پوپیه  “ِجرزی  قتِل  و 
ی  وسیله  به  “همبستگی”  با  مرتبط  و  دولت  مخالف 
پلیس سیاسی رژیم در اکتبر ۱9۸4 اشاره کرد� کشیش 

در فاصله ی سال های 1991-1989، لهستان موّفق شد با پشِت سر گذاشتن 
روندی پر فراز و نشیب که در حقیقت نخستین جرقه های آن در11 سپتامبر ·198 
با بنیانگذاری یک سند                  یکای کارگری مستقل از رژیم کمونیستی آن کشور به نام 
»همبستگی«  زده شده بود، از یک کشور تحِت سیطره ی دیکتاتوری تک حزبِی 
کمونیستی به یک کشور برخوردار از نظامی دموکراتیک عبور کند. این »گذار به 
دموکراسی« که در13 سپتامبر 1989 با اعالم »جمهوری لهستان« به حیات سی و 
هفت ساله ی »جمهوری خلق لهستان« و تسّلط چهل و چهار ساله ی کمونیسم بر 
این کشور پایان داد یکی از نمونه های موّفق »گذار به دموکراسی« در جهان در سده 

ی بیستم میالدی است.
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های لهستان ضمن انجام وظایف دینی با ایراد موعظه 
های تند در انتقاد از دولت و گوش سپردن به اعترافات 
کارگران اعتصابی و معترض در محل کارخانه، در بست 
نشینی کارگران اعتصابی در کارخانه ی کشتی سازی 
” گدانسک” نیز تا حصول توافق سی و یکم اوت هزار و 
نهصد و هشتاد در کنار آنان بودند� باید توّجه داشت که 
دست کم به باور شماری از تحلیل گران هویّت لهستانی 

ها بر “کاتولیسیسم” بنا شده و برای اکثریّت مردم این 
کشور “لهستانی بودن” یعنی “کاتولیک بودن”�

نقش عوامِل خارجی
بدیهی است که در دنیای معاصر یا مدرن هر تحّول 
یا رویداد مهمی که در یک کشور به وقوع می پیوندد  
دیگر کشورهای  تحوالت  و  بیرونی  عناصر  و  عوامل  از 
پذیرد�  می  تأثیر  منفی  یا  مثبت  ای  گونه  به  جهان 
دموکراسی  به  کشور  این  گذار  و  لهستان  تحوالت 
میزان  ارزیابی  در  اّما  نیست  اصل مستثنی  این  از  نیز 
یا  افراط  دام  به  نباید  بیرونی  عوامل  این  تأثیرگذاری 
تفریط افتاد� انتخاب یک پاپ لهستانی- نخستین پاپ 
تاریخ  ایتالیائی  غیر  پاپ  دومین  و  لهستانی  و  اسالو 
مسیحّیت تا آن تاریخ- و این واقعّیت که پاپ ژان پل 

دوم خود نیز در مقام رهبر کاتولیک های جهان بیش 
از پاپ های دیگر سودای تأثیر گذازی بر سپهر سیاسی 
به  این “گذار  به  از عوامل مدد رسان  را داشت  جهان 

دموکراسی” بود�
سیاستمدار  برژینسکی”(۱۸)،  “زبیگنیف  انتصاب 
جیمی  مشاور  عنوان  به  آمریکائی،  االصِل  لهستانی 
کارآمدن  روی  باالخره  و  ملی  امنّیت  امور  در  کارتر 

رونالد ریگان در آمریکا و میخائیل گورباچف در اتحاد 
شوروی عوامل خارجی دیگری بود که لهستانی ها را 
از  پس  برژینسکی  داد�  یاری  دموکراسی  برقراری  در 
انتصاب به این مقام  برخالف نظِر وزارت امور خارجه 
برای نخستین سفر خارجی خود به لهستان رفت و در 
آن جا از جمله با اسقف “استفان ویسزینسکی”(۱9)، 
و کلیسای  و گفتگو کرد   لهستان دیدار  اعظم  اسقف 
لهستان را به عنوان طرف مذاکره ای برای قدرت حاکم 
مشروعّیت بخشید� برژینسکی بر خالف سایُرس ونس 
برای  باید  بود  معتقد  کارتر  دولت  امورخارجه ی  وزیر 
مبارزه با کمونیسم و اتحاد شوروی به دفاع و پشتیبانی 

از حقوق بشر پرداخت�
در پایان باید تأکید کرد که میانه روی و عقالنّیت 

سندیکای  و  لهستان  بر  حاکم  کمونیستی  قدرت 
“همبستگی” از یک سو و خویشتن داری اتحاد شوروی 
که این بار – به سان سال های ۱9۵6 در مجارستان و 
۱9۸6 در چکسلواکی- دست به مداخله ی نظامی در 
لهستان نزد عوامِل اصلی “گذار به دموکراسِی” توأم با 

موفقّیت در این کشور بوده است�
____________________________ 

المعارف  دائره  از  مطلب  این  نوشتن  برای 
نشریه  چند  در  مقاالتی  و  ویکیپدیا  اونیورسالیس، 

استفاده شده است�
Transition démocratique / Democratic Transition

Solidarnosc / Solidarity / Solidarité

République de Pologne / Republic of Poland

 Parti ouvrier unifié polonais (P�O�U�P�) / The

(Polish United Workers‘ Party (PUWP

Gdansk

Anna Walentynowicz

Lech Walesa

Jasek Kuron

Stanislaw Kania

Wojciech Jaruzelski

Czelaw Kiszczak

Alfred Midowicz

Tadeusz Mazowiecki

Adam Michnik

Karol Josef Wojtyla 
Cracovie

Jerzy Popieluszko

Zbigniew Brezinski

Stefan Wyszynski 

اگر این نظام ها روزی از کشورهای ایدئولوژیک مهاجم ومزاحم منافع آمریکا، 
به نظام های اقتدارگرای معمولی تبدیل شوند، آمریکا نه تنها عداوتی با آنان نخواهد 
داشت وهزینه ای صرف تغییررفتارآنان با مردم کشورشان نخواهد نمود، که سعی 
خواهد کرد تا در بین آنان هم پیمانانی نیز برای خود بیابد و برای بقای آنان کوشش 

نیز خواهد نمود. نمونه عربستان سعودی پیش چشم همه ما است .

به سوی آینده ای ناشناخته و نگران کننده برای مردم و 
خانواده های شان برده اند« انتقاد می کند�

یک  و  هستم  ارتش  فرزندان  از  »من  می گوید:  او 
ارتشی به وطن خود خیانت نمی کند�«

انتخابات  در  نامزدی خود  عدم  بر  تأکید  با  مبارک 
بعدی در مصر می گوید: »نخستین مسئولیت من این 
است که امنیت و ثبات را به مصر بازگردانم تا قدرت به 

صورت مسالمت آمیز منتقل شود�«
از وطن  پایان سخنانش می گوید که همواره  در  او 
خود دفاع کرده، در مصر زیسته و در مصر نیز خواهد 
مرد و تاریخ به سود یا زیان او و دیگران داوری خواهد 

کرد�
از  تلفنی  تماسی  اوباما در  باراک  روز  اما در همین 
مبارک می خواهد که قدرت را فوراَ واگذار کند� به گفته 
و صلح آمیز آغاز  باید سریعاَ  انتقال منظم قدرت  اوباما 
نیز  مصر  در  آمریکا  سابق  سفیر  وایزنر،  فرانک  شود� 
رفته  مبارک  دیدار  به  آمریکا  ویژه  فرستاده  عنوان  به 
ازسال  دیپلمات  این  می رساند�  او  به  را  پیام  همین  و 
دوست  و  بود  مصر  در  آمریکا  سفیر   ۱99۱ تا   ۱9۸6

شخصی حسنی مبارک است�
می کند  تأکید  تلویزیونی  سخنرانی  یک  در  اوباما 
آزاد و منصفانه  انتخابات  باید  انتقال قدرت  نتیجه  که 
در مصر و برآمدن یک دولت دموکراتیک باشد که به 
وقت  جمهور  رئیس  دهد�  پاسخ  مصر  مردم  آرزوهای 
صدای  »ما  می گوید:  مصر  مردم  به  خطاب  آمریکا 
شما را می شنویم«� او ضمن تقدیر و ستایش از ارتش 
از تماس  با معترضان،  آمیز  رفتار مسالمت  برای  مصر 
تلفنی اش با حسنی مبارک خبر می دهد که طی آن از 

ضرورت تغییر با او سخن گفته است�
پایان  با  بیروت،  چاپ  النهار  روزنامه  گزارش  به 
برای  انقالب”  “قسم  عنوان  به  متنی  مبارک  سخنان 
تجمع کنندگان در میدان التحریر قاهره خوانده می شود 
»به  می کنند:  همراهی اش  آن  تکرار  با  جمعیت  که 
خداوند بزرگ قسم یاد می کنیم که میدان را تا رفتن 

نهایی مبارک و مردانش ترک نخواهیم کرد«�
قاهره  التحریر  میدان  در  حاضر  تظاهرکنندگان 
را  مبارک  پیام  سخنگویان شان  و  شعارها  طریق  از 
غیرقابل قبول می خوانند� تظاهرات این روز که با دعوت 
برای یک “راه پیمایی میلیونی” آغاز  گروه های مخالف 

شده است، تا پس از نیمه شب نیز ادامه می یابد�
نشان  را  تصاویری  (نیوتی وی)  جدید”  “تلویزیون 
آقای  آنها نوشته است: »ببخشید  بر روی  می دهد که 
که  “جدید”  تلویزیون  شد�«  تمام  شما  اعتبار  رئیس! 
الجزیره در مصر و تعطیلی دفترش  از ممنوعیت  پس 
در قاهره و نیز قطع برنامه هایش از ماهواره نایل سات، 
اقدام به پخش برنامه های الجزیره کرده، از سوی نایل 
سات تهدید شده که در صورت ادامه پخش برنامه های 
الجزیره، پخش جدید نیز در این ماهواره متوقف خواهد 

شد�
ابراز  ضمن  که  می کند  اعالم  جدید”  “تلویزیون 
همبستگی با الجزیره برای آنکه انقالب مصر دو رسانه 
الجزیره  برنامه های  پخش  از  ندهد  دست  از  را  خود 

خودداری خواهد کرد�
محمد البرادعی (از چهره های برجسته ی اعتراضات 
به  واکنش  در  اتمی)  انرژی  سازمان  پیشین  رئیس  و 
نگرانی مبارک برای امنیت و ثبات کشور (در پاسخ به 
خبرنگار تلویزیون العربیه) می گوید: »کسی فریب او را 

نخواهد خورد و با رفتن مبارک، ثبات به مصر بازخواهد 
گشت«� البرادعی می گوید »با رفتن مبارک خالئی در 

اداره مصر پدید نمی آید�«
الَغد  حزب  (رهبر  معترضان  رهبران  از  نور،  ایمن 
مردم  که  زمانی  »تا  می گوید:  نیوز  یورو  به  نیز  مصر) 
انجام  مذاکره  هیچ گونه  نرسیده اند  خواسته هایشان  به 
کناره گیری  از  عبارتند  خواسته ها  این  و  شد  نخواهد 
قبل  دولتی  تصمیمات  تمامی  بی اعتباری  مبارک، 
مذاکره  می گوید:”هیات  او  ژانویه�«  پنجم  و  بیست  از 
کننده مرکب از ۱0 نفر منتخب مجلس ملی و کمیته 
ائتالف ملی برای تغییر است که نیروها و احزاب مختلف 
مخالف را شامل می شود و اینها تنها افراد معتبر و دارای 

صالحیت برای مذاکره هستند�
که  آلمانی  باستان شناسی  تیم  یک  بعد  ساعاتی 
به  است،  قاهره  اطراف  در  تاریخی  کاوش های  سرگرم 
کار خود خاتمه می دهد� به گزارش دویچه وله، هزاران 
خارجی در حال خروج از مصر هستند و فرودگاه قاهره 
است�  شده  مرج  و  هرج  دچار  مسافران  هجوم  اثر  بر 
آلمان شهروندان خود را از سفر به مصر برحذر داشته 
و آمریکا نیز بیشتر کارکنان و نمایندگان خود را از این 

کشور خارج کرده است�
شاهدان عینی از هرج و مرجی کم سابقه در فرودگاه 
هواپیماهای  فرود  عدم  دلیل  به  می دهند�  خبر  قاهره 
کار  در  داخلی  هواپیمای  اندکی  شمار  تنها  خارجی، 
مسافر   4۵00 دستکم  و  هستند  مسافران  جابجایی 
را  مصر  پرواز  اولین  با  تا  منتظرند  فرودگاه  این  در 
برای  معکوس  شمارش  آفتاب،  غروب  با  کنند�  ترک 
سقوط مبارک آغاز شده است؛ گویی هیچکس صدای 
وعده های او برای جبران و اصالح و تغییر را نمی شنود�

ادامه از صفحه ۵9
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مبحث  در  پرباری  ادبیات  گذشته  دهه  چهار  در   
در  ادبیات  این  است�  شده  تولید  دموکراسی  به  گذار 
امریکای  و  جنوبی  اروپای  کشورهای  تحوالت  تبیین 
التین در دهه های ۱9۷0 و ۱9۸0 پدید آمد� تحوالتی 
که در کشورهای اروپای شرقی رخ داد، این سئوال را 
گذار  ادبیات  آیا  که  داد  قرار  نظریه پردازان  مقابل  در 
می تواند در مورد کشورهای اروپای شرقی به کار برده 
برای  گذار  ادبیات  از  بهره گیری  پی  در  برخی  شود� 
بودند  معتقد  برخی  که  حالی  در  بودند�  شرق  بلوک 
که تجارب گذار در اروپای جنوبی و امریکای التین با 
تجارب گذار در اروپای شرقی تفاوت دارند و نمی توان 
از ادبیات گذار در بلوک شرق استفاده کرد� صرف نظر از 
این دو نگرش، گذار در کشورهای اروپای شرقی هم از 
ویژگی هائی برخوردار بود و هم جوانب عمومی داشت� 
کشورهای  با  تفاوت ها  و  ویژگی ها  برخی  به  زیر  در 
اروپای جنوبی و امریکای التین و در آخر مطلب برخی 

جوانب عمومی پرداخته شده است� 
ویژگی های گذار در کشورهای اروپای شرقی

حکومت  از  شرقی  اروپای  کشورهای  حکومت    �۱
و  جنوبی  اروپای  کشورهای  نظامی  و  اقتدارگرا  های 
اروپای  کشورهای  در  است�  متفاوت  التین  امریکای 
نظام های  بودند�  حاکم  توتالیتر  نظام های  شرقی 
است�  استوار  جامعه  بر  انحصاری  برحکمرانی  توتالیتر 
این نظام به دنبال گرفتن قدرت مطلق است و خود را 
مجاز می داند که نه تنها رفتار و افکار مردم را کنترل 
کند، بلکه مواد خواندنی، اوقات فراغت و در واقع دنیای 
فردی و خصوصی آنها را نیز تحت مراقبت و نظارت در 
امنیتی  و  نظارتی  دستگاه های  نظام ها،  این  در  آورد� 
و   ۱9۷0 دهه های  در  اما  برخوردارند�  باال  قدرت  از 
اروپای شرقی  ۱9۸0 شاهد کاهش کنترل دولت های 
تئوریسین دوره  لینز  این رو خوان  از  بودیم�  بر جامعه 
گذار، حکومت های  بلوک شرقی در دو دهه مزبور را، 

حکومت های شبه توتالیتر می نامد�
بخش  و  بود  دولتی  اقتصاد  کشورها  این  در   �2
غیررسمی،  بخش  وجود  نداشت�  وجود  خصوصی 
بلوک  در  کرد�  نمی  منتفی  را  اقتصاد  بودن  دولتی 
به  ثروت  اصلی  و منبع  بود  شرق بخش صنعتی قوی 

که  حالی  در  می آمد�  حساب 
التین  امریکای  کشورهای  در 
وجود  قوی  خصوصی  بخش 
داشت، اما صنعت ضعیف بود�

اجتماعی  ساختار   �3
شرقی  اروپای  کشورهای 
تنوع تر  کم  و  یک پارچه تر 
شکاف  رشد  امکان  بود� 
گروه بندی  تشکیل  و  طبقاتی 
بر ظرفیت  امر  این  بود�  کمتر 
بازیگران  پرورش  برای  جامعه 
سیاسی مخالف که در تحوالت 
سیاسی نقش ایفاء کنند، تاثیر 

می گذاشت�
مدنی  جامعه  تدریجی  ویرانی  توتالیتر،  سرشت   �4
در  است�  دولت  در  زندگی  شکل های  تمام  جذب  و 
به  رفت�  پیش  روند  همین  شرقی  اروپای  کشورهای 
همین خاطر جامعه مدنی بسیار ضعیف بود� در حالی 
که در اروپای جنوبی و امریکای التین، جامعه مدنی در 

مقایسه با بلوک شرق قوی تر بود�
از  بعد  شرقی  اروپای  دولت های  شکل گیری   �۵
به  آن ها  و سرنوشت  تداوم حیات  دوم،  جنگ جهانی 
اتحاد شوروی وابسته بود� تغییر سیاست های شوروی 
این  در  تغییرات  برای  مناسب  فرصت  در دهه ۱9۸0 
های  سیاست  در  تغییرات  آورد�  وجود  به  کشورها 
در کشورهای  دو جنبه  از  گورباچف  دوره  در  شوروی 
اروپا تاثیر گذاشت� جنبه اول: گورباچف این کشورها را 
ترغیب می کرد که به اصالحات دست بزنند� جنبه دوم 
: گورباچف به کشورهای اروپای شرقی تضمین داد که 
شوروی در کار آن ها دخالت نخواهد کرد� به بیان دیگر 
تکرار  چکسلواکی   ۱96۸ و  مجارستان   ۱9۵6 وقایع 
تحوالت  برای  بزرگ  مانع  ترتیب  بدین  شد�  نخواهد 

سیاسی برداشته شد�
از  گذار  تقریبأ  شرقی  اروپای  کشورهای  در   �6
همزمان  دموکراسی  به  توتالیتر  شبه  حکومت های 
و   ۱9۸9 سال های  بین  کشورها  این  گرفت�  صورت 
گذارها،  همزمانی  از  شدند�  تحول  دستخوش   ۱99۱

می توان تشابه نیروهای محرک تحول را نتیجه گرفت� 
اما باید در نظر گرفت که عوامل خاصی در هر کشور 
این  در  دادند�  شکل  را  گذار  روند  که  داشتند  وجود 
تحوالت  بیرونی،  و  درونی  عامل  ترکیب  کشورها، 

هم زمان را رقم زد�
روند تحوالت سیاسی در لهستان و اعتراضات 

کارگری
به  لهستان  در  قدرت  کسب  از  بعد  کمونیست ها 
کردند،  ملی  را  صنایع  همه  شوروی  الگوی  از  پیروی 
برنامه ریزی اقتصادی را در دست خود متمرکز نمودند، 
تعاونی های کشاورزی را راه انداختند و رسانه ها، هنر و 
ادبیات را تحت نظارت و کنترل خود در آوردند� آن ها 
نشریات  و  مدرسه ها  و  مصادره  را  کلیسا  دارائی های 

مذهبی را تعطیل نمودند�
مشکالت  با  آن  تشکیل  ابتدای  از  لهستان  دولت 
اقتصادی مواجه بود� مشکالت اقتصادی موجب شد که 
ناکافی بودن حقوق در  کارگران در سال ۱9۵6 علیه 
شهرهای ورشو، گدانسک و پوزنان به خیابان ها بریزند 
کارگران  متحده  (حزب  کمونیست  حزب  دفاتر  به  و 
لهستان) حمله کنند� دولت برای مقابله با اعتراضات، 
را  آن ها  از  تعدادی  و  گشود  آتش  کارگران  روی  به 
گسترش  از  جلوگیری  برای  حزب  اما  رساند�  قتل  به 
اعتراضات، دست به اصالحات زد� در این تصمیم، افشاء 
نیز  او  اصالحات  و  توسط خروشچف  استالین  جنایات 

لهستان؛ امواج کارگری و توافق نخبگان در گذار به دموکراسی
بهروز خلیق



76دوره جدید | بهمن و اسفند 1397 | شماره 25
تاثیرگذار بود�

حزب متحده کارگران لهستان رهبری خود را تغییر 
داد و ابتکار اصالحات را به والدیسالو گومولکا سپرد� 
در پرتو اصالحات گومولکا، از ابعاد سانسور کاسته شد، 
کلوب های  کند،  منتشر  نشریه   که  یافت  اجازه  کلیسا 
بحث و گفتگوی آزادانه راه افتاد و تشکل های مستقل 
کارگری به رسمیت شناخته شد� اما قیام مجارستان و 
سرکوب آن توسط شوروی و ترس از حمله به لهستان، 
بنشیند،  عقب  لهستان  حکومت  که  شد  موجب 
تشکل های  بگیرد،  پس  را  شده  داده  آزادی های 
کارگری را تعطیل و نویسندگان و روشنفکران ناراضی 

را دستگیری کند�

مواد  برخی  قیمت  افزایش  بدنبال   ۱96۷ ژوئن  در 
غذایی، لهستان بار دیگر دستخوش اعتصابات کارگری 
شد� کارگران در اکثر کارخانه ها دست از کار کشیدند 
ریل های   اورسوس  تراکتور سازی  کارخانهٔ  کارگران  و 
راه آهن را در حومهٔ ورشو از جا کنده و مانع عبور قطار 
افزایش  و  نشست  عقب  دولت  شدند�  پاریس  ـ  ورشو 
قیمت ها را لغو نمود� ولی هزاران کارگر را اخراج کرد، 
به  را  آن ها  از  تن  و 300  داشت  باز  را  کارگر  هزار   2

حبس های سنگین محکوم نمود�
افزایش  باز بدنبال  سومین موج اعتراضات کارگری 
سراسر  تابستان ۱9۸0  در  تورم  و  غذائی  مواد  قیمت 
یاروزلسکی،  این دوره ژنرال  را فرا گرفت� در  لهستان 
تشدید  با  بود�  کشور  وزیر  نخست  و  حزب  اول  دبیر 
بحران اقتصادی و گسترش اعتراضات، دولت با لخ والسا 
این  وارد مذاکره شد� در  نمایندگی کارگران  و هیئت 
مستقل  سندیکاهای  فعالیت  حق  دولت  مذاکرات، 
آن  پی  در  شناخت�  رسمیت  به  را  اعتصاب  حق  و 
اتحادیه همبستگی در ۱۷ سپتامبر۱9۸0 رسما اعالم 
یک  به  کوتاهی  زمان  در  همبستگی  کرد�  موجودیت 

اتحادیه مستقل با ده هزار عضو فراروئید�
شدن  نیرومند  و  سیاسی  فضای  شدن  باز  با 
همبستگی، فشار اتحاد شوروی بر یاروزلسکی افزایش 
کمونیست  حزب  وقت  کل  دبیر  برژنف  لئونید  یافت� 
و  نظامی  حکومت  اعالم  خواستار  شوروی  اتحاد 
موجب  اعتصاب ها  بود�  همبستگی  کردن  غیرقانونی 
را  کمونیست  حزب  نفر   هزار   200 که  بود  شده 
به  حزب  اعضای  از  میلیون  یک  حدود  و  کرده  ترک 

همبستگی به پیوندند�
دولت لهستان نگران دخالت نظامی شوروی و تکرار 
شوروی  فشار  زیر  یاروزلسکی  بود�  پراگ  بهار  رویداد 
در ۱3 سپتامبر ۱9۸۱،  حکومت نظامی اعالم کرد و 
“شورای نظامی نجات ملی” را تشکیل و اداره کشور را 

به نظامیان سپرد� با استقرار حکومت نظامی، اعتصابات 
و اعتراضات ممنوع و هزاران شهروند لهستانی بازداشت 
و روانه زندان ها گردیدند و جنبش همبستگی منحل 

اعالم شد�
کارائی  عدم  اقتصادی،  بحران  تداوم  خاطر  به  اما 
حکومت  مردم،  مقاومت  و  بحران ها  حل  در  حکومت 
لغو حکومت  با  گردید�  لغو  دسامبر ۱9۸2  در  نظامی 
همبستگی  ولی  شدند�  آزاد  سیاسی  زندانیان  نظامی، 
هم چنان غیرقانونی ماند� جنبش همبستگی بعد از آن 

به زندگی و فعالیت زیرزمینی روی آورد�
دولت لهستان در نوامبر  ۱9۸۷ برای کسب حمایت 
فضای  طریق  آن  از  تا  کرد  برگزار  رفراندوم  مردمی 

جای  به  تمرکززدائی  از  و  کند  باز  اندکی  را  سیاسی 
ریاضت اقتصادی استفاده کند� رفراندوم شکست خورد� 
ولی یاروزلسکی دریافت که برای حل مشکل اقتصادی، 

تغییر در شیوه اداری کشور ضروری است�
گسترده  اعتراضات  با   ۱9۸۸ سال  در  باز  لهستان 
جنبش  توقیف  رفع  خواستار  معترضین  شد�  مواجه 
دولت  اعتراضات،  به  واکنش  در  بودند�  همبستگی 
نیروهای  از  گسترده ای  طیف  و  لخ والسا  به  لهستان 
اجتماعی پیشنهاد تشکیل میزگرد داد� میزگرد در ماه 
فوریه آغاز شد و اوائل ماه آوریل به نتیجه رسید� دولت 
اپوزیسیون  نیروهای  به  را  قدرت  از  بخشی  پذیرفت 
منتقل کند� طرفین به یک رشته توافقات دست یافتند 
و قرار شد که انتخابات با حضور چند حزب برگزار شود، 
استقالل  کلیسا  شد،  اعالم  قانونی  همبستگی  جنبش 
خود را به دست آورد و اموالش که در دهه ۵0 مصادره 

شده بود، بازگردانده شد�
تشکیل  برای  آزاد  نیمه  انتخاباتی   ۱9۸9 ژوئن  در 
نیروهای  پیروزی  به  که  گردید  برگزار  ملی  مجلس 
ائتالفی  انتخابات،  پایان  از  پس  انجامید�  اپوزیسیون  
یعنی  حکومت،  مخالف  نیروی  سه  از  گسترده 
کشاورزان  و  دهقانان  “حزب  همبستگی”،  “جنبش 
گرفت�  شکل  لهستان”  دمکراتیک  “حزب  و  لهستان” 
کارگران  متحده  مرکزی”حزب  کمیته  آن  پی  در 
و  پرولتاریا”  “دیکتاتوری  واژه  کرد  پیشنهاد  لهستان” 
حذف  اساسی  قانون  از  پرولتاریائی”  “انترناسیونالیسم 
و “دمکراسی پارلمانی”، به عنوان شکل حکومت آینده 
لهستان برگزیده شود� در دسامبر ۱9۸9، نقش رهبری 
نام  و  حذف  اساسی  قانون  از  هم  کمونیست  حزب 
تغییر  “جمهوری”  به  لهستان”  دمکراتیک  “جمهوری 

داده شد�
در ژانویه ۱990 حزب متحد لهستان خود را منحل 
رهبرانش  و  کادرها  از  برخی  آن  پی  در  و  کرد  اعالم 

نمودند�  تاسیس  را  لهستان  دمکراسی  حزب سوسیال 
دسامبر۱990  در  همبستگی،  رهبر جنبش  والسا،  لخ 
ترتیب  بدین  شد�  جمهوری  ریاست  انتخابات  برنده 
برای  و شرایط  فروپاشید  لهستان  توتالیتر  دولت شبه 

استقرار جمهوری پارلمانی فراهم گردید�
سیاسی  تحوالت  برنده  پیش  اصلی  نیروهای 

لهستان
 اتحادیه کارگری همبستگی

طبقه  صاحب  دوم  جهانی  جنگ  از  قبل  لهستان 
کارگر کوچک اما ماهر و هم چنین جنبش سندیکائی 
بعد  بیآورد�  دوام  آغاز جنگ  زمان  تا  توانست  که  بود 
از روی کار آمدن کمونیست ها، اتحادیه های رسمی و 
را  مستقل  اتحادیه های  جای  حاکم  حزب  به  وابسته 
گرفت� مسئوالن این اتحادیه ها نه در مقابل کارگران، 
اتحادیه ها در  این  بلکه در قبال حزب پاسخگو بودند� 
عمل گامی برای تامین مطالبات کارگران برنمی داشتند�
آن ها  از  روشنفکران  حمایت  و  کارگران  اعتراضات 
کارگران  از  دفاع  کمیته های  تشکیل  برای  را  زمینه 
به   ۱9۷۵ سال  از  دفاع  کمیته های  ساخت�  فراهم 
دادند که  آموزش  به کارگران  و  تدریج تشکیل شدند 
به حقوق خود آشنا شوند� در جریان اعتصابات کارگری 
به  پا  همبستگی  کارگری  اتحادیه   ،۱9۸0 سال  در 

حیات گذاشت�
گرچه نام همبستگی با لخ والسا گره خورده است، 
بود  بالینتونوویچ  آنا  نام  به  زنی  همبستگی  مبتکر  اما 
همبستگی  کوتاهی  مدت  او طی  پیگیرانه  تالش  با  و 
از  پس  کارگران  شد�  تبدیل  فراگیر  جنبش  یک  به 
اخراج او از کارخانه کشتی سازی لنین بود که دست 
به اعتصاب زدند و از بطن آن همبستگی پا به حیات 
گذاشت� همبستگی اولین اتحادیه غیردولتی در بلوک 
کشورهای شرقی بود که در سال ۱9۸0 تاسیس شد� 
اتحادیه همبستگی در فاصله زمانی کوتاه به سرعت به 

سازمانی سراسری در لهستان تبدیل شد�
از  همبستگی،  جنبش  رهبر  عنوان  به  والسا  لخ 
حمایت گسترده کارگران برخوردار بود� ولی حکومت با 
او دشمنی بی پایان داشت� لخ والسا به مدت یک سال 
به زندان افتاد و تا سال ۱9۸۸، تحت نظارت مستمر 
پلیس بود� او در سال ۱9۸3 به خاطر ترس از  اینکه 
اجازه بازگشت به کشور پیدا نکند برای دریافت جایزه 

صلح نوبل به خارج سفر نکرد�
با اعالم حکومت نظامی در سال ۱9۸۱ و غیرقانونی 
آن، همبستگی  فعالین  و دستگیری  شدن همبستگی 
میلیون  ده  که  جنبشی  از  هفته  چند  تنها  ظرف  در 
عضو داشت به سازمانی مخفی با چند صد فعال تبدیل 
شد� در روزهای پس از آغاز سرکوب، آن عده از فعاالن 
همبستگی که از چنگ نیروهای امنیتی گریخته بودند 
در خانه ٔ دوستان و هواداران شان پنهان شدند� اینان به 
تدریج یکدیگر را پیدا کردند و شبکه ای زیرزمینی به 
وجود آوردند� حکومت نظامی جنبش همبستگی را به 
اعتبار آن در  به  یک سازمان زیرزمینی تبدیل کرد و 

میان کارگران لطمه جدی وارد آورد�
روشنفکران لهستان

روشنفکران لهستان در تحوالت سیاسی نقش بارزی 
با کارگران اعتصابی  داشتند� آن ها در مقاطع مختلف 
وکیل  زندانی  کارگران  برای  کردند،  همبستگی  اعالم 
به  و  پرداختند  را  وکال  دستمزد  کردند،  پیدا  مدافع 

خانواده های آن ها  یاری رساندند�
عضو   ۱2 با  کارگران  از  دفاع  کمیتهٔ  روشنفکران 
تشکیل دادند که بعدأ تعداد آن به 33 نفر رسید� عده ای 
از آن ها افراد مشهوری بودند� مثل لشک کوالکوفسکی 

در ژوئن 1989 انتخاباتی نیمه آزاد برای تشکیل مجلس ملی برگزار گردید 
که به پیروزی نیروهای اپوزیسیون  انجامید. سپس ائتالفی گسترده از سه نیروی 
مخالف حکومت، یعنی »جنبش همبستگی«، »حزب دهقانان و کشاورزان لهستان« 
و »حزب دمکراتیک لهستان« شکل گرفت. در پی آن کمیته مرکزی«حزب متحده 
»انترناسیونالیسم  و  پرولتاریا«  »دیکتاتوری  واژه  کرد  پیشنهاد  لهستان«  کارگران 
پرولتاریائی« از قانون اساسی حذف و »دمکراسی پارلمانی«، به عنوان شکل حکومت 
آینده لهستان برگزیده شود. در دسامبر 1989، نقش رهبری حزب کمونیست هم از 
قانون اساسی حذف و نام »جمهوری دمکراتیک لهستان« به »جمهوری« تغییر داده 

شد.
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در  اصلی  جریان های  جلدی  سه  کتاب  (نویسنده 
مارکسیسم) و یرژی آندرژیووسکی، رمان نویس مشهور� 
متفاوتی  دیدگاه های  دارای  کمیته  تشکیل دهندگان 
و  دمکراسی  به  پایبندی  و  دولت  با  مخالفت  بودند� 

حقوق بشر، آن ها را به هم پیوند داده بود�
نام  به  را  خود  ماهانه  نشریهٔ  اولین  کمیته 
این  در  داد�  انتشار   ۱9۷6 سپتامبر  در  “کمونیکاتور” 
محاکمه ها  اعتراضات،  اخبار  کمیته،  بیانیه های  نشریه 
در  می یافت�  انتشار  حکومت  سرکوبگرانه  اقدامات  و 
ابتدا اعضا نشریه را نسخه به نسخه تایپ می کردند� اما 
از خارج  کمیته ماشین های چاپ را به صورت قاچاق 
انجام  وارد کشور کرد و چاپ نشریه توسط ماشین ها 
زیرزمینی  نشریات  چاپ  به  همچنین  کمیته  گرفت� 
کار  کرد�  کمک  نیز  (کارگر)  روبوتنیک  مانند  دیگری 
به  مشورتی  نظر  و  پیشنهاد  دادن  روبوتنیک،  اصلی 

کارگران بود�
کمیته در پاییز ۱9۷۷ دست به ابتکار جالبی زد و 
دانشگاهی به نام دانشگاه سیار را بنیان نهاد� گروه های 
دانشجوئی زمان و مکان کالس ها ـ معموأل در خانه ها 
مکان های  این  در  دانشجو  ده ها  می کردند�  اعالم  را  ـ 
کوچک جمع می شدند تا درس هائی را فراگیرند که در 
“تاریخ  مانند:  درس هائی  نمی شد�  تدریس  دانشگاه ها 

مردم لهستان” یا “ایدئولوژی های سیاسی معاصر”�
کلیسا و پاپ

در لهستان کلیسای کاتولیک جایگاه ویژه ای داشت� 
کلیسا صاحب نفوذی بود که نظیر آن را در هیچ کجای 
اروپای شرقی نمی شد دید� اقتدار اخالقی آن در جامعه 
لهستانی  میلیون ها  یکشنبه  هر  بود�  بالمنازع  لهستان 
به کلیسا می رفتند�  از جمله اعضای حزب کمونیست 
کشیش های ارشد بعد از شروع اعتراضات کارگران در 
دهه ۷0، در موعظه هایشان به مشکالت کارگران اشاره 
کرده و نسبت به آنان همدردی نشان  دادند� مردم در 
سمت  به  وویتیال،  کارول  کراکو،  اسقف  انتخاب  روز 
اسقف رم در سال ۱9۷۸ به خیابان های ورشو ریختند 

و به پایکوپی پرداختند�
مقام های واتیکان و حزب کمونیست لهستان پس از 
انتخاب وویتیال به سمت پاپ، با او  وارد مذاکره شدند 
و حزب کمونیست بازگشت پاپ به لهستان برای دیدار 
و موعظه را پذیرفت� پاپ که به نام ژان پل دوم نامیده 
می شد در 2 ژوئن ۱9۷9 به ورشو رفت و در برابر جمع 
گسترده ای از مردم در میدان پیروزی سخنرانی کرد� 
در  گوش  دادند�  او  حرف های  به  لهستانی  میلیون ها 
آخرین سخنرانی پاپ در کراکو، سه میلیون لهستانی 

جمع شدند� این بزرگترین گردهم  آیی مردمی در تاریخ 
لهستان بود� پاپ در سخنان خود به طور غیرمستقیم 
در  شوروی  نفوذ  و  لهستان  در  بشر  حقوق  نقض 
را  لهستان  “آینده  گفت:  و  کرد  محکوم  را  کشورش 
پاپ،  دیدار  نمی کنند”�  سازش  که  می سازند  کسانی 

لهستان  علیه حکومت  مبارزه  به  را  لهستانی ها  انگیزه 
تقویت کرد و بر سازماندهی اقدام های مستقل افزود�

به  لهستان  سیاسی  حیاط  در  را  خود  جای  کلیسا 
عنوان یک قدرت در مقابل قدرت دولتی باز کرده بود� 
قدرتی که از خواسته های مردم حمایت و به مبارزات 

آن ها علیه حکومت کمک می کرد�         
شاخصه های گذار در لهستان

میان  توافق  لهستان،  در  گذار  اصلی  شاخصه   �۱
نخبگان رژیم و نخبگان اپوزیسیون بود� چهره برجسته 
نخبگان اپوزیسیون، لخ والسا بود که جایگاه برجسته ای 

در میان مردم داشت�
�2 گذار به دمکراسی در لهستان نه با اصالحات و نه 
با انقالب کالسیک قابل تبیین نیست� گارتون آش در 
همین رابطه می گوید: “در لهستان و مجارستان، آنچه 
را که می گذشت نمیشد یا سخت می شد انقالب نامید� 
در واقع آنچه می گذشت، مخلوطی بود از اصالحات و 

انقالب� در آن زمان من آن را “اصقالب” نامیدم� یک 
باال” وجود داشت که  از  “تغییر  اساسی  و  عنصر قوی 
اقلیتی از روشنفکران باقی مانده از احزاب کمونیست 
حاکم هدایتش می کردند� اما در عین حال یک عنصر 
در  داشت�  وجود  هم  پائین”  “از  مردمی  فشار  حیاتی 

در  و  بود  بیشتر  باال”ئی ها  “از  آن  تعداد  مجارستان 
ماجرا  کشور  دو  هر  در  بهرحال  اما  به عکس�  لهستان 
عمدتأ  تعامل  این  اما  هم�  با  دو  این  تعامل  بود:  یکی 
نخبگان  و  حاکم  نخبگان  میان  مذاکرات  طریق  از 
اپوزیسیون انجام گرفت�” (فانوس جادو نوشته گارتون 

اش)
�3 در تحوالت سیاسی لهستان کلیسا عامل مهمی 
خط  در  گرچه  دوم،  پل  ژان  پاپ  می آید�  حساب  به 
سیاسی  تحوالت  در  او  نقش  ولی  نبود  مبارزه  مقدم 
لهستان انکار ناپذیر است� بازدیدها و سخنرانی های او 
در لهستان، سبب انگیزه دادن و جذب میلیون ها نفر 

از مردم شد�
�4 در گذار از حکومت شبه توتالیتر به دموکراسی، 
آن  راس  در  و  مردم  اعتراضی  جنبش  با  اصلی  نقش 
طبقه کارگر بود� مشارکت وسیع مردم، این پیروزی را 
امکان پذیر ساخت� اما این جنبش با رهبری لخ والسا، 
ژان پل دوم و کلنل والدمار فیدریج (ماژور)، بنیان گذار 

جنبش جایگزین نارنجی به پیروزی رسید�
�۵ پرهیز از خشونت، به کارگیری فعاالنه و مبتکرانه 
افکار  از رسانه ها و  نافرمانی مدنی، بهره گیری ماهرانه 
عمومی، آمادگی برای مذاکره و سازش با حکومتگران، 

یکی از شاخصه های گذار در لهستان است�
روشنفکران  و  کارگری  جنبش  بین  لهستان  در   �6
تقویت  در  روشنفکران  و  آمد  وجود  به  نزدیکی  پیوند 
اعتراضات کارگران و رساندن صدای آن ها به جهانیان 

نقش  مهمی داشتند�
_______________

ـ فانوس جادو نوشته گارتون آش
ـ پویائی دموکراسی  سازی نوشته گریم گیل
ـ ده سال بعد، مجموعه مصاحبه ها و مقاالت

ـ “نیروئی قوی تر” نوشته پیتر اکرمن و جک دووال 
ترجمه مرکز مطالعات بی خشونت

مقام های واتیکان و حزب کمونیست لهستان پس از انتخاب پاپ، با او  وارد 
مذاکره شدند و حزب کمونیست بازگشت پاپ به لهستان برای دیدار و موعظه را 
پذیرفت. پاپ 2 ژوئن 1979 به ورشو رفت. میلیون ها لهستانی به حرف های او گوش 
 دادند. در آخرین سخنرانی پاپ در کراکو، سه میلیون لهستانی جمع شدند. پاپ 
نفوذ شوروی  به طور غیرمستقیم نقض حقوق بشر در لهستان و  در سخنان خود 
در کشورش را محکوم کرد و گفت: “آینده لهستان را کسانی می سازند که سازش 
نمی کنند”. دیدار پاپ، انگیزه لهستانی ها را به مبارزه علیه حکومت لهستان تقویت 
کرد و بر سازماندهی اقدام های مستقل افزود و سبب جذب میلیون ها نفر از مردم 
شد. کلیسا جای خود را در حیاط سیاسی لهستان به عنوان یک قدرت در مقابل 
قدرت دولتی باز کرده بود. قدرتی که از خواسته های مردم حمایت و به مبارزات آن ها 

علیه حکومت کمک می کرد. 

گذار به دمکراسی در لهستان نه با اصالحات و نه با انقالب کالسیک قابل 
تبیین نیست. گارتون آش می گوید: »در لهستان و مجارستان، آنچه را که می گذشت 
نمیشد یا سخت می شد انقالب نامید. مخلوطی بود از اصالحات و انقالب. در آن زمان 
من آن را »اصقالب« نامیدم. یک عنصر قوی و اساسی »تغییر از باال« وجود داشت که 
اقلیتی از روشنفکران باقی مانده از احزاب کمونیست حاکم هدایتش می کردند. اما در 
عین حال یک عنصر حیاتی فشار مردمی »از پائین« هم وجود داشت. در مجارستان 
تعداد آن »از باال«ئی ها بیشتر بود و در لهستان به عکس. اما در هر دو کشور ماجرا 
یکی بود: تعامل این دو با هم. اما این تعامل عمدتأ از طریق مذاکرات میان نخبگان 

حاکم و نخبگان اپوزیسیون انجام گرفت.
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1. گذار از ایل امیری به پادشاهی
پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی کشورهای تحت 
سلطه آن نتوانستند به الگوی حاکمیت سیاسی جانشینی 
دست یابند� مدل مقبول اهل سنت در کشورهای عربی 
همان خالفت فرو ریخته عثمانی بود که در تقسیمات 
برای  استعماری  های  نظام  میان  جدید  جغرافیایی 
روزگار  آن  از  ماند�  نمی  باقی  جایی  دیگر  آن  احیای 
تا کنون الگوی حاکمیتی که در خور شرایط اجتماعی 
گوناگون کشورهای عربی در نظم پسا استعماری باشد 
به دالیل درونی و بیرونی پیدا نشد و این کشورها در 
گذارهای متعددی که از این حکومت به آن حکومت و 
از این نظم به آن نظم داشتند به ساختاری که در خور 
حضورشان در جهان قرن بیست و یکمی باشد دست 
از  لیبی بخشی  اجزای تشکیل دهنده جامعه  نیافتند� 
میراث تاریخی این کشورند و بخشی دیگر پس از گذار 
استقرار  و  قبیله/پادشاهی  نظام  سرنگونی  و  کودتایی 
هوایی  نیروی  سرهنگ  سرکردگی  به  نظامی  استبداد 
“معمر محمد عبدالسالم ابومنیار” معروف به سرهنگ 
رمحمد َقّذافی” پیدا شد� کشور شدن لیبی ساخته  “ُمَعَمّ
بود  ایتالیا  قدرت  کم  استعمار  دست  به  مصنوعی  ای 
که در سال ۱9۱۱ سه اقلیم کم و بیش دزدیده شده 
نو  به هم چسباند و کشوری  را  امپراطوری عثمانی  از 
بنیان نهاد� پس از جنگ جهانی دوم انگلیس و فرانسه 
جانشین ایتالیای موسولینی شدند و در پایان لیبی در 
سال ۱9۵۱ استقالل یافت و امیر پیشین برقه “ادریس” 
که نبرد مقاومتی علیه ایتالیا را سازماندهی کرده بود 
به نام “ادریس سنوزی اول” پادشاه مشروطه سلطنتی 
با قیام نظامیان جوان و سقوط سلطنت بخت  شد اما 

پادشاهی دیگر به ادریس دومی نرسید�
2. گذار از پادشاهی به قبیله پیمانی نظامیان

کشف منابع عظیم نفتی در سال ۱9۵9 آغاز ورود 
از  به عنوان یکی  اقتصاد جهانی است  بازار و  به  لیبی 
بزرگترین صادرکنندگان نفت خام� قذافی اول سپتامبر 
را  سنوسی  ادریس  محمد  پادشاه  حکومت   ۱969
سرنگون ساخت و مبتکر اولین گذار به دوران تازه ای 
شد که هنوز در حصار ساختار قبیله ای تنومند لیبی به 

دنبال نظمی دیگر بود�

و  ابعاد  و  تنومندی  در 
نظرها  لیبیایی  قبایل  ساختار 
برآوردها  از  یکی  گوناگونند� 
گزارشها  براساس  که  میگوید 
در لیبی 64 قبیلـه وجود دارد 
که در آن میان6۱ قبیله عرب 
غیرعرب  یا  “بربر”  قبیله   3 و 
از  دیگر  گزارشی  هستند� 
 2000 و  قبیله   ۱40 وجود 
در  که  میگوید  سخن  طایفه 
و  بزرگتر  قبیله   30 میانشان 
برتر هستند� در تحلیل جدی 
زیست  شرایط  از  دیگری 
اجتماعی و سیاسی لیبی حتی 

یا  طایفه  و۱333  قبیله  از 223  لیبی  که  خوانیم  می 
خاندان های بزرگ تشکیل شده و در صحنه سیاسی 

جامعه لیبی 93 قبیله حضوری انکار ناپذیر دارند�
به هر رو از به هم پیوستن سه اقلیم مهم طرابلس، 
در  ایتالیایی  استعمار  تسلط  میانجی  به  فزان  و  برقه 
ترکیبی مجازی کشور لیبی به وجود آمد، کشوری که 
پتانسیل  اش  کشوری  ترکیب  بودن  مجازی  لحاظ  به 
تجزیه را  داشت و دارد زیرا که بسیاری از مردم این 
سه اقلیم هنوز تفکیک تاریخی شان را از منظر تفاوت 
در  ذهنیت  این  و  دارند  خود  ذهن  در  فرهنگی  های 
اقلیم گرایی و قبیله گرایی انقدر قابل سنجش بوده که 
برخی محققان شورش سال 20۱۱ را به عنوان جنگ 
توصیف  قدرت  در  خواهی  سهم  برای  ای  قبیله  میان 
کرده اند� اینکه معمر قذافی توانست بیش از چهل سال 
یکه تاز مسند قدرت باشد را باید در استعداد و توانایی 
او در کنار آمدن با قبایل گوناگون و تامین منافع آن 
ها و تقسیم درآمد کشوری میانشان دید� فراتر از این 
حتی می توان گفت آنچه که در غرب در مورد رفتار 
عمومی قذافی عجیب و غریب به نظر می رسید علی 
رغم ظاهر خنده دارش رفتاری تنظیم شده با ذهنیت 
این  که  بربرهایی  و  اعراب  برای  است�  بوده  ها  قبیله 
آنطور که در  قذافی  رفتار  را تشکیل می دهند  قبایل 
غرب نمایان میشد به هیچ وجه مسخره دیده نمی شد�

3. در وفاداری و بی وفایی قبایل برتر لیبی
دل  در  سومی  فزان  و  برقه  طرابلس،  اقلیم  سه  از 
شرقی  جغرافیای  در  برقه  و  غرب  در  طرابلس  کشور، 
برقه  و  طرابلس  ساحلی  منطقه  دو  دارند�  قرار  کشور 
را ۸00 کیلومتر کویر از هم جدا میکند اما برقه تا دل 
صحرا هم پیش می رود� جدایی این دو منطقه از نظر 
ترکیب قبیله ای آن را می توان تا قرن یازده میالدی 
دنبال کرد، در یکی بنی هیاللی ها و در دیگری بنی 

سلیمی ها سکنی گزیدند�
کودتای قذافی و دیگر افسران ارتش لیبی در سال 
۱969 به معنای جا به جایی مرکزیت قدرت، از برقه به 
طرابلس بود� پادشاه برکنار شده ملک ادریس حاکمی از 
برقه و به جامعه مذهبی تعلق داشت که در سال ۱۸42 
“سنوزی”  مسلکان  صوفی  فرقه  آن  در  و  شده  پیدا 
فرادستی داشتند� مرکز قدرت قذافی اما طرابلس شد، 
فرامرزی  او سکنی داشت� در گرایش  قبیله  جایی که 
به مغرب  بیشتر “مصری” است و طرابلس  برقه  اقلیم 
تمایل دارد� این تمایل را می توان با اوکراین مقایسه 
کرد که بخش شرقی آن نگاه به روسیه و غرب آن چشم 
به لهستان دارد� در حقیقت می توان گفت که اینها دو 

کشور در یک دولت هستند�
کمتری  اهمیت  از  تعداد  نظر  از  فزان  اقلیم  قبایل 
بخش  کنار  در  منطقه،  این  خاک  در  اما  برخوردارند  
قذافی  قبیله  دارند�  جای  نفتی  معادن  برقه،  صحرایی 

لیبی؛ گذار از »قبیله پیمانی« تا برزخ »ملت-کشوری«
مهران براتی
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که از به هم پیوستن شش زیر مجموعه تشکیل شده 
در بخش شرقی طرابلس زیست میکند� این قبیله پیش 
از کودتای ۱969 نه نقش برجسته ای در زندگی لیبی 
داشت و نه در مبارزات استقالل طلبی علیه ایتالیا، اما 
اعضای آن در ارتش به ویژه در نیروی هوایی حضوری 
بعدها  که  بود  هوایی  نیروی  همین  در  داشتند�  پرقوه 
را  خود  و  سرنگون  را  پادشاه  قذافی  نام  به  سرهنگی 

فرمانده کل نامید�
قذافی هم مثل برجسته گان دیگر قبایل عمدتا مقام 
های مهم ارتشی را به اعضای قبیله خود سپرد و در این 
سیاست مانند صدام حسین عمل کرد که او نیز پست 
های حساس را به اقوام خود از منطقه تکریت سپرده 
ریشه  ای کوچک  قبیله  در  قذافی  آنجا که  از  اما  بود� 
داشت مجبور به اتحاد با دو قبیله قدرتمند از غرب لیبی 

بود، قبایلی که ورفله و  المقارحه نام دارند�
بزرگترین  ها،  قذافی  خونی  فامیل  ها،  ای  ورفله 
میلیون�  یک  از  بیش  جمعیتی  با  هستند  لیبی  قبیله 
قذافی  مرگ  با  که  ای  مرده  نیمه  گذار  آن  فهم  برای 
لیبی را به فروپاشی برد خوب است بدانیم که شکست 
قذافی در نهایت حاصل پایان اتحاد قبیله ای میان قبیله 
قذافی و ورفله ای ها بود� ورفله ای ها بنا به توان کمی 
پرورنده  دل  در  را  ای  قبیله  “خودگرایی”  نوعی  خود 
نگاهی شک  قذافی  قدرت  به دستگاه  و همواره  بودند 
آمیز و کم اعتمادانه داشتند� آن زمان که قذافی علیه 
مخالفان خود مزدوران آفریقایی را به میدان جنگ آورد 
ورفله ای ها خود را کنار کشیدند و بسیاری از آنها، به 
ویژه کسانی که از شاخه قبیله ای بنی ولید بودند، به 

مخالفین قذافی پیوستند�
دومین قبیله متحد قذافی، قبیله بزرگ المقارحه، هم 
در فزان، در نقاط مرکزی لیبی سکنی داشتند و هم کوچ 
المقارحه سرهنگ  گر عشیره ای بودند� مرد قدرتمند 
عبداهلل ال سنوزی، رئیس سازمان امنیت قذافی بود� ال 
سنوزی همان است که به عنوان مسئول بمب گذاری 

در هواپیمای مسافری شناخته شد، هواپیمایی که 2۱ 
دسامبر ۱9۸۸ بر فراز شهر کوچک الکربی در اسکاتلند 
سقوط کرد� در آن حادثه عالوه بر کشته شدن تمامی 
2۷0 مسافر و سرنشین هواپیما یازده نفر هم از اهالی 
سنوزی،  شدند�  کشته  اسکاتلند  الکربی  کوچک  شهر 
با  فامیلی  نسبت  ازدواج  طریق  از  که  خونخواری  مرد 
از  نفر   ۱00 اقل  ال   ۱996 سال  در  بود،  یافته  قذافی 
اسالمگرایان لیبی را در زندان ابوسلیم یکجا به جوخه 
اعدام سپرد� او تا پایان عمر قذافی به او وفادار ماند، آن 
قدر که در قتل عام مخالفین قذافی “آتش به فرمان” 
عمل می کرد� اما همه المقارحه ای ها به قذافی وفادار 
نماندند، بخشی از آنان به تدریج به مخالفین پیوستند�

گر  کوچ  قبایل  اهمیت  پر  قبیله  دو  این  کنار  در 
پول  با  را  اشان  وفاداری  قذافی  که  بودند  هم  دیگری 

خریده بود� اینان خود را از ناآرامی ها و شورش علیه 
قذافی کنار نگه داشتند، از این جمله اند قبیله طوارق 
و تبو که از چادر نشینان صحرا هستند� کار قذافی آن 
زمان تمام شده بود که بخش های قابل توجهی از ورفله 
ای ها و المقارحه خود را از زیر پرچم  او کنار کشیدند، 
در برقه هم که سنوزی ها صوفی مسلک  خود به خود 
از دیر زمان مدعی راه و روش مستقل و دیگری بودند�

قبایل  شدن  شهرنشین  نابهنگامی  در   .4
چادرنشین

 9۷ اسالمی  لشکرهای  تاریخی  فتوحات  روند  در 
درصد از جمعیت عرب تبار لیبی و بخش کوچکی از 
بربرها به لحاظ زبانی و فرهنگی “عربیزه” شده اند، در 
مجموع هنوز 2۵ در صد از بربرها در جوامع قبیله ای 
و سنتی زیست می کنند� عمده جمعیت عرب لیبی اما 
اند سامان  در گروههای متمایزی که قبیله نام گرفته 
یافتند و درجه نفوذشان پس از سقوط پادشاهی رو به 
کاهش داشته است� به معنی اصیل کلمه تنها ۵ در صد 
از جمعیت لیبی عشایر کوچ گر هستند که دلیل عمده 

آن به شرایط اقلیمی و آب و هوا مربوط میشود�
جالب ترین پدیده جامع لیبی این است که 90 در 
صد مردم قبیله های آن در سواحل دو اقلیم طرابلس 
و برقه و از آن میان ۸۵ در صد در شهرهای همین دو 
اقلیم زندگی می کنند� از مساحت کشوری لیبی تنها 
دو درصد برای کشاورزی قابل بهره برداری است، ۸۵ 
در صد سطح کل کشور صحرای بایر است� لیبی یکی 
دائمی  رودخانه های  است که  نادرترین کشورهایی  از 
از  پس  که  است  هایی  وادی  دارد  لیبی  آنچه  ندارند، 
باران های شدید در آن مدتی آب جریان پیدا می کند�

لیبی که چهارمین کشور بزرگ شمال آفریقا است 
علیرغم اندازه وسیع آن تنها دو ویژگی می شناسد: آب 
و هوای نیمه گرمسیری در امتداد ساحل و آب وهوای 
عمده  بخش  که  داخلی،  بخش  گرم  و  خشک  بیابان 
کشور است�در نوارساحلی باریک مدیترانه زمستان ها 

مالیم اند همراه با بارندگی سالیانه 2۵0 تا 400 میلی 
متر در30 تا ۵0 روز که تقریبا منحصرا از ماه نوامبر تا 
فوریه رخ می دهد� تابستان ها در اینجا طوالنی است، 
اینکه در بهار طوفان های شنی  خشک و گرم� جالب 
درجه حرارت را به 43 سانتی گراد می رساند� این وضع 
سرت،  بنغازی،  طرابلس،  شهرهای  در  زیستی  محیط 

مصرانه و البیضاء است�
در  لیبی  قبایل  شدن  شهرنشین  اصلی  دلیل  شاید 
این واقعیت جغرافیایی نهفته باشد که مناطق استپ و 
صحرا در فاصله بسیار کمی از ساحل شروع می شوند، 
یا  گرم�  بسیار  های  تابستان  و  مالیم  های  زمستان  با 
بارانی ندارند و یا در بهترین حالت میزان بارش  اصال 
یک تا 3۵ میلی متر در سال بیشتر نیست� درمناطق 
کویر و بیابانی لیبی گرمایی تا ۵۸ درجه سانتی گراد 

سنجیده شده� این آب و هوای بیابانی شامل شهرهای 
غات، سیها، غدامس و کفره میشود که گرچه پراکنده از 

هم جای دارند، وضع  زیستی شان مشابه است�
بر این روال شاید قابل فهم باشد که 90 در صد مردم 
لیبی در مناطق ساحلی سکنی گزیده و تا ۸۵ در صد 
شهرنشین شده اند، بدون آنکه در ساختار و عادات و 
آداب و رسوم و تفکر خود از فرهنگ قبیله ای دور و 

شهروند شهرنشین شده باشند�
5. گذارهای چند باره ای قذافی

5.1. عربیزه کردن قبایل
سال  تا  را  خود  قذافی  پادشاهی،  سرنگونی  از  پس 
نامید  لیبی”  انقالب  فرماندهی  شورای  “رئیس   ۱9۷۷
فلسفهٔ سیاسی و ملی گرایانه   و در همین سال بر پایهٔ 
توضیح  سبزش”  “کتاب  در  که  ای  گرایانه  آرمان  و 
عربی  “جماهیریه  به  را   لیبی  سیاسی  نظام  بود  داده 
سوسیالیستی خلق عظیم لیبی” نام داد� دو سال بعد 
هم در سال ۱9۷9 از خود خلع منصب کرد و مدعی 
بود که  نماد ملی خواهد  تنها یک  از آن پس  شد که 
نامش “برادر رهبر” یا “راهنمای انقالب سوسیالیستی 

لیبی” است�
قذافی با همه کوششی که کرد نتوانست قبایل لیبی 
ناسیونالیسم »ملت- را “عربیزه” کند و خود در راس 
کشورهای  سیاسی  و  سرزمینی  اتحاد  و  کشوری« 
متحده عربی قرار گیرد� ساختارهای قبیله ای در لیبی 
تنومندتر از آن بودند که با راهنمایی های “برادر رهبر” 
چند  هر  گیرند،  جای  شهرنشین  شهروندان  کالبد  در 
بزرگ  تنها در چند شهر  ها  لیبی  از ۷0 درصد  بیش 
خانه گرفته بودند� بر این روال “جمهوری سوسیالیستی” 
قذافی دیری نپایید و همانند گچی که روی دیوار خانه 
ای قدیمی کشیده باشند فروریخت و در پی آن جنگ 
برای فرادستی میان قبایل دیرپا آغاز شد که هنوز هم 
فرجامی برای آن در افق سیاسی کشور دیده نمی شود�
به   ۱9۷۷ مارس  دوم  در  که  اساسی  قانون  آن 
“جمهوری  یک  لیبی  از  خواست  می  درآمد  اجرا 
مردمی”  های  “کمیته   ۱200 با  سوسیالیستی”  عربی 
نشان کشوری  و  پرچم  بسازد،   (People‘s Committee)
جدیدی هم ابداع شدند� کودتای ۱969 قذافی به سبک 
جمال عبدالناصر انجام گرفته بود، ۱۷ سال پیش از او 
ناصر در زمان سفر پادشاه به خارج کودتا کرده بود و 
قذافی هم درست همین کار را کرد زمانی که ادریس 

اول برای معالجه در خارج به سر می برد�
اسالمی  سوسیالیسم  و  بود  کمونیسم  مخالف  ناصر 
می خواست، قذافی هم مانند او از سوسیابیسم عربی 
سبک  به  قذافی  میالدی   ۷0 دهه  در  میگفت�  سخن 
رهبر چین مائو تسه تونگ انقالب فرهنگی راه انداخت 
“کتاب  در  سرخ  کتاب  جای  به  را  هایش  اندیشه  و 
تیتر رهبری خود  از آن  سبز” روی کاغذ آورد و پس 
را با دو نام بلند باال زینت بخشید:  اولی “رهبر انقالب 
ماه سپتامبر جمهوری سوسیالیستی عربی  اول  بزرگ 
جمهوری خلق لیبیایی” و دومی ” برادر هادی و رهبر 

انقالب”�
که  بود  این  قذافی  عربی  ناسیونالیسم  مشکل 
و  گرایی  ملی  آن  دل  از  که  نداشت  ملتی  کشور  این 
جمهوریتی برآمده باشد، خلق به معنی مائوئیستی آن 
را همه جا میتوان پیدا کرد و شاید به همین دلیل او 
مردمانی  عنوان  به  عرب،  ملت  از  بعثیستی  تعریف  به 
عربی  زبان  به  فارس همگی  خلیج  تا  آتالنتیک  از  که 
لذت  عربی  موسیقی  و  ادبیات  از  میگویند،  سخن 
به  مصر�  ملت  مایگی  به کهن  تا  بود  نزدیکتر  میبرند، 
هر رو قبای پان عربیستی به تن او زیاده از حد گشاد 

کشور شدن لیبی ساخته ای مصنوعی به دست استعمار کم قدرت ایتالیا 
بود که در سال 1911 سه اقلیم کم و بیش دزدیده شده از امپراطوری عثمانی را به 
انگلیس و فرانسه  نو بنیان نهاد. پس از جنگ جهانی دوم  هم چسباند و کشوری 
جانشین ایتالیای موسولینی شدند و در پایان لیبی در سال 1951 استقالل یافت و 
امیر پیشین برقه »ادریس« که نبرد مقاومتی علیه ایتالیا را سازماندهی کرده بود به 
نام »ادریس سنوزی اول« پادشاه مشروطه سلطنتی شد اما با قیام نظامیان جوان و 

سقوط سلطنت بخت پادشاهی دیگر به ادریس دومی نرسید.
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بود� در میان همه این تالش های فرامنطقه ای قذافی 
قانونگذاری  و  نظام حقوقی  تغییراتی در  از گاهی   هر 
لیبی را دنبال می کرد� در سال ۱9۸۸ او”دادگاه عدالت 
فساد  و  سیاسی  جرایم  به  رسیدگی  برای  را  مردمی” 
اقتصادی فراخواند ولی در سال 200۵ دوباره آن را از 
میان برداشت� در سال 2000 به دستور قذافی پارلمان 
و  نمود  تعطیل  را  اداری  و  قانونی  متمرکز  نظم  کشور 
قانونگذاری و مملکت داری را به اقلیم های منطقه ای 

واگذار کرد�
ناسیونالیسم  به   محوری  قبیله  از  گذار   .5.2

فرامنطقه ای
به  را  دیگری  اتحاد  پیشنهاد  در سال ۱9۷۱  معمر 
آن  نمیری  جعفر  وقت  جمهور  رئیس  اما  داد  سودان 
بر  قذافی  عبدالناصر  مرگ جمال  از  پس  نپذیرفت�  را 
ایدئولوژیک  او در رهبری  برازنده  آن شد که جانشین 
ملت های عربی باشد� در سال ۱9۷2 مجمع “جمهوری 
های مصر و سوریه و لیبی” را فراخواند لیکن رهبران 
مصر و سوریه برای این فراخوان هم قدر و منزلتی قائل 
مالی  با وعده های  او  نشدند� در سال ۱9۷4 میالدی 
قابل توجه توافق نامه ای با حبیب بورقیبه رئیس جمهور 
بین  ها  تفاوت  هم  اینجا  اما  نمود،  امضاء  تونس  وقت 
دو کشور بیش از آن بودند که قابل یگانگی باشند، در 
عمل این اتحاد نیز با شکست مواجه شد� پس از تونس 
میالدی   ۱9۸4 سال  در  و  رفت  مراکش  سراغ  قذافی 
معاهده ای با حسن دوم رئیس جمهور مراکش  با هدف 
اتحاد دو کشور، امضاء کرد� بر اساس این اتحاد نامه قرار 
شد که دو کشور در همه  زمینه های فرهنگی، سیاسی 
از  دیگر  مراکش  و  باشند  داشته  مشارکت  اقتصادی  و 
“جبهه ملی نجات لیبی”حمایت نکند و در مقابل لیبی 
نیز دست از پشتیبانی “جبهه پولیساریو” بردارد� اما این 
کوشش هم برای اتحاد عربی به جایی نرسید� آن زمان 
که حسن دوم در سال ۱9۸6 میالدی در شهر افران با 
شیمون پرز نخست  وزیر وقت اسرائیل دیدار کرد کار 
این پیمان هم به آخر رسید، برای قذافی این دیدارعین 
اتحاد  معاهده  نقض  موجب  و  پیمان شکنی   و  خیانت 

میان کشوری بود�
5.3. گذار به عربیت به زور ارتش اسالمی

قذافی در سال ۱9۷2 میالدی تصمیم گرفته بود که 
یکپارچه سازی وعربی کردن منطقه را به مدد واحدهای 
“ارتش اسالمی”، متشکل از واحدهای نظامی گوش به 
فرمان و اسالمی در کشور چاد و سودان به پیش برد 
ابایی نداشت�  این کشورها هم  از تجزیه  راه  این  و در 
واقع شده حامی  در غرب سودان  دافور که  استان  در 
“مجمع عربی” شد، گروهی که به عنوان یک سازمان 
مسلح پان عربیستی زیر نظر “جرارد پرونیر” عمل می 

کرد و دافور را بخش عربی سودان میدانست�
“ارتش اسالمی” قذافی اما بیش از هر ملیتی اغلب 
متشکل از مهاجران کشورهای ساحلی فقیر بود� منابع 
موثق می گویند که هزاران پاکستانی که با هویت های 
این  عضو  نیز  می کردند  کار  لیبی  شهرهای  در  جعلی 
نرفته  لیبی  به  برای جنگ  اصال  بودند،  اسالمی  ارتش 
بودند، عرب، آفریقایی-آمریکایی و یا از اهالی مسلمان 
اندک  آموزش های  با  را  اینان  بودند�  فقیر  کشورهای 
نظامی متعهد به ارتش اسالمی میکردند، در حالی که 
بود�  یافتن شغلی مناسب  لیبی  به  از آمدن  تصورشان 
کوتاهی  از مدت  در عمل پس  مناسب  به جای شغل 
در  جنگ  به  و  درآمده  نظامی  نیروهای  استخدام  به 

بیابان های ناشناخته فرستاده می شدند�
در آغاز سال ۱9۸۷ میالدی با حمله لیبی به چاد 
ارتش اسالمی نیروهای خود را در استان دارفور مستقر 

کرد� حمالت پی در پی لیبی در طول مرز باعث ایجاد 
این  منازعات قومیتی بسیاری در استان دارفور شد و 
کشمکش ها تنها در بازه زمانی ۱9۸۵ تا ۱9۸9به کشته 
شدن بیش از 9000 نفر انجامید� آن جریان خونخوار 
از  برخی  رهبری  به   ۱9۸۸ سال  در  که  “جنجویدها” 
در  بود  شده  تشکیل  اسالمی  ارتش  سابق  فرماندهان 
سال 2000 از طرف سازمان ملل متهم به نسل کشی 
معمر  که  کرد  فراموش  نباید  میان  این  در  البته  شد� 
قذافی علی رغم همه کوشش های اتحاد طلبانه اش در 
لشکرکشی اسالمی اش به چاد به آن چیزی هم چشم 
داشت که در پایان تقسیمات استعماری میان فرانسه 
ایتالیا و تعیین خطوط مرزی میان کشورهای مصر  و 
برنامه  و سودان و چاد نصیب لیبی شده بود� احتماال 
“اتحاد ارتش های اسالمی” بخشی از کوشش او برای 
الحاق نوارAouzo یا “اوزو” در شمال چاد بود به لیبی� 
این نوار مرزی به طول ۱000 کیلومتر و عرض ۱۱4 
کیلومتر قرار بود که طبق معاهده ۱93۵ میان ایتالیا 
و فرانسه از چاد که مستعمره فرانسه بود به لیبی که 
مستعمره ایتالیا بود ملحق شود و در مقابل ایتالیا هم 
جاهایی را به مستعمره فرانسه بدهد� این توافقنامه اما 
به دلیل رویکرد موسولینی به آلمان نازی تصویب نشد 
و ایتالیا هم به تعهداتش مبنی به واگذار کردن بخش 
هایی از لیبی به فرانسه عمل نکرد� حاصل ماجرا اینکه 
درگیری  مایه  نیافته  رسمیت  و  شده  امضا  پیمان  آن 
های مرزی میان دو کشور استقالل یافته لیبی و چاد 

شدند�
قذافی  هدف  که  برآنند  شناسان  تاریخ  از  برخی 
خیال  باشد  هدفش  سرزمینی  گسترش  آنکه  از  بیش 
در  را  او  به  وابسته  اسالمی”  “جمهوری  یک  تاسیس 
این منطقه مرزی داشته و مایل بوده که این جمهوری 

طبق مدل “جمهوری خلق لیبیایی” تاسیس و ضامن 
اعمال نفوذ لیبی بر “أوزو”، باعث اخراج فرانسوی ها از 
برای گسترش  در چاد  باشد  و جایی  منطقه شده  آن 
واقعیت  این  اگر  اما  مرکزی�  آفریقای  در  لیبی  نفوذ 
نظر  مورد  مرزی  نوار  در  که  باشیم  داشته  نظر  در  را 
۱۱4000 کیلومتر مربعی تنها 4000 نفر زندگی می 
کردند و از این تعداد ۱000 نفر در وادی هم نام “أوزو”، 
دادن  اسکان  خیال  قذافی  که  گرفت  نتیجه  توان  می 
دائمی”ارتش اسالمی مهاجرین” در این منطقه را در سر 
می پرورانده� این که گفته می شود در آن منطقه معادن 
اوران و تنگستن گمان زده می شد (که تا به امروز هم 
از چنین معادنی بهره برداری نشده) برای قذافی واجد 
اهمیتی نبوده است� نیروهای ارتش اسالمی قذافی در 

به  مقابل  در  و  کرد  اشغال  را  “أوزو”  نوار  سال ۱9۷3 
دولت چاد تضمین داد که زین پس حمایتش از “جبهه 
آزادیبخش چاد” ( FROLINAT) را که از زمان پادشاهی 

ادریس اول آغاز شده بود ادامه نخواهد داد�
در سالهای ۱9۷۸ تا ۱9۸۷میان چاد و لیبی جنگی 
درون  پایگاهش  از  هم  قذافی  و  داشت  ادامه  رسمی 
سپتامبر  در  برد�  می  بهره  داخلی  جنگ  های  جبهه 
به  چاد  لشکر  جنگی  های  پیروزی  از  پس    ۱9۸۷
اعال شد و  آتش بسی  آفریقا”  اتحاد  میانجی “سازمان 
لیبی پذیرفت که موضوع مورد ادعای لیبی را به دادگاه 
بین المللی الهه برده و این کشور پذیرای رای دادگاه 
باشد� دادگاه الهه هم سوم فوریه ۱994 با ۱6 رای در 
برابر یک رای تعلق نوار “أوزو” به چاد را تصدیق نمود� 
پس از آن ارتش اسالمی لیبی از ۱2 تا 30 ماه مه  زیر 
با  و  نمود  تخلیه  را  اشغالی  مناطق  ملل  سازمان  نظر 
پیمان مودت میان دو کشور ماجرای لشکر اسالمی و 

“جمهوری اسالمی أوزو” به تاریخ پیوست�
5.4. جنگ لیبی و مصر و پایان پنداشت گذار 

به “ایاالت متحده عربی”
معمر قذافی هرکه و هرچه بود تا پایان عمرش در 
از جمال عبدالناصر رسالت  توهم زیست که پس  این 
برپایی “ایاالت متحده عربی” با اوست� او که از سنت 
می  بود  آمده  رنگارنگش  طوایف  با  ای  قبیله  جامعه 
تاریخی و مصر کهن فرهنگ و  خواست سوریه بزرگ 
لیبی صحرانشین و شمال آفریقا را زیر پرچم”جمهوری 
ایاالت اسالمی” عربیزه کند� دیوار توهمات او دیرترین 
فرو  اسرائیل و مصر در خود  تفاهم میان  آغاز  با  وقت 

ریخت�
در20 ژوئیه ۱9۷۷ نیروهای توپخانه لیبی شهر مرزی 
السلوم و گذرگاه َمَمّر َحلَْفَیا نزدیک مرز لیبی را به توپ 

بستند� دلیل این کار هم ممانعت و بازداشت چند صد 
نفر از اهالی لیبی بود که در مخالفت با گفتگوهای میان 
السلوم  به  اعتراضی  راهپیمایی  برای  مصر  و  اسرائیل 
از 2۱ تا 24  این ماجرا مصر هم   آمده بودند� در پی 
ژوئن  ۱9۷۷جنگ چهار روزه هوایی علیه مواضع هوایی 
بار  به  مهلکی  آغاز کرد که صدمات  را  لیبی  دفاعی  و 
کشورهای  گری  میانجی  با  اینکه  داستان  پایان  آورد� 
رئیس  عرفات  یاسر  شخص  و  الجزایر،  ویژه  به  عربی، 
جمهور فقید مصر محمد أنور السادات دستور آتش بس 
تمام  جنگ  یافت�  خاتمه  جنگ  ژوئن   2۵ روز  و  داد 
شد ولی شکاف دنیای عربی عمیق تر ازپیش و پندار 
گذار به “ایاالت متحده عربی” هم برای همیشه به خاک 

سپرده شد�

آخرین گذار لیبی به نظامی که در برزخ قبیله ساالری و »ملت- کشوری« 
گرفتار مانده تنها با بمب های فرانسه و انگلیس بر سر مواضع نیروهای مدافع قذافی 
ممکن نشد، بلکه در آخرین فرجام هم قبیله های برتر لیبی بودند که دیگر حکومت 
کسی را که از قبیله کم اهمیتی آمده بود، برنمی تافتند. آغاز ماجرا این بود که روز 
از  الهام  با  از معترضان و مخالفان سیاسی حکومت قذافی  17 فوریه 2011 گروهی 
این خیزش خیلی زود  پا خاستند.  به  لیبی  بود در  آنچه در تونس و مصر گذشته 
شورشی عمومی شد و خیلی زودتر به تاسیس »شورای انتقالی« در بنغازی رسید. 
انتقالی در ضمن آغاز رسمی جنگ داخلی بر سر قدرت حکومت  تاسیس شورای 

میان نیروهای دولتی و مخالفین بود. 
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شاید تنها امید اوبه گذار از جامعه قبیله ای خودش 
در تشکیل “ایالت متحده افریقا” باقی مانده بود، چه او 
تا پایان عمر یکی از عمده ترین حامیان تشکیل ایاالت 
ژانویه  تا 3۱  از 2 فوریه 2009  بود که  آفریقا  متحده 

20۱0 رئیس آن را به عهده داشت�
6. گذار آخر به برزخ »ملت- کشوری«

قبیله  برزخ  در  که  نظامی  به  لیبی  گذار  آخرین 
ساالری و »ملت- کشوری« گرفتار مانده تنها با بمب 
مدافع  نیروهای  مواضع  بر سر  انگلیس  و  فرانسه  های 
قبیله  هم  فرجام  آخرین  در  بلکه  نشد،  ممکن  قذافی 
های برتر لیبی بودند که دیگر حکومت کسی را که از 
قبیله کم اهمیتی آمده بود، برنمی تافتند� آغاز ماجرا 
این بود که روز ۱۷ فوریه 20۱۱ گروهی از معترضان 
و مخالفان سیاسی حکومت قذافی با الهام از آنچه در 
تونس و مصر گذشته بود در لیبی به پا خاستند� این 
خیزش خیلی زود شورشی عمومی شد و خیلی زودتر 
به تاسیس “شورای انتقالی” در بنغازی رسید� تاسیس 
شورای انتقالی در ضمن آغاز رسمی جنگ داخلی بر سر 

قدرت حکومت میان نیروهای دولتی و مخالفین بود�
جالب است که در این زمان قذافی از حمایت فعال 
هیچ کشور عربی برخوردار نبود و شورای امنیت سازمان 

ملل متحد به فاصله یک ماه پس از آغاز ناآرامی ها با 
با  مارس20۱۱،   ۱۷ تاریخ  به   ۱9۷3 شماره  قطعنامه 
تکیه بر مصوبات پیشین سازمان ملل در رابطه با “حفظ 
جان غیرنظامیان” در تعارض نیروهای حکومتی یا نظیر 
آن و بر پایه اصل “دخالت بشر دوستانه” امکان حمله 
های هوایی نیروهای پیمان ناتو و به طور اولی فرانسه و 

انگلیس را به وجود آورد�
جهانی  نشست  در  مردمی”  “حفاظت  قطعنامه 
تصویب  به   200۵ سپتامبر  در  متحد  ملل  سازمان 
رسیده بود که اشاره داشت بر مسئولیت جامعه جهانی 
ناتوان  متبوع شان  دولت  که  مردمی  از  برای حفاظت 
بزرگ  جنایات  برابر  در  شان  در حفاظت  عالقه  بی  یا 
است� سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۱9۷3 خیلی زود 
لیبی شد�  فراز  بر  پرواز ممنوع  منطقه  ایجاد  خواستار 
دادگاه  و  و خانواده اش ضبط شدند  قذافی  دارایی های 
جنایات جنگی حکم بازداشت او، پسرش سیف االسالم 

و برادرخوانده اش عبداهلل السنوسی را صادر نمود�
و  گفتگو  امکان  بارها  قذافی  که  است  درست  این 
مذاکره با مخالفین را داشت که نکرد� اما گویا او دیگر 
اطالع درستی هم از کم و کیف روندی که میان قبایل 
و طوایف لیبی در جریان بود نداشت، که بیش از آن به 
وفاداری قبایلی که از طریق بخشندگی های او به مال 
و منال رسیده بودند اعتماد و اطمینان داشت� آن زمان 
که سیف االسالم، پسر قذافی اولین درگیری خونین با 
به  را  عمل  ابتکار  فرانسه  رساند  پایان  به  را  معارضین 
ملل،  سازمان  مصوبه  خواست  از  فراتر  و  گرفت  دست 

ارتش خویش را به لیبی فرستاد و ارتش انگلستان هم 
به کمک آمد�

تصویب  پس  روز  دو  فرانسه  ارتش  هوایی  حمله 
 20۱۱ مارس   ۱9 امنیت  شورای  در   ۱9۷3 قطعنامه 
انجام گرفت� در میان کشورهای عضو پیمان آتالنتیک 
لیبی  در  نظامی  عملیان  با  که  بود  آلمان  تنها  شمالی 
مخالفت کرده و از همان آغاز بر کمبودهای اطالعاتی 
شورای امنیت در مورد شرایط موجود و ماهیت واقعی 
خیزش مسلحانه تاکید کرده بود� پرسش دقیق آلمان 
از جمله این بود که آیا تصمیم گیری شورای امنیت به 
یک شورش قومی مربوط می شود یا باید به سرکوب 
خونین یک ملت در نبرد علیه یک رژیم سرکوبگر نگاه 

داشته باشد�
ها  لیبیایی  که  بود  این  آلمان  سیاستمداران  گمان 
به  شرائط  تغییر  برای  امنیت  توانایی شورای  مورد  در 
نفع آنها دچار توهم شده اند ودر نهایت آن ها هستند 
این  بپردازند�  را  آنچه پیش خواهد آمد  تاوان  باید  که 
گفته درست است که شورش قومی ناظر بر رقابت های 
قبیله ای برای رسیدن به قدرت حکومتی است که این 
نمی تواند دلیل تصویب مصوبه ۱9۷3  باشد؛ اما مبارزه 
عمومی مردم برای آزادی و سرکوب خونین آن از هر 

که  است  برخوردار  حقوقی  کیفیت  از  باشد  که  طرف 
می  مردمی”  “حفاظت  به  مربوط  مصوبه  حال  شامل 

شود�
در تحلیل نهایی میتوان با تحلیل آلمانی ها از شرایط 
آن زمان لیبی موافق بود و گفت هر چند اعتراض های 
آغازین برای آزادی و حقوق شهروندی انجام گرفتند، 
لیکن آنچه در روند حوادث عرصه را بر قذافی تنگ کرد 
و او را بر خاک افکند همانا تمایل قبایل برتر لیبی به 
فروکشیدن معمر قذافی و حادثه جویی های برخاسته 
متحده  “ایاالت  استقرار  برای  او  عربی  ناسیونالیسم  از 

عربی” بود�
جنگ داخلی لیبی از آغاز حمالت فرانسه و انگلیس 
و هشت هزار عملیات بمباران اعضای ناتو تا کشته شدن 
قذافی بیش از شش ماه طول کشید و تا آن زمان هنوز 
در جبهه های برقه و مصراته تحول چندانی رخ نداده 
کننده  تعیین  نظامی  عملیات  عملیات  آنچه طی  بود� 
در فاصله چند روز باعث سقوط طرابلس شد دستاورد 
قبایل شرق کشور نبود� این پیروزی به ساکنین چند 
شهر غرب کشور تعلق داشت که اغلب به  یکی از قبایل 
عرب ساکن بلندی های “نفوسه” در غرب کشور تعلق 

دارند، از جمله قبیله الزنتان�
برای درک آنچه در آن شش ماه شورش و سرکوب 
خونین در لیبی گذشت و به سقوط نهایی رژیم قذافی 
و گذاری بدعاقبت به نظامی کلنگی منجر شد می توان 
با پرداختن به خصوصیات “سیستم قذافی” کم و بیش 
به تحلیلی واقع بینانه رسید� سیستم قدرت “جماهیریه 

عربی سوسیالیستی خلق عظیم لیبی” یا ” دولت توده 
ها” بر سه ستون انقالبی، نظامی و قبیله ای استوار بود 
روز  مشکالت  با  سیستم  این  بعد  به  سال ۱9۷۵  از   �

افزونی روبرو بود اما کارایی داشت�
ستون انقالبی بر “کمیته های انقالبی” تکیه داشت 
که در تمامی ساختارهای دولتی و شرکت های بزرگ 
رسید  می  هزار  سی  به  تعدادشان  داشتند،  حضور 
مراتبی  سلسله  و  مادی  امتیازهای  از  آن  اعضای  و 
برخوردار بودند� اولین تظاهرات اعتراضی روز ۱۵ فوریه 
20۱۱ را همین ها سرکوب کردند، که این خود آغاز 
شورش شد� این کمیته ها به شبه نظامیان مسلح با نام 
“گارد انقالبی” در لباس های شخصی تکیه داشتند� در 
کلنل  امنیت  حفظ  وظیفه  “گارد شخصی”  اینها  کنار 
قذافی و خانواده اش را به عهده داشت� گارد شخصی 
تخصصی  “چند  گردان  سه  و  امنیتی  گردان  سه  در 
نظامی” تقسیم می شد که در جمع ۱۵000 نفر عضو 
داشتند� گروهان امنیتی بنغازی درهمان روزهای اول 
سربازانش  و  افسران  از  زیادی  تعداد  و  پاشید  هم  از 
گارد  اعضای  کردند�  نشینی  عقب  طرابلس  منطقه  به 
لیبی  جنوب  و  مرکز  قبایل  میان  از  عمدتا  شخصی 
انتخاب شده بودند که به وفاداری به قذافی  معروفند: 
امتیازات بسیاری  از  آنها  “المقارحه” و”القذافه”�  قبایل 
بهره مند بودند مانند کاالهای ارزان و مجانی، اتومبیل 
که شش  بودند  نیروها  به خارج� همین  امکان سفر  و 
ماه  در سه جبهه برقه ، مصراته و جبول نفوسه  می 
جنگیدند و در آغاز شورش در ماه فوریه و مارس در 
شهر های منطقه طرابلس، “زاویا”، “صبراته” و “زواره”، 

در سرکوب مردم شرکت داشتند�
42 سال حکومت نظام قذافی را بدون درک تعلقات 
قبیله ای و استفاده ابزاری از آن نمی توان توضیح داد� 
در اولین سالهای لیبی انقالبی، سالهای ۱969 تا ۱9۷۵، 
حکومت نظامیان توجه ویژه ای به قبایل نداشت اما از 
سال ۱9۷۵ به بعد  قذافی در”کتاب سبز” قبایل را ارج 
نهاده و یک فصل از کتابش را به آنها اختصاص داده بود� 
از آن پس مسئله حول تقسیم رانت نفتی متمرکز شد، 
به صورتی که توازن بین قبایل و مناطق حفظ شده و 
صلح اجتماعی و یکپارچگی کشور تهدید نشود� قذافی 
در ضمن این استعداد را داشت که با جایگزین کردن  
شیوه های  گوناگون با قبایل کنار بیاید: تهدید، پاداش، 
محدودیت و مذاکره� این بدان معنی است که ساختار 
نبود و قبایل  لیبی در  یا هرمی  حکومتی یکپارچه و 
دوران صلح بیشتر بر شبکه های همبستگی تکیه می 
کردند که از آن راه دسترسی به منابع و مقامات امکان  
پذیر و نزدیکی و یا اختالف یکی از افراد قبیله با راس 
قدرت امتیازآور و یا  مشکل زا می شد� این چنین بود 
که ساکنین مصراته، حتی اگر به عنوان گروه های اصلی 
و خانوادگی یک قبیله به حساب نمی آمدند، تا سال 
۱9۷۵ مورد محبت و گشاده دستی قذافی قرار داشتند� 
اما آن زمان که به دلیل اختالفات شخصی و ایدئولوژیک 
کلنل “عمر آل محشی” که از یاران اولیه “رهبر” بود از 
ساکنین مصراته گسست و با رقیب تاریخی، قبیله ورفله 
در منطقه بنی ولید، نزدیک شد، اهالی مصراته از پست 
های حساس گارد شخصی و سرویس های امنیتی کنار 
گذاشته شدند، در سیستم قذافی ماندند ولی بیشتر در 

مسئولیت های دیوان ساالرانه شاغل شدند�
اهرمی  عنوان  به  قبایل   داخلی  جنگ  ماههای  در 
کارساز  های شهری  محله  و  روستا  اهالی  بسیج  برای 
بودند� محالت هم هر کدام در چند زیر مجموعه “شیخ” 
خود را داشتند� این چنین بود که در آغاز شورش هر دو 
طرف درگیری به درستی ادعا می کردند که با “شیخ” 

رژیم قذافی بر سه ستون انقالبی، نظامی و قبیله ای استوار بود . از سال 1975 
به بعد این سیستم با مشکالت روز افزونی روبرو بود اما کارایی داشت. ستون انقالبی 
بر »کمیته های انقالبی« تکیه داشت که در تمامی ساختارهای دولتی و شرکت های 
بزرگ حضور داشتند، تعدادشان به سی هزار می رسید و اعضای آن از امتیازهای 
مادی و سلسله مراتبی برخوردار بودند. اولین تظاهرات اعتراضی روز 15 فوریه 2011 
به شبه  این کمیته ها  این خود آغاز شورش شد.  را همین ها سرکوب کردند، که 

نظامیان مسلح با نام »گارد انقالبی« در لباس های شخصی تکیه داشتند.
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یک قبیله پیمان اتحاد بسته اند� آنچه در عمل اما شد 
 ” قبیله  افراد  از  تعدادی  مثال  عنوان  به  که  بود  این 
ملی  “شورای  به  بودند  ساکن  بنغازی  در  که  القذافه” 
انتقالی” پیوستند بدون آنکه در مبارزه نظامی شرکت 
کرده باشند� بدین ترتیب درست است که گفته شود  
لیست های منتشر شده در رسانه ها از قبایلی که به 
اند  پیوسته  قذافی  کلنل  یا  و  انتقالی”  ملی  “شورای 

چندان اعتباری نداشتند�
در مرکز و جنوب کشور، در مناطق روستائی و در 
به  نزدیک  قبایل  از  اکثرا  آنها  ساکنین  که  شهرهایی 
سیستم قذافی تشکیل می شدند کمتر شورش بوجود 
آمد� بعضی از این شهرها نیروی نظامی و میلیشیا برای 
رژیم می فرستادند� از جمله در مناطق “بنی ولید” مرکز 
قبیله “ورفله”، “ترهونه” مرکز اتحاد قبیله ای ترهونه، 
“سرت” مرکز قبیله ” القذافه”، ” فزان” که اهالی اش 
“هوسائیه”  “القذافه”،  “المقارحه”،  قبایل  به  متعلق 
بودند  رژیم  لطف  مورد  پیش  مدتها  از  که  “طوارق”  و 
وهم چنین شهر “تاورقه” که اهالی آن کینه ای کهن 
نسبت به اهالی”مصراته” دارند و یا شهر “غدامس” در 
مرز الجزیره که در آن تعداد چشمگیری از  پناهندگان 
به  وفاداری  که  بودند  توانسته  داشند،  حضور  جرماته 

قذافی را همچنان بر شهر حاکم گردانند�
در مناطق دیگر طرفداران رژیم سعی کردند تا روشن 
شدن وضعیت و اینکه ترازو به کدام سو سنگینی  می 
کند، وضعیتی بی طرفانه را حاکم کنند، از آن جمله 
اند شهر “مزده” که مرکز قبیله “المشیشیه” است و هم 
، “وادان”،  “اوالد بوسیف”، واحه های “اوجیال”  چنین 
“حون”، “سوکنا” و “زلیتن” جایی که که اهالی قبیله 
می  دیده شک  به  “مصراته”  اهالی  به  بوسیف”  “اوالد 

نگرند�
شاهد  قریه  آن  تا  روستا  این  از  ما  منظر  این  از 
به  گاه  آن  ریشه  که  بودیم  متفاوتی  های  استراتژی 
بعنوان  گردد�  می  باز  ایتالیا  استعمار  دوران  اختالفات 
شان  تاریخی  رقیب  با  “الزیتان”  قبیله  افراد  مثال، 
“المشیشیه” تا قبل از شورش در شهر”مزده” در صلح 
زندگی می کردند� هرچند که ازدواج بین افراد دو قبیله 
به  اما آن زمان که شهر”الزیتان”  انجام نمی پذیرفت، 
شورشیان پیوست، افراد قبیله “الزیتان” در شهر”مزده” 
افراد  که  حالی  در  پیوستند،  شان  شورشی  رفقای  به 
در  حال  همان  در  ماندند�  طرف  بی  “المشیشیه” 
روستاهای دیگر افراد “المشیشیه” از طرفداران قذافی 

حمایت می کردند�
آنچه همین جا باید مورد توجه قرار گیرد آن است 
که با روابط و بود و نبودهای سنتی مذاکره میان بیشتر 
را  ها  خشونت  دامنه  این  و  بود  ممکن  هنوز  قبایل 
درگیری  پایان  در  خود  ها  سنت  این  میکرد�  محدود 
بازسازی یک ملت واحد  اینکه  برای  بودند  ها شانسی 
آنجا  در  که  بنغازی  بر خالف  نباشد�  غیرممکن  کامال 
اتحاد قبایل بزرگ منطقه “برقه” عملکرد مشترک  برای 
اهالی طرابلس  از  نیمی  را ممکن ساخت،  رژیم   طرد 
“فزان”  و  “ترهونه”  ولید”،  “بنی  قبایل منطقه  افراد  را 
عاقبت  با  کامال  شان  سرنوشت  که  دادند  می  تشکیل 
رژیم قذافی پیوند خورده بود� نیمه دیگر اهالی پایتخت 
نشینانی تشکیل می   یا شهر  و  قبایل کوچک  افراد  را 
دادند که به راحتی امکان سازمان یابی در ساختارهای 

مبارزاتی را نداشتند�
برسد  طرابلس  به  شورش  آنکه  از  پیش  ماه  چند 
شورائی که پدیداری اش در جبهه های برقه و مصراته 
اعالم  انتقالی”  ملی  “شورای  و  ناتو  سخنگویان  توسط 
شده بود، در نهایت توسط افراد قبیله عرب “الزیتان”به 

واقعیت پیوست، قبیله ای که افراد مسلح آن در آغاز ماه 
مه تنها سه هزار نفر برآورد می شدند لیکن خیلی زود 
توانستند در استفاده از سنت لیبیائی امر محله ای را 
منطقه ای و منطقه ای را ملی کنند و از محله تا منطقه 

و از منطقه تا سطح کشور آزاد سازی را به پیش برند�
قبیله  افراد  در غرب کشور  پیوند دهنده شورشیان 
شهرهای  نیروهای  هوشیاری  با  که  بودند  “الزیتان” 
زاویه، صرمان و غریان را جذب کردند، آموزش دادند 
وسپس به صورتی هماهنگ و همزمان به این سه شهر 
حمله کردند� زیتان ها متعلق به طایفه ای هستند که 
قیام بر علیه معمر قذافی را رهبری کرد� آقای مختار ال 
نبرد زخمی شد ولی  زیتان ها در  پرنفوذ  اخدر، رهبر 
دوباره به پست فرماندهی ارشدش بازگشت که این خود 

به او چهره ای کاریزماتیک بخشید�
هر چند سخنگویان ناتو و مسئولین سیاسی فرانسوی 
و انگلیسی  بر اهمیت نقش بمباران ها تاکید داشتند اما 
نه پیشرفت در جبهه های برقه و مصراته و نه فروپاشی 
رژیم بر اثر بمباران پایگاه ها استراتژیک طرابلس و یا 
تحوالت  سیر  بر  اساسی  تاثیری  قذافی  های  اقامتگاه 
جنگ نداشتند� آنچه عمل کرد چرخش کفه عملیات 
نظامی از شرق لیبی به غرب بود�  شورشی که ابتدا از 
شرق آغاز شده بود و به غرب رسید و مسئله نمایندگی 
غرب لیبی در “شورای ملی انتقالی” را در دستور کار 
قرار داد زیرا که تا آن زمان هیچ کدام از مسئولین این 
شورش پیروزمندانه در ساختارهای شورای اوت 20۱۱ 

حضور نداشتند�
به  خواست  می  شورا  این  اگر  اینکه  کالم  حاصل 
عنوان “نماینده مشروع مردم لیبی” که از سوی فرانسه 
و انگلستان به آن “اهدا” شده بود مشروعیتی بدهد می 
بایستی سریعا به شورشیان غرب کشور جایگاهی هم 
وزن نقشی که آنها در پیروزی نهائی بازی کرده بودند 
پیشنهاد نماید� این چنین نشد و این آغازی بود برای 
پیدایش ساختارهای مستقل، ساختارهایی که قرار بود 

ملی باشند� چالش دیگر “شورای ملی انتقالی” حضور 
نمایندگان مناطق و قبایل در نهادهای آینده این شورا 
کرده  همکاری  قذافی  رژیم  با  اغلب  که  مناطقی  بود، 
“سبها”،  “ترهونه”،  ولید”،  “بنی  “سر”،  قبایل  بودند: 
نفوذ  تحت  ولید  بنی  قبیله  “غدامس”�   و  “غات” 
این قبیله 42  بود�  نام ورفله  به  لیبی  بزرگترین قبیله 
بود�  کرده  کمک  قذافی  آقای  حکومت  تداوم  به  سال 
بسیاری از نیروهای مسلح مخالف قذافی که بنی ولید 
را محاصره کرده بودند از اعضای این قبیله هستند� بنی 
ولیدی ها تا پایان به قذافی وفادار ماندند و به همین 

واگذاری  برای  او  به  وفادر  نیروهای  با  گفتگوها  دلیل 
کیلومتری  در ۱۷0  ولید  بنی  کویری  شهر  آمیز  صلح 
جنوب شرقی طرابلس شکست خورد و فتح بنی ولید 
با حمله گسترده نیروهای مقامات موقت لیبی با خون 

ریزی بسیار انجام گرفت�
را  ناتو  به  نیروهای متعلق  نباید نقش  این میان  در 
در نبردهای زمینی فراموش کرد� هرچند آقای آندرس 
فوگ راسموس دبیر کل وقت ناتو مرتب تکرار می کرد 
که  او هیچ اطالعاتی در این باره ندارد که آیا اعضای 
ناتو سالح در اختیار شورشیان گذاشته اند یا خیر، الاقل 
که   بود  کرده  اذعان  فرانسه  ارتش  از سخنگویان  یکی 
فرانسه اوایل ماه ژوئن 20۱۱ تسلیحات سبک و مهمات 
نیروهای  با  جنگ  مشغول  که  بربر  قبایل  اختیار  در 
دولتی در کوه های نفوسه در غرب لیبی بودند قرار داده 
است� تا زمان افشای این همکاری، فقط قطر بود که به 
شورشیان  به  مستقیما  بود  کرده  اعالم  قطعی  صورت 

سالح داده است�
7.  بحران  گذار از ملی گرایی قبیله ایـ  قومی 

به  ملی گرایی مدنی
در ۱6 سپتامبر 20۱۱  “شورای ملی انتقالی” کرسی 
لیبی در سازمان ملل را تصاحب کرد� قذافی عهد کرد 
که در برابر شورشیان و نیروهای خارجی مقاومت کند تا 
به گفتهٔ خودش در راه وطن شهید شود� روز 20 اکتبر 
20۱۱ قذافی که از ناحیه دو پا زخمی شده بود تسلیم 
انقالبی شد و پس از چند ساعت درگذشت�  نیروهای 
شورای انتقالی می گوید او پس از دستگیری در تبادل 
او  برخی دیگر می گویند که  آتش کشته شده  است، 

توسط انقالبیون اعدام شد�
انقالب  برای  قذافی حمایتی  رژیم محمد  پایان  اگر 
در  آمد  می  حساب  به  سوریه  در  ویژه  به  عرب  های 
واقعیت اما چنین نشد و لیبی هم برای برقراری صلح 
پیش  در  طوالنی  راهی  هنوز  ملت« شدن  »کشور-  و 
دارد� “شورای ملی انتقالی” در مقام دولت هم هنوز در 

راه است که تک تک پایه های رژیم گذشته را از میان 
بردارد، در حالی که این پایه ها باید پایه های نظامی 

پسا قذافی هم باشند�
از درون “شورای ملی انتقالی” دو حکومت سربرآورده 
که ال اقل یکی از آنها باید هنر کنار آمدن با قبایل را 
فراگیرد، به ویژه با قبایل غرب لیبی که نقشی پررنگ در 
پیروزی شورشیان داشتند� پیروزی پس از ماهها جنگ و 
خونریزی میان بین نیروهای قذافی و شورشیان حاصل 
شد اما در این کشور نه تنها دولتی قدرتمند و مردمی 
شکل نگرفت، بلکه به جای دولت وفاق ملی دو دولت، 

از درون »شورای ملی انتقالی« دو حکومت سربرآورده که ال اقل یکی از آنها 
باید هنر کنار آمدن با قبایل را فراگیرد، به ویژه با قبایل غرب لیبی که نقشی پررنگ 
بین  میان  ماهها جنگ و خونریزی  از  پیروزی پس  پیروزی شورشیان داشتند.  در 
نیروهای قذافی و شورشیان حاصل شد اما در این کشور نه تنها دولتی قدرتمند و 
مردمی شکل نگرفت، بلکه به جای دولت وفاق ملی دو دولت، دو پارلمان، دو نخست 
وزیر و دو کابینه حضور دارند. حکوت این کشور را »دولت ورشکسته« نام نهاده اند. 
علت این امر را باید در گرایشات قبیله ای، نبود ساختارهای مدرن نظامی و اقتصادی، 
فقدان فرهنگ دموکراتیک، جامعه مدنی و دخالت نظامی خارجی که به نام اقدام بشر 

دوستانه با تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام گرفت یافت. 
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دو پارلمان، دو نخست وزیر و دو کابینه حضور دارند� 

حکوت این کشور را “دولت ورشکسته” نام نهاده اند�
شورش  از  پس  لیبی  که  پرسش  این  به  پاسخ 
پیروزمند چگونه “دولت ورشکسته” شد را باید چنانچه 
ساختارهای  نبود  ای،  قبیله  گرایشات  در  آمد  پیشتر 
مدرن نظامی و اقتصادی، فقدان فرهنگ دموکراتیک، 
جامعه مدنی و دخالت نظامی خارجی که به نام اقدام 
بشر دوستانه با تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد 

انجام گرفت یافت�
در این کشور ملی گرایی تباری یا قبیله ای ـ قومی 
جانشین ملی گرایی مدنی شده  و این نگاه تبارگرا به 
ملی گرایی اجازه گذار از فرهنگ مبتنی بر قبیله گرایی 
سیاسی  مشارکت  بر  که  را  مدرن  سیاسی  فرهنگ  به 
همگانی استوار است، نمی دهد� در واقع هنوز هم در 
سنتی  سیاسی  فرهنگ  لیبی  جامعه  از  بزرگی  بخش 
به بازتولید حکومت  قبیله ای ادامه میدهد� در اینجا 
ندارد�  جایگاهی  هنوز  کشورملتی  مدنی  ناسیونالیسم 
برتری  لیبی  ای  قبیله  و  تباری  ناسیونالیسم  مبنای 

است�  کشور  سیاسی  ساختار  در  ای  قبیله  یا  قومی 
شهروندی  اساس  بر  ملیت  اما  مدنی  ناسیونالیسم  در 
مشترک شکل می گیرد و نه بر مبنای تمایزات قومی 
یا زبانی� ملت مدنی در اصول و قوانین اجتماعی مبتنی 
جمله  از  سیاسی  ارزشهای  و  حقوق  در  برابری  بر 

دموکراسی است�
در لیبی پساشورش میان نخبگان و دولت اجماعی 
وجود ندارد� گرچه 9۷ در صد مردم لیبی  مسلمان و 
از  قابل توجهی  اما بخش  پیرو مذهب مالکی هستند، 
با نقش آفرینی دین در حکومت ندارد  توافقی  جامعه 
اما برخی دیگر حضور دین در حکومت را از ضروریات 
دولت می  پندارند� لیبرال های لیبی بر تشکیل دولت 
تکنوکرات مستقل از دیدگاههای دینی تأکید دارند، در 
مقابل جریانهای اخوان المسلمینی و سلفی با حمایت 
می  اسالمی  را  لیبی  دولت  ماهیت  لیبی  “داراإلفتاء” 
دیدگاههای  با  تطابق  در  که  اسالمی  هم  آن  خواهند، 

سلفیستی باشد�
به هر حال در جامعه کنونی لیبی نه جامعه مدنی 
سیاسی  قدرتمند  احزاب  نه  و  دارد  وجود  قدرتمندی 
باشند�  دولت  و  اجتماع  بین  واسط  حلقه  بتوانند  که 
جریان اخوان المسلمین در اولین انتخابات پارلمانی در 
را  این شکست  انقالب” شکست خورد،  از”  لیبی پس 

نپذیرفت و بسیاری از شبه نظامیان طرفدارآن با اشغال 
و  قوانین  تصویب  از  مانع  نمایندگان  تهدید  و  پارلمان 
بزرگ  شکست  اولین  این  و  شدند  مصوبات  اجرای 
المسلمین  اخوان  کنار  در  بود�  پا  نو  و حکومت  دولت 
پذیرای دموکراسی  گروه های کوچک دیگری هم که 
اکثریتی نیستند، به خشونت روی آوردند و صلح و ثبات 
نتیجه چهار  آمد  پیش  لیبی  در  آنچه  زدند�  به هم  را 
دهه حکمرانی قذافی هم بود� در اینجا کسی به قول و 
قرارهای سیاستمداران اعتمادی ندارد و این خود دلیلی 
بود برای اینکه گروه ها و قبایل از یکدیگر احساس و 
از  بخشی  کسب  برای  و  داشته  تهدید  فزاینده  ادراک 
قدرت و ثروتی که در نظر دارند روی به خشونت بیاورند�

بخشی از نبود امنیت هم به ساختار ارتش و نیروهای 
نظامی لیبی برمی گردد� قذافی به علت ترس از وقوع 
ارتش کشور  بود  داده  انجام  آنچه خود  نظیر  کودتایی 
را تا آن اندازه تضعیف کرده بود که می توان گفت در 
پایان زندگی او در لیبی عماًل ارتشی وجود نداشت� وی 
با تضعیف ارتش به تقویت گردانهای امنیتی خویش که 

وابستگی آشکاری به شخص قذافی داشتند پرداخت� با 
وقوع تحوالتی که به سرنگونی نظام او انجامید ویرانی 

ساختار امنیتی و نظامی لیبی تداوم و تشدید یافت�
پس  سال  هشت  به  نزدیک  گذشت  از  پس  امروز، 
از آنچه “انقالب” نامیده شد وضع امنیتی و اجتماعی 
لیبی روزبه روز وخیم تر و شکل گیری یک دولت ملی 
دو  وجود  است�  مانده  آرزو  یک  بیشتر  آن  ملزومات  با 
دولت و حکومت موازی و ناتوانی دولت رسمی در ارایٔه 
راه کارهای امید انگیز زمینه پیدایش خرده گروه های 
مدعی در برابر دولت را مساعد نموده و شهروندان برای 
پیوندند  می  گروههایی  به  یا  خود  مطالبات  برآوردن 
که آنان را توانا می پندارند و یا خود به تشکیل گروه 

مبادرت و علیه دولت خود تنش ایجاد میکنند�
همچنین با توجه به اینکه در فضای آزاِد ایجاد شده 
پس از “انقالب” در لیبی گروههای تندرو و سلفی به نام 
انقالب امکان رشد و نمو یافتند و این قدرت یابی تداوم 
یافت، آنها تالشی روز افزون خواهند کرد که حکومت 
سکوالر را به حاشیه رانده و تمامی قدرت را در دست 
گیرند� این کوشش ها با مقاومت سایر جریان ها سیاسی 
داخلی و بازیگران خارجی روبرو شده و به همین دلیل 
روند شکل گیری یک دولت باثبات و قدرتمند هنوز با 

موانع بزرگی روبرو است�

درچند ماه گذشته کوشش بسیار شد تا “دولت وفاق 
بسیار  این کاری است  اما  بگیرد  لیبی شکل  ملی” در 
دشوار که اگر هم شدنی باشد پایدار نخواهد بود� طبیعی 
زیادی  تا سالهای  لیبی  در  با شرایط موجود  است که 
امکان شکل گیری »ملت – کشور« و پایدار ماندن یک 

دولت مرکزی قدرتمند وجود نخواهد داشت�
برای خروج از بن بست کنونی هنوز ساز و کارهای 
نقشی  محلی  “بدوی”  قبایل  با  مذاکره  و  پادرمیانی 
قبایل  از  ای  قابل مالحظه  تعداد  اگرچه  دارد�  اساسی 
مدت ها وفاداربه معمر قذافی بودند، اما درسنت قبایل 
و  پراگماتیسم  و  است  تغییر  قابل  بدوی” همه چیز   ”
منفعت جمع اغلب بر منطق “شرافت” غلبه می کند، 
انگارانه مورد تمسخر قرار می  اغلب ساده  منطقی که 

گیرد�
بخش بزرگی از ثبات و امنیت در لیبی در گرو این 
خواهد بود که قدرت سکوالر جدید، هر چند اسالمی، 
بپذیرد که در همسویی با فرهنگ قبیله ای به مناطق 
و شهرها امکان خودگردانی زیادی در اداره مسائل شان 
درآمد  که  بود  خواهد  همه  نفع  به  سو  این  در  بدهد� 
نفت به صورت عادالنه برای توسعه پایدار میان مناطق 
تقسیم شود� این  امری است که می تواند در جلوگیری 
نقشی  سلفی  اسالمی  گروههای  قدرت  یابی  توان  از 

متعادل کننده بازی کند�
_____________________________
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نه احزاب  نه جامعه مدنی قدرتمندی وجود دارد و  لیبی  در جامعه کنونی 
قدرتمند سیاسی که بتوانند حلقه واسط بین اجتماع و دولت باشند. جریان اخوان 
المسلمین در اولین انتخابات پارلمانی در لیبی پس از« انقالب« شکست خورد، این 
شکست را نپذیرفت و بسیاری از شبه نظامیان طرفدارآن با اشغال پارلمان و تهدید 
نمایندگان مانع از تصویب قوانین و اجرای مصوبات شدند و این اولین شکست بزرگ 
دولت و حکومت نو پا بود. در کنار اخوان المسلمین گروه های کوچک دیگری هم 
که پذیرای دموکراسی اکثریتی نیستند، به خشونت روی آوردند و صلح و ثبات را 
به هم زدند. آنچه در لیبی پیش آمد نتیجه چهار دهه حکمراني قذافی هم بود. در 
اینجا کسی به قول و قرارهای سیاستمداران اعتمادی ندارد و این خود دلیلی بود 
برای اینکه گروه ها و قبایل از یکدیگر احساس و ادراک فزاینده تهدید داشته و برای 

کسب بخشی از قدرت و ثروتی که در نظر دارند روی به خشونت بیاورند.
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مطالعه ونزوئال و دولت چپ گرا و پوپولیستی این 
کشور در زمان چاوز و مادرو و در حال حاضر که این 
کشور با بحرانهای بزرگ، سیاست ناموفق و یک دولت 
برای  روبروست،   (Failed State) خورده  کامال شکست 
فعاالن سیاسی در عرصه سیاست کشورما ایران به دو 
دلیل بسیار حیاتی است� اول اینکه دولتی که بعد از 
حمایت  با  ما  کشور  در   ۱3۸۸ سال  انتخاباتی  تقلب 
نژاد،  احمدی  دولت  یعنی  گرفت،  شکل  نظام  مطلق 
سخت تحت تاثیر سیاستهای دولت ونزوئال قرار گرفته 
بین  نزدیکی  بسیار  روابط  هم  دلیل  بهمین  و  بود 
بسیاری  بود�  شده  برقرار  نژاد  احمدی  و  چاوز  دولت 
از سیاستهای دوران احمدی نژاد مثل توزیع یارانه و 

ریخت و پاشهای بی حساب متاثر از این دولت بود�
دوم این که در طیف محافظه کاران راست افراطی 
آمریکا  با  مقابله  دریچه  از  ونزوئال   دولت  کشوربه 
و  دولت  این  طبیعت  به  که  آن  بدون  شود�  می  نگاه 
که  بحرانهایی  و  چاوزمو  ایدئولوژی  شکست  دالئل 
اعمال شده چپ  به خاطر سیاستهای  ایدئولوِژی  این 
پوپولیستی چاوز و مادرو در این کشور ایجاد گردیده 
راستگرای  کار  محافظه  کافی شود� طیف  توجه  است 
کشور ما بجای آنکه دخالت آمریکا و هر کشور دیگری 
را  آن   ارزیابی کند،  معلول  بعنوان یک  ونزوئال  در  را 
در مسند علت می نشاند تا آمریکا و غرب ستیزی که 
نظام سیاسی کشور آن را بعنوان یک ایدئولوِژی هویت 

بخش انتخاب نموده است توجیه گردد�
از  اروپائی و در بسیاری  در کشورهای دموکراتیک 
کشورهای آمریکای التین مثل برزیل دولت مادرو بعد 
از انتخابات سال 20۱۸ بعنوان یک دولت غیر قانونی 
اتحادیه   برای همین   � تلقی شده است  و غیر مشروع 
آمریکا  دولتهای  مجمع  و   (European Union) اروپا 
از  بیش  (The Organization of American States) که 
۱۵ کشور آمریکای التین را در بر می گیرد مخالفین 
و رهبری جوان گوایدو (Guan Guaido) را بعنوان رهبر 
مشروع این کشور برای دوران گذار برسمیت شناخته 
اند� در آمریکا حتی چپ سیاسی در حزب دموکرات 
قائل  مادرو  برای  مشروعیتی  اندک  هم  سندرز  مانند 
ترامپ  است که دولت  این درست در حالی  و  نیست 

با  او  خارجی  سیاست  و 
انتقادهای شدید از طرف این 
قشر جامعه آمریکا روبرو شده 

است�
التین  آمریکای  و  غرب  در 
که  نمیکند  فکر  دولتی  هیچ 
دعوا بین ترامپ و مادرو است� 
بحران  که  باورند  این  بر  همه 
ایدئولوژی  معلول  ونزوئال 
است�  شکست خورده چاوزمو 
مخالفین مادرو و حداقل چهار 
این  در  مخالف  مشهور  حزب 
به سوسیال دموکراسی  کشور 
مخالفین  اند�  مانده  پایبند 

خودرا بیشتر با ایدئولوژی سوسیال دموکراسی در اروپا 
نزدیک می بینند تا کاپیتالیسم راستگرای ترامپیسم�

افراطی  راست  کاران  محافظه  که  دیگری  مشکل 
در ایران پیدا کرده اند هویت دادن سیاسی کشور در 
پوتین و روسیه است�  با دولت  سیاست خارجی خود 
از زمانی که در سال 20۱۵ میالدی روسیه با حمایت 
مالقات  بدنبال  خصوصا  و  شده  سوریه  وارد  ایران 
و  تهران  در  پوتین  با  ایران  اسالمی  جمهوری  رهبر 
“استثنائی”،  رهبر  عنوان  با  رهبری  توسط  او  خواندن 
هم  یک  را  روسیه  کشور  راستگرای  کاران  محافظه 
و یک  منطقه  در  ائتالف  پای  استراتِژیک، یک  پیمان 
در  و  نموده  تلقی  مطلق  ستیز  غرب  و  آمریکاستیز 
مواضع  به  میخواهند  المللی  بین  بحرانهای  در  نتیجه 

کرملین و پوتین  نزدیک تر شوند�
راستگرای  کاران  محافظه  ونزوئال،  فعلی  بحران  در 
و  ونزوئال  در  آمریکا  سیاسی  دخالت  بخاطر  ایران 
در  شرق  کمپ  در  خودرا  بالفاصله  پوتین،  مخالفت 
کشورهای  اینکه  از  خارج  و  داده  قرار  غرب  مقابل 
دیگری بعنوان مثال مانند برزیل، کانادا، اتحادیه اروپا  
را  ونزوئال  اوضاع  آمریکا، چگونه  دولتهای  مجمع  یا  و 
را  مادرو  مخالفین  سیاسی  چالش  مینمایند،  ارزیابی 
طرف  از  کودتا  یک  را  آن  و  دانسته  آمریکا  دسیسه 

واشینگتن تلقی می کنند�

محافظه کاران راستگرای ایران  یا پوتینیست های 
مثال  بعنوان  که  است  نبوده  مهم  برایشان  داخلی 
پوتین در چچن و یا با تاتارهای مسلمان این کشور در 
روسیه و کریمه چه کرده است�  برای آنها مهم نیست 
و دولتهای عربی  اسرائیل  با  ای  رابطه  که روسیه چه 
دشمن کشورما برقرار کرده، یا چند بار تا بحال اعالم 
برسمیت  را  سوریه  در  را  اسرائیل  منافع  که  نموده  
همپیمان  و  نیست  ائتالفی  در  ایران  با  و  میشناسد 
منطقه ای کشور ما  نمی باشد� آنها همچنین سئوال 
نمیکنند که چرا روسها به اسرائیل  در مورد پایگاهای 
کشور ما در سوریه اطالعات میدهند تا بمباران شود� 
به  نزدیکتر  ما  کشور  خارجی  سیاست  میخواهند  آنها 
سیاستهای روسیه بماند و در جنگ سردی که پوتین 
این  با غرب است در  انداختن آن   مجددا به فکر راه 

بلوک قرار گیرند�
وطنی   پوتینیستهای  گذشته  هفته  چند  طول  در 
هر تحلیلگری را که می خواست اوضاع داخلی ونزوئال 
سیاستهای  و  بگذارد  مستقلی  و  دقیق  ارزیابی  به  را 
چپ گرایانه پوپولیستی مادورو را مسئول بحران فعلی 
با  را همصدا  آنها  و  گرفته  انتقاد  باد  به  بداند،  ونزوئال 
دولت ترامپ و آمریکا دانستند� متاسفانه گروهی هم 
و  افراطی  راستگرایان  که  موجی  مقابل  در  کشور  در 
آرام  بودند،  نموده  ایجاد  داخلی  های  پوتینیست 
به  را  بازی  زمین  طلبان  اصالح  از  بسیاری  گرفتند� 

ونزوئال؛ شکست چاوزمو و ائتالف مخالفان
مهدی نوربخش
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رقیب سپردند به خاطر اینکه پای آمریکا در این بحران 
نکرد  ها سئوال  پوتینست  این  از  بود� کسی  میان  در 
اگر دخالت خارجی و دخالت ترامپ در ونزوئال مردود 
حمایتی  گاردهای  اعزام  و  روسیه  دخالت  چرا  است، 
توسط پوتین برای حفاظت مادرو و دخالت در سیاست 

این کشور توسط مسکو محکوم نیست؟
راست افراطی در کشورما با کدام استدالل و مدرکی 
جنبش مخالفین برهبری جوان گوایدو را آمریکائی و 
راست  بین  رقابت  ونزوئال  در  آیا  میداند؟  کودتا  یک 
جنبشهای  از  دنیا  همه  در  که  پوتینی  است؟  چپ  و 

حامی  غربی  کشورهای  در  و  میکند  حمایت  راستگرا 
می  کوشش  و  کشورهاست،  این  راستگرای  رهبران 
برای  که  المللی  بین  و  دموکراتیک  نهادهای  که  کند 
تضعیف  را  اند  شده  ایجاد  جهانی  سطح  در  همکاری 
نماید، چگونه  وچرا اکنون حامی یک دولت چپ گرا 

در ونزوئال شده است!؟
حیطه  این  در  سئوالت  اینگونه  طرح  هرحال  به 
و  ترامپ  که  کند  نبوده سئوال  و کسی  مانده  مغفول 
پوتین هردو یک ایدئولوژی مشترک دارند و برای نفوذ 
نموده بدون آن که  سیاسی در هر جای دنیا دخالت 
آیا  اما  باشند�  این کشورها داشته  با منافع مردم  دلی 
مخالفین مادرو هم این را نمی فهمیده اند؟ آیا آنها بر 
خالف مصالح کشور خود و مشروعیت اتحاد مخالفین 
با  را  خود  چاوزموئی  ضد  جنبش  که  حاضرند  مادرو 
رهبری مثل ترامپ که هیچ مشروعیت جهانی ندارد و 
سیاست خارجی او در همه جای دنیا مورد انتقاد قرار 
گرفته است گره بزنند؟ اگر چنین تصور شود کامال در 
حق مردمی که در ونزوئال در مقابل استبداد ایدئولوژی 
خواهند   می  فقط  و  اند  ایستاده  چاوزمو  پوپولیستی 
انتخاباتی آزاد و منصفانه در این کشور صورت گیرد، 

بدون شک جفا شده است�
چه  اقتصادی  و  سیاسی  لحاظ  به  ونزوئال  در  اما 
اتفاق افتاده است که این کشور اکنون با بحران روبرو 
شده است؟ این سئوالی است که باید خارج از دخالت 
پس  و  گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  کشور  این  در  آمریکا 
دخالت  به  ونزوئال  فعلی  بحران  های  زمینه  تحلیل  از 
آمریکا و همچنین روسیه و هر کشور دیگری در روند 

تحوالت این کشور پرداخته شود�
پیشینه مشکالت اقتصادی ونزوئال

مشکالت ونزوئال هم بلحاظ سیاسی و هم اقتصادی 

سال  در  کشور  این  در  چاوز  گرفتن  قدرت  زمان  از 
۱999 شروع و شکل گرفته است� پیش از آن ونزوئال 
با  التین  آمریکای  کشورهای  ثروتمندترین  از  یکی 
این  اما  است�  بوده  انتخابی  و  دموکراتیک  نهادهای 
از به قدرت  انتخاباتی به مرور زمان و پیش  نهادهای 
این  سیاست  صحنه  در  خودرا  تاثیرات  چاوز  رسیدن 
و  پوسیدگی  دل  از  چاوز  بودند�  داده  دست  از  کشور 
آزاد   انتخابات  یک  در  دمکراتیک  نهادهای  اضمحالل 
پا به عرصه قدرت گذاشت اما نه تنها در جهت ثبات 
دولتی  استحکام  برای  و  سیاسی  نهادهای  تقویت  و 

دموکراتیک  قدمی بر نداشت بلکه  آنها را ضعیف تر 
نمود تا راه را برای استبداد پوپولیستی چاوزی درسایه 

ایدئولوژی چاوزمو هموار نماید�
به  رو  کشوری  هر  در  دمکراتیک  نهادهای  وقتی 
(Democratic Decay) می گذارند،  و پوسیدگی   زوال 
با خطرات عمده ای خصوصا  نظام سیاسی آن کشور 
می  روبرو  استبدادی  نظمی  استقرار  و  به  برگشت  با 
دو  با   ۱990 سالهای  در  استبدادی  نظم  این  گردد� 
 Competitive) رقابتی   استبدادی  نظامهای  پدیده 
انتنخاباتی   استبدادی  نظامهای  Authoritarian)و 

توسط  و  شده  شناسائی   (Electoral Authoritarian)
محققین این حوزه با این نامها هویت پیدا کرده اند�

در  که  کسانی  رقابتی  استبدادی  نظامهای  در 
قدرت جای میگیرند به ندرت و با پیدایش فرصتهای 
و  سیاست  عرصه  در  تازه  افراد  برای  را  راه  استثنائی 
انتخاباتی  استبدادی  نظامهای  اما   باز میکنند�  قدرت 
نظامهای  در  کنند�  می  برای همیشه مسدود  راه  این 
زیر  در  زیمبابوه  در  آنچه  مثل  انتخاباتی  استبدادی 
حکومت موگابه پدیدار شد، با یک کودتا و یا شورش 

نظم استبداد در هم ریخته و پایان می گیرد�
چاوز اولین کودتای نظامی خود  را در این کشور در 
4 فوریه ۱992 طراحی می کند که به شکست منجر 
گردیده و به زندان می رود� دومین کودتای نظامی در 
ونزوئال در 2۷ نوامبر ۱992 توسط ارتش و نیروهای 
بولیواریینیست در درون ارتش در مقابل دولت کارلوس 
اندرز پرز صورت می گیرد که این کودتا هم نافرجام 
میماند� چاوز از زندان بیرون می آید و در پایان سال 
۱99۸ میالدی در انتخابات این کشور شرکت کرده و 
بعنوان رئیس جمهور از ابتدای سال ۱999 کار خود را 
شروع میکند� چاوز با شعارهای چپ در این انتخابات 

پیروز می شود و به تدریج پایه های ایدئولوژی چاوزمو 
را در این کشور بنیان گذاری می کند�

ایدئولوژی چاوزمو
اما ایدئولوژی چاوزمو چیست و با کدامین شاخصه 
ایدئولوژی   (Chavismo) چاوزمو  میگیرد؟  شکل  هائی 
تبیین و تعریف شده هوگو چاوز (Hugo Chavez) برای 
میالدی   ۱999-20۱3 سالهای  بین  خود  حکومت 
سوسیالیزم  از  ای  آمیخته  چاوزمو  است�   ونزوئال  در 
 (Leftist Populism) گرا  چپ  پوپولیسم   ،(Socialism)
اینترناسیونالیسم   ،(Nationalism) ناسیونالیسم   ،
 Latin American Leftist) التین   آمریکای  در  چپ 
Bolivarian-) بولیواریینیسم  و   (Internationalism

 Simón José بولیوار   سیمون  است�    (Bolivarianism

 Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar) Palacios

Ponte y Blanco) ژنرال ارتشی در ونزوئال بود که برای 

استقالل کشور خود و چندین کشور دیگر که امروز با 
شناخته  پاناما  و  پرو  اکوادور،  کلمبیا،  بولیویا،  نامهای 
با تکیه  میشوند بر ضد استعمار اسپانیا جنگید� چاوز 
وسیاست  اقتصاد  که  نمود  کوشش  ایدئولوژی  این  بر 
نیکولس  دهد�  هویت  و  شکل  ونزوئال  در  خود  کشور 
مادرو (Nicolas Maduro) که وزیر امور خارجه چاوز در 
حیات او بود، بعد از وی و بنا بر توصیه چاوز زمام امور 

این کشور را تا به حال بدست گرفته است�
)Petro and Rentier State( دولت رانت خوار نفتی

در  نفتی  خوار  رانت  دولت  یک  گذار  پایه  چاوز 
نفت  درآمد  بر  نفتی  رانتیر  دولتهای  گردید�  ونزوئال 
در  گذاری  سرمایه  با  آنکه  بدون  میمانند  متکی 
بخشهای مختلف اقتصاد خود کوشش کنند که آن را 
چندپایه و متنوع نموده و یک توسعه پایدار اقتصادی 
ایجاد کنند� اقتصادی که متنوع نشد و گوناگونی در آن 
ایجاد نگردد با نوسانات در بازار دستخوش مشکالت و 

بحران میگردد�
 300 یعنی  دنیا  نفت  ذخیره  بزرگترین  ونزوئال 
 ،26۷ سعودی  عربستان  دارد�  را  نفت  بشکه  میلیارد 
بشکه  میلیارد   ۱43 عراق  و   ۱۵9 ایران   ،۱۷0 کانادا 
نفت را از دومین تا پنجمین رتبه در ذخیره خود دارند� 
ذخیره نفت ونزوئال تقریبا دو برابر ایران است� نفت برای 
اولین بار در ونزوئال در سال ۱920 کشف گردید� این 
درست حول تاریخی است که در بسیاری از کشورهای 
ترین  ثروتمند  اما  است�  شده  کشف  نفت  خاورمیانه 
کشور آمریکای التین امروز بخاطر سیاستهای نادرست 
اقتصادی در جایگاه یکی از بدترین اقتصادهای منطقه 

خود و دنیا قرار گرفته است�
زیرین  مشخصات  (Petro State)با  نفتی   دولتهای 

هویت پیدا میکنند:
درآمد دولت بطور عمده بر نفت و گاز متکی میشود
قدرت اقتصادی و سیاسی در دست گروه مخصوصی 

از نخبگان سیاسی متمرکز میگردد
اقتصادی  فساد  و  ضعیف  بسیار  سیاسی  نهادهای 

گسترده میشود
دولتهای رانت خوار نفتی در اقتصاد خود با پدیده 
بیماری  آن  به  اقتصاددانان  که  میشوند  روبرو  ای 
نفت  کشورهای  در  (Dutch Disease)میگویند�  داتج  
خیز درآمد نفت به ازدیاد ارز خارجی که به صندوق 
دولت ریخته می شود منتهی می گردد� ذخیره ارزی 
ملی  پول  ارزش  افزایش  به  پشتوانه  یک  بعنوان  باال 
کمک میکند� وقتی ارزش پول ملی باال میرود، خرید 
که  میشود  گرانتر  خارج  از  داخلی  دیگر  محصوالت 
میزند�  ضربه  نفتی  غیر  محصوالت  صادرات  به  نهایتا 
بقیه  رشد  برای  خارجی  ارز  این  از  نتواند  دولتی  اگر 

در سالهای 2003-2002 کارگران شرکت نفت ونزوئال برای دستمزد و شرایط 
بهتر کاری دست به اعتصاب زدند. چاوز هزاران کارگر اعتصاب کننده را از کار خود 
برکنار و اخراج نمود. این اولین باری است که چاوز چهره استبدادی خود را نشان 
به درخواست کارگران و  به عنوان یک دولت سوسیالیست حاضر نشد که  داده و 
شهروندان کشورخود عکس العمل مثبت نشان دهد. با اخراج این کارگران، صنعت 
نفت ونزوئال ضربه بزرگی در زمینه تخصصهای ضروری که این صنعت بدان نیازمند 
بود، خورد. از ابتدای سالهای 2005 چاوز به چندین کشور سوسیالیست منطقه مثل 
کوبا نفت را با قیمت بسیار ارزانی صادر نمود. سوسیالیسم چاوزی در زیر ایدئولوژی 
چاوزمو زودتر از آن که به مشکالت داخلی ونزوئال توجه کافی نماید و از این کشور 
و  نفوذ خود  و  به فکر بسط گسترش  کند،  نهاد سازی سیاسی  و  زدایی کرده  فقر 

حمایت از جنبش های سوسیالیستی در منطقه افتاد. 
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واردات  حجم  بر  گیرد،  کمک  خود  اقتصاد  بخشهای 
اضافه میگردد و کشور نهایتا صادر کننده نفت و واراد 
رابطه کشور  این  بقیه محصوالت  میگردد� در  کننده 

با ازدیاد حجم بیکاری بخاطر فزونی وارادات میگردد�
بخاطر کشف  میالدی  در سال ۱9۵9  هلند  کشور 
و  گردیده  روبرو  مشکل  این  با  شمالی  دریای  در  گاز 
میزان بیکاری از ۱%  به باالی ۵% افزایش پیدا کرد� در 
سال ۱9۷0 باز چنین اتفاقی برای کشور انگلیس افتاد� 
با ازدیاد چهار برابری قیمت نفت در این سال، دولت 

بخش  در  شمالی  دریای  در  حفاری  مشغول  انگلیس 
ارزش  نفت،  بخاطر صادرات  اسکاتلند گردید�  ساحلی 
پوند انگلیس باالرفته و کارگران در بخشهای مختلف 
باالتری  های  دستمزد  تقاضای  کشور  این  در  صنعت 
نمودند� با ازدیاد دستمزد هزینه تولید محصوالت دیگر 
در این کشور باال رفت و بر قیمت این محصوالت اضافه 
کرد� لذا محصوالت انگلیسی بخاطر گرانتر شدن نمی 
از  مشابه  بقیه محصوالت  با  بازار جهانی  در  توانستند 
با  این کشور  نتیجه  در  کنند�  رقابت  دیگر  کشورهای 
روبرو گردیده و یک  مشکل صادرات محصوالت خود 

رکود اقتصادی چشمگیری این کشور را فرا گرفت�
بر  تواند  می  نیز   دیگر  ضربه  دو  داتچ  بیماری 
اقتصاد هر کشوری بزند؛ اول عدم تولید نیروی کار در 
بخشهای دیگر اقتصاد کشور و دومی کاهش نیروی کار 

در بخشهای دیگر نظیر تولید و کشاورزی می باشد�
کشورهایی که اقتصادشان متکی به نفت می ماند با 
چالشهای دیگری نیز در اقتصاد خود روبرو میگردند� 
با  کشور  اقتصاد  نفت،  قیمت  رفتن  پایین  و  باال  با 
و  سرمایه  فرار  اشتغال،  زمینه  در  بزرگی  چالشهای 
دولتهای  میشود�  روبرو  اقتصاد  در  کلی  ناتوانیهای 
نفتی همچنین نمیتوانند روابط نزدیکی با جامعه خود 
کمتر  درآمد،  تولید  برای  اینکه  بخاطر  نموده  قرار  بر 
از  که  درآمدی  بر  بیشتر  و  میکنند  تکیه  مالیات  بر 
نفت ایجاد میگردد� اگر هم مجبور شدند بر مالیات تا 
حدودی تکیه کنند بخاطر درآمد نفت که در کنترل 
آنهاست ، خود را جوابگوی مطالبات مردم نمیدانند� به 
(Oil Curse)  این پدیده در علوم سیاسی نفرین نفت

میگویند�
نمونه  نفت  استخراج  و  اکتشاف  ابتدای  از  ونزوئال 
کمپانی  اولین   ۱922 سال  از  است�  نفتی  دولت  یک 
جوان  ژنرال  دیکتاتوری  زمان  در  نفت  کننده  تولید 
وینسنت گومز (۱93۵-۱90۸) در این کشور کمپانی 
رویال داتچ شل بوده است� بیش از صد کمپانی در این 

کشور برای استخراج نفت در سالهای ۱920 مشغول 
از این کشور در  بکار شده و حجم تولید ساالنه نفت 
این سالها از بیش از یک میلیون به ۱3۷ میلیون بشکه 
حجم  دومین   ۱929 سال  تا  تولید  حجم  این  رسید� 
این  در  گومز  مرگ  از  بعد  بود�  آمریکا  از  بعد  تولید 
 (Dutch Disease) کشور در سال ۱93۵ بیماری داتچ
این  از  نمود�  بروز  این کشورکامال   اقتصاد  در صحنه 
تاریخ به بعد، نفت بیش از 90% صادرات این کشور را 
بخود اختصاص داد� تا سال ۱930 حدود 9۸% صادرات 

کمپانی  سه  انحصاری  کنترل  در  کشور  این  نفت 
استاندارد   ،  (Royal Dutch Shell) شل  داتچ  رویال 
سال  در  بود�   (Gulf) گلف  و    (Standard Oil) اویل 
از   (Hydrocarbon Law) کربون  هایدرو  قانون   ۱943
کمپانیهای نفتی فعال در این کشور خواست تا نیمی از 
سود خودرا به خزانه دولت این کشور واریز نمایند� به 
فاصله شش سال بعد  از وضع این قانون،  درآمد دولت 
ونزوئال از نفت به شش برابر رسید� در سال ۱9۵۸ بعد 
این  اولین دولت دموکراتیک در  از سالها دیکتاتوری، 
کشور انتخاب گردید�  سه حزب سیاسی که دستی در 
 Punto)   قدرت این کشور داشتند در قراردادی  بنام
Fijo Pact) تصمیم گرفتند که درآمد نفت این کشور به 

خزانه این سه گروه به میزان تعداد رایی که هرکدام 
در انتخابات کسب می کننِد، تقسیم گردد�

در سال ۱960 کشور ونزوئال به اوپک ملحق گردید� 
چندین  جهانی  بازار  در  نفت  قیمت   ۱9۷0 سالهای 
نفت  تحریم  بدنبال  و   ۱9۷3 سال  در  گردید�   برابر 
کشورهای عربی  (Arab Oil Embargo)برروی حامیان 
و  گردیده  برابر  چهار  ونزوئال  نفتی  درآمد  اسرائیل، 
التین  آمریکای  در  کشور  ثروتمندترین  کشور  این 
کوچک  جمعیتی  برای  کشور  این  عظیم  ثروت  شد� 
دموکراتیک  نهادهای  دیگر  طرف  از  و  طرف  یک  از 
بدون ثبات اجازه نداد تا کشور از فساد گسترده مصون 
بماند� تخمین های زده شده نشانگر این ا ست که بین 
از  تا ۱99۷ حدود ۱00 میلیارد دالر  سالهای ۱9۷2 
خزانه این کشور اختالس شده است� در سال ۱9۷6 
رئیس جمهور کارلوس اندرز پرز نفت این کشور را ملی 
Petroleos de Venezuela-) کرد و کمپانی نفت ونزوئال

PDVSA) برای اولین بار ایجاد گردید� پرز اجازه داد که 

این کمپانی با کمپانیهای خارجی وارد قرار داد گردد 
مادامیکه 60% سهام کمپانی های جدید در زیر کنترل 

دولت ونزوئال بماند�
ریاست جمهوری چاوز

کودتای  از  بعد  که  چاوز  هوگو   ۱99۸ درسال 
بود  شده  آزاد  زندان  از   ۱992 سال  در  خود  ناموفق 
پالتفرم  یک  زیر  در  و  نموده  شرکت  انتخابات  در 
سوسیالیستی بعنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب 
این کشور و شعارهای پوپولیستی  شد� فقر وسیع در 
چاوز، پالتفرم سیاسی او را بسیار جذاب نموده بود� با 
این پالتفرم، او تعهد داد که اختالف طبقاتی و فقر را 
خود  حکومت  ابتدای  در  دهد�  کاهش  کشور  این  در 
اتخاذ سیاستهای  با  برای چند سالی موفق شد که  و 
کاهش   %20 سقف  تا  خود  کشور  در  را  فقر  مختلف، 
دهد� اما نهادهای سیاسی بی ثبات نیازمند به ترمیم 
برای برنامه ریزیهای اقتصادی درازمدت بودند� آخرین 
نیاز  تاریخ خود  از  این برش  این کشور در  چیزی که 
داشت یک نظام استبدادی و این بار بنام سوسیالیسم 

بود�
سیاستها و تصمیمات اولیه او در مورد صنعت نفت 
در این کشور به کاهش تولید نفت انجامیده اما مجددا 
ابتدای 2000، تولید نفت  پایان سالهای ۱999 و  در 
این کشورمجددا افزایش پیدا کرد� در سالهای 2003-
و  برای دستمزد  ونزوئال  نفت  کارگران شرکت   2002
شرایط بهتر کاری دست به اعتصاب زدند� چاوز هزاران 
اخراج  و  برکنار  خود  کار  از  را  کننده  اعتصاب  کارگر 
نمود� این اولین باری است که چاوز چهره استبدادی 
خود را نشان داده و به عنوان یک دولت سوسیالیست 
شهروندان  و  کارگران  درخواست  به  که  نشد  حاضر 
اخراج  با  دهد�  نشان  مثبت  العمل  عکس  کشورخود 
در  بزرگی  ضربه  ونزوئال  نفت  صنعت  کارگران،  این 
زمینه تخصصهای ضروری که این صنعت بدان نیازمند 
بود، خورد� از ابتدای سالهای 200۵ چاوز به چندین 
کشور سوسیالیست منطقه مثل کوبا نفت را با قیمت 
زیر  در  نمود� سوسیالیسم چاوزی  ارزانی صادر  بسیار 
ایدئولوژی چاوزمو زودتر از آن که به مشکالت داخلی 
زدایی  فقر  کشور  این  از  و  نماید  کافی  توجه  ونزوئال 
کرده و نهاد سازی سیاسی کند، به فکر بسط گسترش 
و نفوذ خود و حمایت از جنبش های سوسیالیستی در 

منطقه افتاد�
 2000 سالهای  ابتدای  در  نفت  قیمت  افزایش 
این  تاریخ  در  که  نمود  ایجاد  ونزوئال  برای  درآمدی 
داشتن  و  از  برداری  بهره  برای  بود�  سابقه  بی  کشور 
تا  نمود  کوشش  چاوز  جامعه،  پایین  طبقه  حمایت 
برنامه های وسیعی را در بخش خدمات عمومی برای 
این بخش از جامعه طراحی و عملی نماید� این برنامه 
بهبود شرایط  و  اقتصادی  توسعه فرصت  ها در جهت 
اجتماعی برای این طبقه از مردم ونزوئال بود� او تا حد 
زیادی از طبقه متوسط جامعه خود چشم پوشیده بود� 
اما برنامه های فقر زدایی و بهبود شرایط اقتصادی و 
فساد  گسترش  به  نهایتا  پایین،  طبقه  برای  اجتماعی 

اداری توسط اطرافیان او منتهی گردید�
در بخش خانه سازی، ایجاد کلینیک های پزشکی، 
سواد آموزی و یارانه برای غذای طبقه فقیر این جامعه 
برنامه ریزی شد و تا میزانی شرایط اقتصادی این طبقه 
سال  در   (UN Index) متحد  ملل  سازمان  آمار  طبق 
20۱3 سامان گرفت� اما نسبت به سرمایه ای که این 
کشور از طریق فروش نفت جمع آوری کرده بود ناچیز 

بود�
چاوز در بخش فقیر و پایین جامعه بخاطر کمکهای 
خود  پوپولیستی  شعارهای  و  بخش  باین  او  دولت 
بروز  روز  متوسط   طبقه  بین  در  اما  شده  محبوب 
محبوبیت خود را از دست می داد� طبقه متوسط در 
هر جامعه ای موتور تحوالت اقتصادی و اجتماعی است 

پائین  طبقات  برای  دچار مشکل مسکن خصوصا  ونزوئال   2000 در سالهای 
کشور گردید. در سال 2005 نهادی بنام نهاد سازندگی ونزوئال   برای ساختن بیش از 
1,6 میلیون خانه تاسیس گردید. از 120,000)صد و بیست هزار( خانه ای که چاوز تعهد 
نموده تا برای طبقه کم درآمد این کشور ساخته شود، فقط 10,000 )ده هزار( عدد آن 
یعنی تعدادی بیش از 8%  تا پایان سال 2010 ساخته شد. در ابتدای سال  2011 ونزوئال 
به 2 میلیون محل مسکونی نیازمند بود. چاوز گفت مردم زمینهای بایر را برای احداث 
خانه های مسکونی تصاحب کنند. خود این فرمان به هرج و مرج داخلی و ساختن 
خانه های خارج از استانداردهای معمولی کمک زیادی کرد. کاراکاس در حال حاضر 
بیش از 2/5 )دو و نیم میلیون( زاغه نشین دارد. این زاغه نشینی این شهر را به یک 

شهر بسیار کثیف تبدیل نموده است. 
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های  برنامه  کند،  حمایت  بخش  این  از  دولتی  اگر  و 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن با موفقیت روبرو می 
عدیده  مشکالت  با  چاوز  اقتصادی  های  برنامه  گردد� 
ای روبرو گردید و نتوانست حتی برای آن بخش فقر 
زده جامعه ونزوئال به طور موثر کار ساز  باشد� لذا در 
یک  برای  که  نمود  اعالم  چاوز  ژوئن 20۱0   2 تاریخ 
جنگ اقتصادی (Economic War) برنامه ریزی میکند� 
چاوز پس از ۱0 سال حکومت، نه تنها  نتوانسته بود 
بطور محسوسی از جامعه فقر زدایی کند، بلکه اقتصاد 
کشور و نهادهای سیاسی آن نیز با فساد وسیع اداری 

روبرو شده بود�
درآمد  به  متکی  کامال  چاوز  اقتصادی  های  برنامه 
درآمد  این  از  که  بود  نکرده  کوشش  او  و  بود  نفت 
کند�  بهینه  استفاده  کشورش  اقتصادی  توسعه  برای 
لیبرال عدالت خواه مشهور  اقتصاد دادن  جفری سگز 
نفت  دارد که درآمد  اعتقاد  دانشکاه کلمبیا  از  آمریکا 
برنامه  در  استفاده  “برای  و  خیز  نفت  کشورهای  در 
یک  بعنوان  بایست  می  ابتدا  در  اجتماعی  رفاه  های 
توسعه  و  خصوصی  گذاری  سرمایه  برای  پالتفرم 
اقتصادی  جنگ  گردد�  استفاده  دوررس”  اقتصادی 
با  و  واقع شده  برای کشور موثر  نتوانست  نهایتا  چاوز 
افراط در هزینه ها، کنترل قیمتها و بقیه سیاست های 
کمبود  و  باال  تورم  فقر،  ازدیاد  برای  را  راه  نادرستش 
در ونزوئال هموار نمود� در زمان مرگ  چاوز در سال 
20۱3 و بعلت ریخت و پاشهای نفتی و مالی و فساد 
به  کشور  این  نفت  ذخیره  میزان  او،   گروهی  درون 
رسید�  برابر  دو  به  آن  خارجی  بدهی  میزان  و  نصف 
در حیات او و خصوصا بعد از سالهای 20۱0، ونزوئال 
بود�  داتچ(Dutch Disease)  شده  بیماری  وارد حیطه 
ونزوئال بعنوان یک کشور رانتی نفتی بیش از هر زمان 
دیگری  اقتصادش بر نفت متکی مانده و تورم سرسام 

آور،  اقتصاد این کشور را فلج نمود�
برگزار  جمهوری  ریاست  انتخابات  چاوز،  فوت  با 
اختالف  با  مادرو  نیکولس  انتخابات  این  در  گردید� 
رقیب  بر  آراء  کل   %۱,۵ حدود  یعنی  رای   23۵,000
در  که  شد  پیروز  ردونسکی  کپریلس  هنریک  خود 
مورد صحت این  انتخابات و عدم مداخله دولت در آن 

تردیدهای فراوانی وجود دارد�
مادرو اما با مشکالت اقتصادی بجای مانده از زمان 
و مایحتاج زندگی  باال و کمبود غذا  تورم  یعنی  چاوز 
چپ،   سنت  به  بنا  وی  گردید�  روبرو  ونزوئال  مردم 
بازار،   در  گمان  و  حدس  ایجاد  بخاطر  را  امپریالیسم 
مسئول  باال رفتن تورم و کمبود مایحتاج زندگی مردم 
در کشورخود می دانست� او گفت که جنگ اقتصادی 
چاوز را با نشانه گرفتن مخالفین و امپریالیسم که در 
حال توطئه کردن برای کشور ونزوئال هست را دنبال 
خواهد نمود� مادرو بدون آن که به ریشه یابی مشکالت 
سیاسی و اقتصادی کشور بپردازد، یک جنگ سیاسی 

تمام عیار را بر ضد مخالفین دولت خود شروع کرد�
از ابتدای سال 20۱4 کشور ونزوئال وارد یک رکود و 
بحران اقتصادی بزرگی گردید� در ابتدای 20۱6 سطح 
تورم در این کشور به 600% رسید� صندوق جهانی پول  
در همین سال تخمین زد که اگر به مشکالت اقتصادی 
این کشور توجه کافی مبذول نگردد، سقف تورم به مرز 
یک میلیون در صد خواهد رسید، پیشبینی ای که در 

پایان سال 20۱۸ تحقق پیدا کرد�
در سال 20۱4 میالدی قیمت نفت متوسط غربی 
 Brent) برنت  و   (West Texas Intermediate) تگزاس 
Crude) از ۱00$ هربشکه به ۵0$ دالر رسید� در سال 

هر  از  او  سیاستهای  بخاطر  و  چاوز  زمان  در   20۱2

۱00 دالر درآمد دولت 90 دالر اش از نفت و صنایع 
حول و حوش نفت حاصل می شد� با افت قیمت نفت 
 20۱۵ سال  در  دولت  درآمد   ،20۱4 سال  پایان  در 
از نصف گردید� در  به شدت تقلیل پیدا کرد و کمتر 
قیمت  که  داد  گزارش  پست  واشینگتن   20۱6 سال 
دولتی  یک گالن (تقریبا 4 لیتر) نفت  یک سنت (یک 
حالی  در  شد  می  ونزوئالعرضه  در  سنت)   ۱00 دالر 
بازار سیاه و نرخ تبادل دالر به  با قیمت  که این رقم 
پول این کشور هیچ تطابقی نداشت� دولت چاوز دست 
گذاشته  باز  را  دولت خود  به  وابسته  داخلی  بازیگران 
بود تا بخشی از نفت این کشور را در بازار سیاه برای 
منافع شخصی خود بفروشند� این روشی بود که او را 
کشور  دیگر  بخشهای  و  ارتش  در  تا  بود  کرده  موفق 

حامیان بسیار نزدیکی داشته باشد�
و  چاوز  دوران  در  ونزوئال  اقتصادی  بحران 

مادرو به روایت ارقام
اقتصاد ونزوئال در زمان چاوز هرگز به جاده اصلی 
خود راه نیافت و روز بروز بدتر شد�  در سالهای 2000 
طبقات  برای  خصوصا  مسکن  مشکل  دچار  ونزوئال 
بنام  نهادی   200۵ سال  در  گردید�  کشور  پائین 
 Venezuelan Construction) ونزوئال    سازندگی  نهاد 
Chamber-CVC)برای ساختن بیش از ۱,6 (یک ممیز 

شش) میلیون خانه تاسیس گردید� از ۱20,000(صد 
و بیست هزار) خانه ای که چاوز تعهد نموده تا برای 
طبقه کم درآمد این کشور ساخته شود، فقط ۱0,000 

(ده هزار) عدد آن یعنی تعدادی بیش از ۸%  تا پایان 
سال 20۱0 ساخته شد� در ابتدای سال  20۱۱ ونزوئال 
بود� چاوز گفت  نیازمند  میلیون محل مسکونی   2 به 
مردم زمینهای بایر را برای احداث خانه های مسکونی 
تصاحب کنند� خود این فرمان به هرج و مرج داخلی 
معمولی  استانداردهای  از  خارج  های  خانه  ساختن  و 
کمک زیادی کرد� کاراکاس در حال حاضر بیش از 2/۵ 
(دو و نیم میلیون) زاغه نشین دارد� این زاغه نشینی 
نموده  تبدیل  کثیف  بسیار  شهر  یک  به  را  شهر  این 
(پانصد   ۵00,000 فقط   20۱۱ سال  پایان  تا  است�  
این  درآمد  کم  شهروندان  برای  مسکونی  خانه  هزار) 
کشور ساخته شد که بیش از دو سوم آن توسط بخش 

خصوصی  به اتمام رسید�
دو شرکت بزرگ مقاطعه کار ایرانی بنام استراتوس 
و کیسون در این پروژه شرکت نمودند� این دو شرکت 
از ۱۵0  با مقاطعه کاران کوچک دیگری بیش  همراه 
اما  نمودند�  ایجاد  کشور  این  در  مسکونی  واحد  هزار 
بکار خود  نتواستند  ونزوئال  اقتصادی  بخاطر مشکالت 

رابطه  این  در  کیسون  شرکت  خصوصا  و  داده  ادامه 
استراتوس  شرکت  شد�  متحمل  را  بیشتری  ضررهای 
و  بود  ایران  در  نوین  اقتصادی  شرکت  به  متعلق  که 
مجله دنیای اقتصاد را هم چاپ مینمود، مجبور گردید 
این  در  خود  سنگین  آالت  ماشین  جاگذاشتن  با  که 
کشور، پروژه خانه سازی را متوقف کند� البته این دو 
کمپانی بزرگ در پروژه های صنعتی بزرگ دیگری هم 
در ونزوئال شرکت کرده بودند که همه را رها کرده و از 

این کشور خارج شدند�
کارخانه  به  متعلق  که  دیگر  بزرگ  پروژه  یک 
کشور  این  در  تراکتوررا   و  بود  تبریز  تراکتورسازی 
این کمپانی  فراوانی متوقف و  با ضرر  مونتاژ می کرد 

نیز از این کشور خارج گردید�
توسط  خصوصی  بخش  توسط  خانه  ساختن 
اینکه  بخاطر  گردید  متوقف  نیز  ونزوئال  شهروندان 
های  مجتمع  این  دولت  که  کردند  می  فکر  بسیاری 
مسکونی را مصادره خواهد نمود� در ژوئیه سال 20۱۱ 
شعارهای  “علیرغم  نوشت،  انگلیس  گاردین  روزنامه 
ایدئولوژی  به  متکی  چپ  دولت  چاوز،  پوپولیستی 
در  ثروت  توزیع  زمینه  در  جدی  کار  هیچ  بلیواریسم 
ونزوئال انجام نداده است و درآمد نفت خرج پروژه های 
مسکن  ساختن  برای  جائی  هیچ  که  میشود  دیگری 

نمی گذارد�”
در سال 20۱2 مصالح ساختمانی نیز با کمبود در 
بازار مواجه گردیده و خصوصا تولید میله های آهن که 

کمبود   با  سال   ۱6 از  پس  میرفت  بکار  ساختمان  در 
خانه  میلیون   3   ،20۱3 سال   در  شد�  می  مواجه 
قادر  دولت  که  بود  نیاز  مورد  کشور  این  در  مسکونی 
نبود در این راستا فعالیتی از خود نشان دهد� کمبود 
خانه در زمان مادرو ادامه پیدا کرد� او فرمان داد که از 
آهن ماشینهای اسقاط شده برای تولید میله های آهن 
دولت   20۱4 سال  در  شود�  استفاده  ساختمان  برای 
مادرو اعالم نمود که کسانی که دو و یا سه خانه برای 
با  را  اضافی  های  خانه  این  بایست  می  دارند،  اجاره 
قیمتی که دولت مشخص می کند بفروشند� خود این 
مردم  نارضایتی  حجم  بر  تنها  نه  آن  تبعات  و  فرمان 
می  هم  گسترده  فساد  دامنه  بر  بلکه  کرد  می  اضافه 
توانسته  که  از کسانی  بسیاری  در سال 20۱6  افزود� 
بودند مالک خانه های دولتی گردند و در آنها زندگی 
کنند، برای کمبود برق، آب و غذا به تظاهرات عظیمی 
دست زدند� کمبود برق و آب در این کشور شدت روز 
افزونی به خود گرفت�  در حال حاضر داشتن برق  یا 
قابل پیشبینی نیست و در نقاط زیادی از کشور، مردم 

و ستیزه جوی  گروههای طرفدار  ارتش،   بجز  مادرو  دولت  در حال حاضر 
خود را مسلح کرده تا بتواند از خود در مقابل مخالفین با خشونت دفاع کند. این 
گروههای ستیزه جو لباس شخصی های این دولت را تشکیل میدهند که در تظاهرات 
مخالفین دولت به جان مردم افتاده و خشونت می ورزند. بعد از کودتای 2002 برای 
سرنگونی چاوز، او تصمیم گرفت که گروههای ستیزه جوی حامی خود را مسلح کند. 
این اسلحه بدستان در اکثر قتلهای این کشور شریک بوده و هراسی نداشته اند که با 
آدم ربائی و یا ورود به محافل عمومی و خصوصی با زور از مردم رشوه بگیرند. یکی از 
دالئل باال رفتن میزان جنایت قتل در این کشور دسترسی این گروه های ماجراجوی 

حامی دولت است.
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بیش از نیمساعت در روز آب و یا برق ندارند�
ای  دهنده  تکان  ارقام  دولت،  بدهی  بخش  در 
مجله  که   رقمی  آخرین  نمود�  مشاهده  توان  می  را 
 20۱۷ سال  در  کشور  این  بدهی  برای  اکونومیست 
است�  دالر  میلیارد   ۱0۵ از  بیش  است  زده  تخمین 
این رقم بطور متوسط بیش از 42% تولید ناخالص بین 
سالهای 20۱۷-۱994 این کشور بوده است� طبق این 
آمار این رقم در سال 20۱3  به مرز بیش از ۷2% تولید 
 20۱۷ سالهای  از  بعد  رسد�  می  کشور  این  ناخالص 
تر شده   و بدهی آن وخیم  این کشور  اقتصادی  وضع 
تولید  از %۱00  به بیش  و بسیاری حدس میزنند که 
ناخالص این کشور در سال 20۱۸ رسیده است�  بانک 
که  است  کرده  اعالم   20۱4 سال  در  ونزوئال  مرکزی 
بانک  و  داری  خزانه  اوراق  به  مربوط  بدهی  این   %۵۵
کشور  این  نفت  شرکت  به  مربوط  آن    %2۱ هاست� 
و ۱۵%  بدهی های مستقیم خارجی و 9% مربوط به 

بخشهای مختلف اقتصادی کشور است�
کمبود مایحتاج زندگی مردم از قبیل غذا، پوشاک و 
دارو بیشتر به سیاستهای اقتصادی و کنترل قیمتهای 
با  مادرو  دولت  دوران  در  گردد�  برمی  چاوز  دولت 
کنندگان  وارد  به  خارجی  ارز  نمودن  دریغ  سیاست 
خود  اوج  به  کمبود  این  عمومی،  مایحتاج  محصوالت 
رسیده و ونزوئال را در شرایط بسیار بحرانی قرار داده 
آرد،  قبیل  از  زندگی  مایحتاج  تمام  در  کمبود  است� 
شیر، انواع مختلف گوشت، برنج، قهوه، کره و روغن به 
مواد  فروشگاههای  های  قفسه  است�  شدت محسوس 
غذائی اکثرا خالی است و بسیاری از مردم به خوردن 
آشغال   ظرفهای  در  جستجو  یا  و  وحشی  های  میوه 
روی آورده اند� بسیاری در صفهای طویل برای ساعتها 
مایحتاج  شوند  نمی  قادر  نهایتا  اما  مانند  می  منتظر 
مشکالت  بخاطر  نمایند�  خریداری  را  خود  زندگی 
فراوان، اقتصاد این کشور در سال 20۱۵ نزدیک به %6 
انقباض و افول سیاسی داشته است� طبق آخرین آمار 
مرز  به  کشور  این  در  اقتصادی  انقباض    20۱6 سال 
از سالهای 20۱۷ و 20۱۸  ۱۷% رسیده است� آماری 
اضمحالل  با  که  کرد  نباید شک  اما  نیست  دست  در 
اقتصاد در این کشور، بر حجم انقباض اقتصادی بشدت 

افزوده شده است�
ارزش پول این کشور بطور مرتب در طول سالهای 
گذشته تنزل پیدا کرده است� از سال 20۱2 تا 20۱۸ 
شش بار ارزش پول این کشور با تغییرات سخت نزولی 
روبرو بوده است� در اگوست 20۱۸ ارزش پول ونزوئال 

۷۵0,000 (هفتصد و پنجاه هزار) بار کمتر از ارزش آن 
در اگوست سال 20۱2 شده است� اولین بار دوسال و 
دو ماه طول کشید تا پول این کشور 90% ارزش خود را 
از دست بدهد� اما در پایان سال 20۱۸ فقط چهار ماه 

طول کشید تا پول این کشور کامال بی ارزش گردد�
 %69 مرز  در   20۱4 سال  در  کشور  این  در  تورم 
به  در سال 20۱۵  تورم  نرخ  است�  زده شده  تخمین 
به  در سال 20۱۷  به %۸00،  در سال 20۱6   ،%۱۸۱
مرز 4,000%  و در پایان سال 20۱۸ به %۱,69۸,4۸۸ 
و  چهارصد  و  هشت  نود  و  ششصد  و  میلیون  (یک 
هشتاد و هشت) رسیده است� این میزان تورم در پایان 
اقتصادی  وسیع  و  عمیق  بسیار  بحران   20۱۸ سال 
 20۱۸ سال  اگوست  در  میدهد�  نشان  را  کشور  این 
پول  جلوی  از  را  ۵ صفر  دولت  که  نمود  اعالم  مادرو 
(بولیوار) این کشور حذف می کند� این تنها راه دولت 
العاده باالی این کشور بوده  برای مبارزه با تورم فوق 
المللی خطوط   بین  اطالعاتی که سازمان  است� طبق 
(International Air Transport Association)هوایی 
میلیارد   4 حدود  ونزوئال  کشور  است،  نموده  منتشر 
است�  نموده  تصاحب  را  خود  هوائی  خطوط  از  دالر 
شرکتهای هوائی کانادا، الیتالیا و لوفت هانزا، با بسیاری 
از خطوط هوایی کشورهای دیگر پروازهای خودرا به 
ونزوئال متوقف نموده و گروه دیگری پروازهای خود را 

به این کشور تقلیل داده اند�
آمار نرخ بیکاری فقط در ژانویه سال 20۱6 توسط 
دولت این کشور برابر با ۱۸% اعالم شده است� دولت 
این کشور در طول سه سال گذشته هیچ اطالعاتی در 
این رابطه منتشر نکرده است� آمارهای مختلف نشان 
میدهند که ونزوئال اکنون یکی از فقیر ترین کشورهای 
 Internationalجهانی شفافیت  سازمان  دنیاست� 
Corruptions Perception Index)   (Transparency

با  کشور  بیست  لیست  در  کشور  هشتمین  را  ونزوئال 
 20۱4 سال  در  است�   نموده  اعالم  دنیا  باالی  فساد 
مردم  از  نظرسنجی  یک  (Gallup)در  گالوپ  سازمان 
این کشور اعالم نمود  بیش از ۷۵% مردم این کشور 
اعتقاد دارند که فساد گسترده در دولت مادرو شکل 
طراحی  با  ونزوئال  درون  از  دانشگاه  سه  است�  گرفته 
 Venezuela‘s Living Condition) نظرسنجی  یک 
این  نمودند که ۷۵% مردم  اعالم    (Survey-ENCOVI

کشور بخاطر کمبود غذا و تغزیه کافی در سال 20۱6 
اند� در  از دست داده  را  از وزن خود  از ۸ کیلو  بیش 
داد که %64  نشان  آمار گیری  این  ادامه  سال 20۱۷ 

را بخاطر  از وزنشان  این کشور حدود ۱۱ کیلو  مردم 
عدم دسترسی به غذا و تغذیه کافی از دست داده اند� 
کردن  جمع  دولتی  نهاد  مسئول  که  بوسکن  ریکاردو 
آشغال در شهر ماراکایبو است، در سال 20۱۷ اعالم 
توسط  آن  عدد   6 آشغال  کیسه   ۱0 هر  از  که  نمود 

افرادی که بدنبال غذا بوده اند باز شده است�
شبکه  یک  ارتش  کشور،  این  در  غذا  توزیع  در 
محموله  که  زمانی  از  است�  نموده  ایجاد  عظیم  فساد 
و  توزیع  مکان  تا  میرسد  کشور  این  بندرهای  به  غذا 
پروسه  این  در  مختلف  اشکال  به  ارتش  فروشگاهها، 
دخالت دارد� این دخالت نه تنها به رشد فساد کمک 
نموده است بلکه دسترسی به غذا را برای ارتشیان و 
خانواده های آنها مقدور ساخته است� بسیاری اعتقاد 
روحیه  از  شبکه  این  به  ارتش  شدن  متکی  که  دارند 

شورش در ارتش کاسته است�
با دولتی کردن بهداشت و سالمت در  دولت چاوز 
این کشور هرگز موفق نشد که نظام پزشکی و درمان 
موفقی در این کشور ایجاد نماید� بین سالهای 2000 
و 20۱0 کشور بیش از گذشته به واردات متکی شد� 
دارو  اقتصاد کشور،  دیگر  بخشهای  در  همانند کمبود 
نماند�  بهره  بی  کمبود  این  از  هم  پزشکی  وسائل  و 
بخاطر همین  دولت چاوز اجازه نداد که دیگر عدد و 
ارقام در مورد سالمت و بهداشت کشور منتشر شود� 
وزرای مختلف بهداشت این کشور مرتب به کم کاری 
متهم شده و از کار خود بر کنار می شدند� کارمندان 
استفاده  اقتصادی سوء  از شرایط  بهداشت هم  وزارت 
به فساد می کشیدند�  بیشتر  را  این مجموعه  و  کرده 
به  کافی  مالی  منابع  هرگز  او  دولت  مادرو،  زمان  در 
وزارت بهداشت این کشور اختصاص نداد� 9 نفر از ۱0 
بیمارستانهای  که  اند  داده  گزارش  ونزوئال  در  پزشک 
برای  را  نیاز  مورد  منابع  از  تنها حدود %۷  این کشور 
در  پزشکان   20۱4 سال  در  اند�  داشته  مردم  درمان 
حالیکه  در  کاراکاس  پزشکی  دانشگاه  بیمارستان 
اند،   داشته  جراحی  برای  نوبت  در  را  بیمار   3000
بخاطرکمبود امکانات از عمل جراحی خودداری نموده 
اند� در سال 20۱۵ فقط 3۵% تختهای بیمارستانهای 
این کشور برای نگهداری بیماران آمادگی داشته اند و 
۵0% از اطاقهای جراحی کل بیمارستانهای این کشور 
می توانستند از امکانات نسبی برای جراحی برخودردار 
 Rede de) باشند� در مارس 20۱۵ صلیب سرخ ونزوئال
Medicos por la Salud) اعالم نمود که کشور  با کمبود 

6۸% لوازم جراحی و ۷0% کمبود دارو روبروست�  در 
می 20۱۵ فدراسیون پزشکان ونزوئال اعالم داشت که 
و  بهداشت  دولتی  بخش  کشور  این  پزشک   ۱۵,000
وامکانات رها  را بخاطر کمبود دارو  این کشور  درمان 
 Infant)اند� در سال 20۱6  تعداد مرگ نوزدان کرده 
Mortality)  30% افزایش پیدا نموده و تعداد ۱۱,466

بر مرگ نوزادان افزوده شده است� ، مرگ در حین 
زایمان (Maternal Mortality) هم  بیش از 6۵% افزایش 

یافته و تعداد ۷۵6 افزونی داشته است�
در سال 20۱6 بر حجم بیماران مبتال به ماالریا بیش 
از ۷6% یعنی 240,6۱3 نفر افزوده گردید� دیفتری که 
در سال ۱999 در این کشور ریشه کن شده بود مجددا 
در بین بیماری ها در ونزوئال ظهور کرد� ماالریا که در 
با  بود مجددا  رفته  بین  از  این کشور  در  سال ۱96۱ 
هزاران بیمار خود را نشان میدهد� پروسه پیشگیری از 
این بیماری کامال از بین رفته است� آمار نشان میدهد 
که 300 نفر در بین هر ۱00,000 جمعیت این کشور 

در حال حاضر به ماالریا مبتال هستند�
که  بیمارانی  بین  در  ایدز  نظیر  دیگری  بیماریهای 

مگانالیسیس   موسسه  از  دیگری  نظرسنجی  یک   2018 سپتامبر  در 
)Meganalisis( نشان میدهد که بیش از 84% مردم این کشور از دخالت یک نیروی 
چندین ملیتی در و نزوئال دفاع می کنند. یکی از معتبر ترین موسسات آمار گیری 
ونزوئال، دتانالیسیس )Datanalisis( در نظرسنجی دیگری در نوامبر 2018 نشان میدهد 
که وقتی از مردم کشور در مورد یک دخالت نظامی خارجی سئوال می شود تا مادورو 
را بر کنار کند، فقط 35% جمعیت این کشور با آن موافقت میکنند. این نشان میدهد 
که اگر چه شهروندان این کشور با دخالت غیر نظامی یک نیروی چندین ملیتی در 
این کشور موافقت میکنند اما اکثر شهروندان این کشور با دخالت نظامی در ونزوئال 
موافق نیستند. این آمار بدون شک بر استراتژی مخالفین تاثیر بسزایی داشته که به 

روشهای قانونی و سیاسی متوسل گردیده اند.
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و  است  افزایش  به  رو  هستند  مبتال  ویروس  این  به 
بخاطر  میکند�  تهدید  مرگ  به  را  بیماران  از  بسیاری 
های  پروسه  از  تا  ندارد  وجود  الزم  داروهای  اینکه 
غیر  به  آورند�   بعمل  جلوگیری  بیماری  این  نهایی 
نظیر  دیگری  بیماریهای  ماالریا،  مثل  بیماریهایی  از 
دنگو  و   (Zika) زیکا   ،(Chikungunya) شیکونگونیا 
هستند  کمیابی  و  خطرناک  بیماریهای  که   (Dengu)
 ۱۷ در  هستند�  کشور  این  در  بروز  حال  در  مجددا 
دسامبر 20۱۷ روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که 
نشان  کشور  این  در  بیمارستان   2۱ مورد  در  تحقیق 
بخاطر رجوع کودکانی که دچار سوء  آنها  میدهد که 
شکننده  وضع  و  بوده  فشار  زیر  بسیار  هستند  تغذیه 
به  بیمارستانها  این  پزشکان  میکنند�  مشاهده  را  ای 
وضعیت  این  که  اند  گفته  تایمز  نیویورک  گزارشگر 
سابقه  هرگز  کشور  این  اقتصادی  مشکالت  از  پیش 

نداشته است�
دولت این کشور اجازه نمیدهد که آماری در مورد 
بهداشت و سالمت در این کشور انتشار یاید و پزشکان 
بسیار نگران هستند تا آمار و ارقامی در  رابطه با فوت 
و بیماری هایی که دولت را مقصر میداند منتشر کنند� 
افزوده  بشدت  کشور  این  در  روانی  بیماران  تعداد  بر 
 %6۷ سالمندان  بین  در  خودکشی  میزان  است�  شده 
ازدیاد پیدا کرده و در بین جوانان ۱۸% فزونی داشته 
 20۱۵ سال  در  بشر  حقوق  نگاهبان  سازمان  است� 
دسترسی  که  ایم  دیده  ندرت  به  “ما  که  نمود  اعالم 
به دارو و نظام سالمت در کشوری به این شکل دچار 
اضمحالل مطلق گردد، این فقط در کشورهای جنگ 

زده ممکن است�”
در مورد وقوع جنایت و  قتل در این کشور، ارقام 
بسیار تکان دهنده ای به چشم میخورد� طبق آماری 
 Observatory) ونزوئال  در  خشونت  مشاهده  گروه  که 
of Venezuelan Violence) در سال 20۱۵ انتشار داده 

است تعداد 2۷,۸۷۵ نفر در این کشور در این سال به 
نفر در  این میزان 90  این کشور  اند� در  قتل رسیده 
۱00,000 نفر است در حالی که در جامعه آمریکا که 
بقیه کشورهای  به  نسبت  ها  نوع خشونت  این  میزان 
دموکراتیک بسیار باالست  ۵ نفر در ۱00,000 است� 
این آمار در یک کشور دیگر پر خشونت در آمریکای 
التین یعنی برزیل 30 نفر در هر ۱00,000 است� در 
این میزان به 23,04۷ تقلیل  سال 20۱۸ در ونزوئال 
در ۱00,000  نفر  از ۸۱  بیشتر  که کمی  است  یافته 
میزان  این   20۱۸ سال  در  نیویورکر  مجله  است� 
خشونت را در ونزوئال باالترین در دنیا اعالم نمود� لوس 
انجلس تایمز در همین سال خبر داد که قوه قضائیه 
ونزوئال به کمتر از 2% پرونده های جنایت قتل در این 

کشور رسیدگی می کند�
آن،  باالی  میزان  و  قتل  جنایت  شیوع  مقابل  در 
دولت این کشورتصمیم گرفته است که داشتن اسلحه 
را توسط شهروندان این کشور غیر قانونی اعالم نماید� 
 6 از  بیش  کشور  این  مردم  که  میشود  زده  تخمین 
میلیون اسلحه شخصی داشته باشند� در سال 20۱3 
فقط 3۷ شهروند این کشور اسلحه های خود را بطور 
داوطلبانه تحویل دولت داده اند� دولت فقط موفق شده 
است که در طول این سالها کمتر از ۱300 اسلحه را 

مصادره کند�
در حال حاضر دولت مادرو بجز ارتش،  گروههای 
بتواند  تا  کرده  مسلح  را  خود  جوی  ستیزه  و  طرفدار 
از خود در مقابل مخالفین با خشونت دفاع کند� این 
دولت  این  های  شخصی  لباس  جو  ستیزه  گروههای 
دولت  مخالفین  تظاهرات  در  که  میدهند  تشکیل  را 

از  بعد  ورزند�  می  خشونت  و  افتاده  مردم  جان  به 
کودتای 2002 برای سرنگونی چاوز، او تصمیم گرفت 
که گروههای ستیزه جوی حامی خود را مسلح کند� 
این اسلحه بدستان در اکثر قتلهای این کشور شریک 
یا ورود  و  ربائی  با آدم  اند که  نداشته  بوده و هراسی 
رشوه  مردم  از  زور  با  خصوصی  و  عمومی  محافل  به 
بگیرند� یکی از دالئل باال رفتن میزان جنایت قتل در 
این کشور دسترسی این گروه های ماجراجوی حامی 
خشونت  و  مستبد  دولتهای  همه  گویا  است�  دولت 
برای سرکوب استفاده  لباس شخصی ها  این  از  طلب 
می کنند� در ترکیه و روسیه هم از همین شیوه برای 

سرکوب استفاده می شود�
زمان  در  کشور  این  از  ونزوئال  شهروند  ها  میلیون 
چاوز و مادرو مهاجرت نموده اند� در نوامبر سال 20۱۸ 
 United Nations) ملل  سازمان  مهاجرین  کمیساریای 
High Commissioner for Refugees-UNHCR) وسازمان 

 International Organization for)مهاجرت المللی  بین 
Migration-IOM) اعالم نمودند که تا بحال سه میلیون 

از این کشور مهاجرت نموده اند� در سال 20۱۸ هرروز 
۵,000 نفر مهاجرت کرده اند� مهاجرت در این کشور 
دولت،  استبداد  مردم،  کنترل  پلیسی،   بخاطرنظام 
و  قتل  میزان  اقتصادی،  کامل  اضمحالل  باال،  تورم 
خشونت باال، کمبود غذا و کال عدم خوشبینی به آینده 
دانشگاهی  محققین  دارد�  ادامه  و  است  افتاده  اتفاق 
ونزوئال  از  مهاجرت  که  اند  گفته  مشاغل  صاحبان  و 
در  دارد�  ادامه  و  شده  شروع  چاوز  پایانی  سالهای  از 
دارند  اعتقاد  المللی  بین  نهادهای  علمی  تخمین  یک 
که اگر وضع ونزوئال بحرانی بماند، در این سال تعداد 
مهاجرین این کشور به بیش از ۵ میلیون خواهد رسید� 
مهاجرین به آمریکای شمالی، کلمبیا، برزیل و بسیاری 

از کشورهای آمریکای التین مهاجرت کرده اند�
سیاست و بحران سیاسی در ونزوئال

بحران سیاسی فعلی ونزوئال که از ۱0 ژانویه 20۱9 
وارد فاز جدیدی شده است ریشه در اضمحالل کامل 
اقتصادی این کشور و ایدئولوژی چاوزمو دارد� بر خالف 
تصور بسیاری نزاع در ونزوئال بین راست و چپ نیست� 

سوسیالیسم  و  چپ  اردوگاه  به  متعلق  گروه  دو  هر 
بحران  بررسی  از  قبل  اما  هستند�  اقتصادی-سیاسی 
سیاسی کشور شاید مناسب باشد بدانیم مردم ونزوئال 

در مورد بحران فعلی در این کشور چه فکر میکنند�
 (Datincorp) داتینکرپ  نظرسنجی  در سال 20۱6 
در  خصوصا  آمارگیری  در  معتبری  موسسه  که 
کشورهای آمریکای التین است نشان میدهد که %۵9 
مردم ونزوئال چاوز را مسئول بحرانهای فعلی این کشور 
 %۱۵ و  شناخته  مجرم  را  مادرو  مردم   %۱9 میدانند� 
مشکالت  باعث  چاوزمو  ایدئولوژی  که  میکنند  فکر 
را  دولت  مخالفین  مردم   %۱6 است�  کشور  این  فعلی 
و 4% سرمایه داران این کشور را مقصر میدانند� جالب 
بحران  مقصر  را  آمریکا  مردم   %2 فقط  که  اینجاست 

فعلی این کشور می دانند�
از  دیگری  نظرسنجی  یک   20۱۸ سپتامبر  در 
موسسه مگانالیسیس  (Meganalisis) نشان میدهد که 
نیروی  یک  دخالت  از  کشور  این  مردم   %۸4 از  بیش 
از  یکی  کنند�  می  دفاع  نزوئال  و  در  ملیتی  چندین 
معتبر ترین موسسات آمار گیری ونزوئال، دتانالیسیس 
نوامبر 20۱۸  (Datanalisis) در نظرسنجی دیگری در 
یک  مورد  در  کشور  مردم  از  وقتی  که  میدهد  نشان 
دخالت نظامی خارجی سئوال می شود تا مادورو را بر 
کنار کند، فقط 3۵% جمعیت این کشور با آن موافقت 
میکنند� این نشان میدهد که اگر چه شهروندان این 
کشور با دخالت غیر نظامی یک نیروی چندین ملیتی 
در این کشور موافقت میکنند اما اکثر شهروندان این 
کشور با دخالت نظامی در ونزوئال موافق نیستند� این 
بسزایی  تاثیر  مخالفین  استراتژی  بر  شک  بدون  آمار 
داشته که به روشهای قانونی و سیاسی متوسل گردیده 

اند که در بخشهای بعدی بان پرداخته خواهد شد�
اولین  برای   20۱۵ سال  پارلمانی  انتخابات  در 
ایدئولوِژی  سیاسی  مخالفین   ،۱999 سال  از  بعد  بار 
مجلس  کرسیهای  اکثریت  توانستند  مادرو  و  چاوزمو 
ملی  (National Assembly)این کشور را تصاحب کنند� 
پیروزی مخالفین، در  و  ملی  انتخابات مجلس  بدنبال 
دیوان  مجلس  این  گذشته،  مجلس  آخرین  روزهای 

در سال 2017  تظاهرات بر ضد مادرو، او را تشویق کرد که برای ایجاد یک 
قانون اساسی جدید، به جای قانون اساسی سال 1999 که در زمان چاوزنوشته شده 
بود، نهادی را بنام مجلس ملی انتخاب  )National Constituent Assembly( تشکیل دهد. 
بسیاری که حدس زده بودند این نهاد جدید به عنوان ابزاری در دست مادرو خواهد 
افتاد تا خودرا در قانون اساسی جدید، که توسط این نهاد نوشته میشود ، رئیس 
جمهور مادام العمر تلقی نماید، تشکیل این نهاد را محکوم نمودند. 40 کشور دنیا این 
کار مادرو را محکوم کرده و این نهاد را برسمیت نشناختند. با عدم شرکت مخالفین 
در این انتخابات، حزب اتحاد سوسیالیست  ونزوئال که حامیان مادرو را گرد هم آورده 
بود،  تمامی کرسی های این مجلس را تصاحب نمود. مخالفین کوشش نمودند که با 
عدم شرکت خود در این انتخابات، برای این نهاد مشروعیتی قائل نگردند. مجلس 
ملی انتخاب از این تاریخ به بعد خود را به جای مجلس ملی نشانده  و مشروعیت 
مجلس ملی ونزوئال که اعضاء آن در یک انتخابات آزاد انتخاب شده بودند را مردود 
دانست تا به عنوان یک نهاد رسمی، از مادرو در مقابل مخالفین و مجلس ملی حمایت 

کند. 
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عالی عدالت  (Supreme Tribunal of Justice)این کشور 
نهاد  این  در  مخالفین  تا  کرد  پر  مادرو  طرفدار  از  را 
سیاسی  تحوالت  روند  در  نفوذی  آینده  در  نتوانند 

کشور داشته باشند�
در ابتدای سال 20۱6 میالدی، دیوان عالی عدالت 

را  مخالفین  از  تن  سه  انتخاب  سقم  و  صحت  اعتبار 
را  آنها  و  به چالش کشید  این کشور  ملی  در مجلس 
نمود�  اعالم  ممنوع  انتخابی  نهاد  این  در  شرکت  از 
دیوان عالی عدالت نمی خواست که تعداد مخالفین در 
مجلس ملی به تعدادی برسد که به مخالفین در این 
نهاد قدرت بیشتری دهد تا بتوانند مادرو را مستقیما 
به چالش بکشند� دیوان عالی عدالت با چندین تصمیم 
ریاست  نهاد  به  بیشتری  قدرت   ،  20۱۷ سال  در 

جمهوری و شخص مادرو داد�
در همین سال تظاهرات بر ضد مادرو، او را تشویق 
کرد که برای ایجاد یک قانون اساسی جدید، به جای 
قانون اساسی سال ۱999 که در زمان چاوزنوشته شده 
 National) انتخاب   ملی  مجلس  بنام  را  نهادی  بود، 
که  بسیاری  دهد�  تشکیل   (Constituent Assembly

حدس زده بودند این نهاد جدید به عنوان ابزاری در 
اساسی  قانون  در  خودرا  تا  افتاد  خواهد  مادرو  دست 
رئیس   ، میشود  نوشته  نهاد  این  توسط  که  جدید، 
نهاد  این  تشکیل  نماید،  تلقی  العمر  مادام  جمهور 
را  مادرو  کار  این  دنیا  کشور   40 نمودند�  محکوم  را 

محکوم کرده و این نهاد را برسمیت نشناختند�
ملی  مجلس  انتخابات  در  شرکت  مخالفین 
نکردند�  شرکت  آن  در  و  نمودند  محکوم  را  انتخاب 
انتخابات، حزب  این  در  بخاطر عدم شرکت مخالفین 
 United Socialist Party of) سوسیالیست      اتحاد 
Venezuela)ونزوئال که حامیان مادرو را گرد هم آورده 

بود،  تمامی کرسی های این مجلس را تصاحب نمود� 
در  عدم شرکت خود  با  که  نمودند  مخالفین کوشش 
این انتخابات، برای این نهاد مشروعیتی قائل نگردند� 
در تاریخ ۸ اگوست 20۱۷، مجلس ملی انتخاب خود 
را به عنوان یک نهاد رسمی اعالم نمود و مشروعیت 
انتخابات  یک  در  آن  اعضاء  که  ونزوئال  ملی  مجلس 
آزاد انتخاب شده بودند را به چالش کشیده و مردود 
دانست� مجلس ملی انتخاب از این تاریخ به بعد خود 
را به جای مجلس ملی نشانده  تا به عنوان یک نهاد 
ملی  مجلس  و  مخالفین  مقابل  در  مادرو  از  رسمی، 

حمایت کند�
تا اینجا مادرو و حامیان او دوکار غیر قانونی انجام 
بود�  عدالت  عالی  دیوان  اعضا  تغییر  اول  بودند�  داده 

گیرد،  صورت  نهاد  این  در  تغییراتی  بایست  می  اگر 
سال  در  شده  انتخاب  تازه  مجلس  با  آن  مسئولیت 
تشکیل  دوم  قانونی  غیر  کار  بود�  میالدی   20۱۵
این  اساسی  قانون  در  که  بود  انتخاب  ملی  مجلس 
کشور جائی نداشت و در یک اجماع ملی برای تشکیل 

آن تصمیم گرفته نشده بود�
بدنبال تشکیل مجلس ملی انتخاب، مادرو مجلس 
به عنوان  و  قانونی اش  تمام قدرت  از  را  ونزوئال  ملی 
یک نهاد رسمی کشور محروم نمود� مادرو مجلس ملی 
را که تمام مردم این کشور چه طرفداران خودش و چه 
مخالفین در انتخاب اعضای آن شرکت نموده بودند را 
غیر قانونی اعالم نموده و تنها مشروعیت مجلس ملی 
انتخاب را که فقط طرفدارانش در انتخاب آن شرکت 
نموده بودند را برسمیت میشناسد� فکر تشکیل مجلس 
ملی انتخاب و پیشنهاد آن توسط مادرو صورت گرفته 
دهنده  پیشنهاد  کسی  چه  اینکه  از  خارج  اما  بود� 
انتخابات  تشکیل این نهاد بود،  اگر مخالفین در این 
شرکت کرده بودند، که انتخاباتی بدون تضمین برای 
آزاد و منصفانه بودن بود، باز هم طرفداران مادرو در 
آن اکثریت را کسب مینمودند  و مادام العمری ریاست 

جمهوری مادرو را تضمین میکردند�
ملی  مجلس   20۱۵ سال  انتخابات  از  مادرو 
منصفانه  و  آزاد  انتخابات  بود�  گرفته  را  خود  درس 
این  در  ملی  مجلس  انتخابات  همانند  کشور  این  در 
از  ونزوئال  کرد�  می  مخالفین  آن  از  را  اکثریت  سال 
انتخابات چاوز راهی طوالنی را پشت سر گذاشته بود 
ایدئولوژی چاوزمو و پوپولیسم مادرو در بین مردم  و 
قهرمان  عنوان  به  روزی  چاوز  بود�  باخته  رنگ  کامال 
در یک انتخابات برنده شده بود اما امروز طرفداران او 
را  تا راههای دموکراتیک  را می کنند  نهایت کوشش 

برای گردش قدرت مسدود کنند�
در فوریه 20۱۸ ، چهار ماه پیش از موعد انتخابات، 
مادرو اعالم نمود که انتخابات ریاست جمهوری برگزار 
زندانی  مادرو  مخالف  رهبران  از  بسیاری  گردد�  می 
فعال  شرکت  انتخابات  این  در  نتوانند  تا  بودند  شده 
که  احزابی  فقط  که  نمود  اعالم  مادرو  باشند�  داشته 
در انتخابات اخیر شهرداران کشور شرکت کرده بودند 
می توانند در انتخابات ریاست جمهوری سال 20۱۸ 
اتتخابات شهرداران کامال توسط دولت  شرکت کنند� 

مادرو برنامه ریزی شده بود�
اراده   ،(Primero Justica) اول  عدالت  حزب  سه 
دموکراتیک  عمل  و   ،(Voluntad Popular) خلق 
ایدئولوژی  به  سه  هر  که   (Accion Democratica)

ریاست  انتخابات  دارند،  اعتقاد  دموکراسی  سوسیال 
بود،  کرده  اعالم  مادرو  که  شرایطی  با  را  جمهوری 
به  بزودی  هم  دیگر  مخالف  احزاب  نمودند�  تحریم 
اروپا  اتحادیه  و  گرفت  انجام  انتخابات  پیوستند�  آنها 
و مجمع دولتهای آمریکا (AOS) این انتخابانت را آزاد 
نمود  اعالم  متحد  ملل  سازمان  ندانستند�  منصفانه  و 
یک  معیارهای  کمترین  ونزوئال  در  انتخابات  این  که 

انتخابات آزاد و قابل قبول را مراعات ننموده است�
و  مخالفین  ونزوئال  داخل  در  تنها  نه   بنابراین 
اکثریت مردم اعتقاد داشتند که مادرو آزادانه انتخاب 
انتخابات  این  هم  خارج  در  بسیاری  بلکه  است  نشده 
را مخدوش و غیر مشروع می دانستند� در ۱0 ژانویه 
20۱9، پیش از مراسم تحلیف، بسیاری از کشورهای 
خارجی از مادرو خواستند بخاطر مخدوش و عدم آزاد 
بودن انتخابات، به ریاست جمهوری خود ادامه ندهد� 
آنها ادامه ریاست جمهوری او را بعد از این انتخابات 
دانستند�   می  کشور  درون  در  ملی  اتحاد  برای  مضر 
آمریکا  دولتهای  مجمع  آمریکا،  کشورها  این  بین  در 
مکزیک( حضور  منهای   )(Lima Group) لیما  گروه  و 
داشتند� در گذشته در تاریخ ۸ اگوست 20۱۷ دوازده 
تا  بودند  شده  جمع  هم  دور  لیما  گروه  عضو  کشور 
در مورد بحران سیاسی ونزوئال با یکدیگر به مشورت 
آمریکا  دولتهای  مجمع  عضو  های  کشور  بنشینند� 
کلمبیا،  شیلی،  بولیوی،  آرژانتین،  شامل   (AOS)
السالوادور،  اکوادور،  دومنیکن،  جمهوری  کاستاریکا، 
نیکاراگوئه،  مکزیک،  هندوارس،  هائیتی،  گواتماال، 
هستند�   ونزوئال  و  اروگوئه  آمریکا،  پاراگوئه،  پاناما، 
دوازده کشور عضو گروه لیما شامل، آرژانتین، برزیل، 
کانادا، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، گواتماال، هندوراس، 
پاناما و پرو هستند� دخالت مجمع دولتهای  مکزیک، 
آمریکا و گروه لیما برای حل بحرانهای ونزوئال بسیار 
این  در  اخیر  تحوالت  و  فعلی  های  بحران  از  زودتر 
گروهها  این  دخالت  دالئل  از  یکی  است�  بوده  کشور 
در بحران ونزوئال از سالها  پیش، دخالت چاوز در بی 
ثبات نمودن بعضی از این کشورها و ایجاد عدم امنیت 

سیاسی در کل منطقه آمریکای التین بوده است�
از  بسیاری  به  پیش  سالهای  از  ونزوئال  آوارگان 
کرده  می  مهاجرت  برزیل  و  کلمبیا  مانند  کشور  این 
برای ریاست  از مراسم تحلیف مادرو  اند� ساعتی بعد 
جمهوری، مجمع دولتهای آمریکا که شامل ۱۷ کشور 
ای  قطعنامه  تصویب  با  شوند  می  التین  آمریکای  از 
دولت  و  نموده  اعالم  مشروع  غیر  را  مادرو  دولت 
گوایدو را برای یک مرحله انتقالی برسمیت شناختند� 
البا  و  ترکیه  سوریه،  ایران،  روسیه،  چین،  کشورهای 
متکی  ونزوئال  مالی  کمکهای  به  که  کوچکی  (کشور 

است) دولت مادرو را به رسمیت شناختند�
امروز حامی مادرو مانده است�  به  تا  ارتش ونزوئال 
سه دلیل برای این حمایت می توان تصور نمود� اول: 
سه هزار درجه دار باالی ارتش در این کشور که حجم 
سخت  ونزوئالست،  مثل  کوچکی  ارتش  برای  باالیی 
ریشه  کشور  این  در  گسترده  فساد  و  سیاه  بازار  در 

دوانده اند�
لحاظ  به  خود  آینده  نگران  آنها  از  بسیاری  دوم: 
امنیتی هستند� اگرچه گوایدو بارها اعالم کرده است 
که همه آنها شامل عفو عمومی دولت جدید می گردند 
اما هنوز از پیوستن شان به دولت جدید خبری نیست� 
مجلس ملی ونزوئال هم در ۱۵ ژانویه قانونی برای عفو 

عمومی تصویب نمود�
از سیاست های مادرو راضی  ارتش که  بدنه  سوم: 
نیست، نگران عواقب پیوستن به دولت جدید است� در 

که  نمود  اعالم  مادرو  انتخابات،  موعد  از  پیش  ماه  چهار   ، فوریه 2018  در 
انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردد. بسیاری از رهبران مخالف مادرو زندانی 
شده بودند تا نتوانند در این انتخابات شرکت فعال داشته باشند. سه حزب عدالت 
ایدئولوژی سوسیال دموکراسی  به  اراده خلق و عمل دموکراتیک که هر سه  اوِل، 
اعتقاد دارند، انتخابات ریاست جمهوری را، تحریم نمودند. احزاب مخالف دیگر هم 
دولتهای  مجمع  و  اروپا  اتحادیه  و  گرفت  انجام  انتخابات  پیوستند.  آنها  به  بزودی 
آمریکا )AOS( این انتخابانت را آزاد و منصفانه ندانستند. سازمان ملل متحد اعالم 
نمود که این انتخابات در ونزوئال کمترین معیارهای یک انتخابات آزاد و قابل قبول را 

مراعات ننموده است.
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حال حاضر ارتش می تواند در پروسه تحوالت انتقالی 

بسیار سرنوشت ساز باشد�
کسی  زرپا،  کریستین  عدالت،  عالی  دیوان  رئیس 
که به مادرو نزدیک بوده، اعالم کرده است که دولت 
از  همچنین  زریا   ندارد�  قانونی  مشروعیت  مادرو 
گوایدو در نامه ای خواسته بود که دولت انتقالی خود 
را تشکیل دهد� در ۱۷ ژانویه 20۱9 تعداد زیادی از 
ارتشیان و پلیس این کشور که به کشور پرو گریخته 
اند�  اند، حمایت خود را از دولت گوایدو اعالم نموده 
دولت  با  التین  آمریکای  در  کشور  چهارده  تاکنون 
مادرو قطع رابطه دیپلماتیک نموده اند� در ۱۵ ژانویه 
را  مادرو  ترودو،  کانادا، جاستین  وزیر  نخست   ،20۱9

یک “دیکتاتور نامشروع” قلمداد نمود�
مجلس  توسط  گوایدو  جوان   20۱9 ژانویه   ۵ در 
ملی ونزوئال، که خود رئیس این مجلس بود، به عنوان 
رئیس جمهور برای دوره انتقال  انتخاب گردید� او در 
بیانیه ای اعالم نمود که “او این مسئولیت را با حمایت 
با  تمام مردم ونزوئال قبول می کند�” مخالفین مادرو 
تمسک به ماده های 233، 333، و 3۵0 قانون اساسی 
ماده  این  اند�  نموده  انتخاب  را  گوایدو  ونزوئال،  فعلی 
حق  این  ونزوئال  ملی  مجلس  به  اساسی  قانون  های 
و در  انتقالی  برای یک مرحله  را می دهد که  قانونی 
زمانی که دولتی در این کشور به هر دلیلی نمیتواند 
به شخصی  را  انتقالی  تشکیل گردد، مسئولیت دولت 
برای  را  او دولت تشکیل داده و کشور  تا  واگذار کند 

یک انتخابات آزاد آماده کند�
هزاران  مقابل  در  ژانویه،   23 تاریخ  در  گوایدو 
کشور  این  جمهور  رئیس  عنوان  به  کننده  تظاهر 
از  ای  نامه  در  کرد�  یاد  قسم  انتقالی  دوره  یک  برای 
که  عدالت،  عالی  دیوان  رئیس  زریا،  کریستین  طرف 
عنوان  به  گوایدو  است،  تبعید  در  پاناما  در  اکنون 
رئیس جمهور قانونی ونزوئال در این مرحله انتقالی به 

رسمیت شناخته شده است�
کلیسای کاتولیک ونزوئال که خود را با پاپ در رم 
هماهنگ می کند، حمایت خود را از دولت گوایدو در 
مقابل دولت سوسیالیستی مادرو اعالم نمود� در بیانیه 
دولت  یک  بعنوان  مادرو  دولت  کاتولیک،  کلیسای 
کمونیست نامشروع مورد خطاب قرار گرفته است� در 
کشوری کاتولیک، این حمایت از گوایدو به او از طرف 

نهادهای دینی هم مشروعیت می دهد�
ژانویه  اول  هفته  دو  در  تلفنی  نظرسنجی  یک 
20۱9 توسط گروه سرشناس هرکون (Hercon) نشان 
می دهد که حدود ۸0% مردم ونزوئال می خواهند که 
مادرو به ریاست جمهوری خود خاتمه داده و از قدرت 
بر کنار شود� نزدیک به 69% مردم تصمیم مجلس ملی 
و  نمایند  ارزیابی می  قانونی  و  را کامال مثبت  ونزوئال 
فقط نزدیک به ۱6% شهروندان این کشور در این مورد 
با رئیس  ابراز می کنند� حدود 69% مردم  نظر منفی 
جمهوری گوایدو در این مرحله انتقالی موافق و حدود 
توسط  دیگری  نظرسنجی  در  هستند�  مخالف   %20
مگانالیسیس (Meganalisis) در تاریخ ۱9 و 20 ژانویه، 
گوایدو  که  اند  خواسته  کشور  این  مردم   %۸۱ حدود 
این  به عنوان رئیس جمهور  انتقالی  این مرحله  برای 
کشور قسم یاد کند� در نظرسنجی دیگری حدود %۸4 
جای  به  انتقالی  دولت  یک  بر  کشور  این  شهروندان 

مادرو اصرار می ورزند�
در تاریخ 23 ژانویه ۱9۵۸ هزاران تظاهر کننده در 
ونزوئال از خانه های خود بیرون آمدند تا به عمر یک 
دولت نظامی استبدادی در زیر حکومت مارکوس پرز 
 6۱ دهند�  خاتمه  ونزوئال  در   (۱9۵2-۱9۵۸) جیمنز 

سال بعد گوایدو مجددا همین روز را انتخاب نمود تا 
دیکتاتوری  به عمر دولت  این کشور  مردم  با حمایت 

دیگری خاتمه دهد�
ورگاس  دانشگاه  از  مهندس  یک  ساله   3۵ گوایدو 
 Leopoldo)این کشور است� معلم و مربی او لپولدو لوپز
و  ونزوئال  سیاسی  مشهور  و  سرشناس  رهبر    (Lopez

 Voluntad)  بنیان گذار حزب مخالف مادرو، اراده خلق
حصر  در  میالدی   20۱4 سال  از  او  است�   (Popular

به  که  است  حزبی  خلق  اراده  برد�  می  بسر  خانگی 
دارد�  سالهای  اعتقاد  ایدئولوژی سوسیال دموکراسی 
اولیه تجربه سیاسی گوایدو به عنوان یکی از رهبران 
جنبش دانشجوئی این کشور در مخالفت او با کوشش 
سال  در  کشور  این  اساسی  قانون  تغییر  برای  چاوز 
نسل  بنام  اکنون  گروه  این  گیرد�  می  شکل   200۷
200۷ (Generation 200۷) در صحنه سیاست ونزوئال 
شناخته می شود� گروهی سوسیالیست و عدالت خواه 
در  دموکراسی  تثبیت  برای  و  استبداد  مقابل  در  که 
چنان  آن  شخصیت  گوایدو  است�  خاسته  بپا  ونزوئال 
شناخته شده ای به غیر از فعالیتش در دوران جنبش 
دانشجویی نبود تا اینک که توسط اعضاء مجلس ملی 
این کشور در این سال به عنوان رئیس انتخاب گردید� 
نیروهای  بین  در  کلی  ائتالف  یک  از  انتخاب  این 

مخالف پرده بر می دارد�
کشورهای  های  رسانه  در  گوایدو  انتخاب  خبر 
روزنامه  است�  داشته  بازتاب  بسیار  غربی  دموکراتیک 
گاردین در شماره 24 ژانویه خود خبر مراسم سوگند 
و تحلیف گوایدو را در صفحه اول خود گذاشت و اورا 
خبر  این  نامید�  ونزوئال  در  رژیم”  “تغییر  کاندیدای 
خبر  از  بعد  روزنامه  این  روز  خبر  باالترین  عنوان  به 
بیشماری  اروپا، خوانندگان  اتحادیه  از  انگلیس  خروج 
توئیتر  در  این خبر همچنین  نمود�  به خود جذب  را 
این  بود�  دنیا  بزرگ  خبرهای  از  یکی  اینستاگرام  و 
اقبال خبری نشان میدهد که اکثر مردم در کشورهای 

ونزوئال  در  تغییر  معادله  این  کجای  در  دموکراتیک 
ایستاده اند�

استراتژی مخالفین مادرو
مادرو  دولت  مخالفین  گوایدو،  انتخاب  از  پیش 
موجبات  و  نموده  توافق  یکدیگر  با  بودند  نتوانسته 
اتحاد  عدم  آورند�  فراهم  را  فراگیر  اتحاد  یک  ایجاد 
بین مخالفین دولت مادرو، اجازه نداده بود که آنها به 

طرح یک استراتِژی واحد برای مقابله با او توفیق یابند�  
ضعف  بزرگترین  این  گوایدو،  انتخاب  برای  ائتالف  تا 
مخالفین مادرو در این کشور بود� پیش از آن، مخالفین 
بیشتر برروی پیروزی در یک انتخابات غیرآزاد و غیر 
تالش  تمام  رابطه  این  در  و  نموده   تمرکز  منصفانه 
رای  صندوقهای  پای  به  مردم  آوردن  مبذول  خودرا 
کرده بودند� این استراتزی تا سال 20۱۵ که مخالفین 
به  را  ملی  آراء مجلس   ( (دوسوم   2/3 بودند  توانسته 
خود اختصاص دهند کارساز و موفق بود، اما با مکانیزم 
این  نمود،  اتخاذ  انتخابات  این  از  بعد  مادرو  هایی که 
داشته  را  الزم  کارایی  توانست  نمی  دیگر  استراتژی 
بکار  خودرا  غیرقانونی  کوششهای  تمام  مادرو  باشد� 
گرفت تا نگذارد مخالفین در انتخابات آزاد اکثریت را 
کسب نموده و یا در نهادهایی که مانند مجلس ملی 
اکثریت را دارا بودند، موثر واقع شده و قدرت مطلق او 
را بچالش کشند� مادرو و دیوان عالی عدالت او حتی 
انتخاب   نماینده  سه  اعتبار  ملی  مجلس  انتخابات  در 
شده را بچالش کشیدند تا این مجلس نتواند اکثریت 
مطلقی را برای بچالش کشیدن آسانتر او کسب نماید� 
که  را  کشور  این  ملی  مجلس  نتوانست  نهایتا  مادرو 
مخالفین او اکثریت کرسی های آن را تصاحب نموده 
بودند تحمل کند و مجلس ملی انتخاب را تشکیل داد 
تا از چالش مخالفین مبرا مانده و بتواند رئیس جمهور 

مادام العمر این کشور گردد�
دارند�  وجود  ونزوئال  در  سیاسی  حزب   ۱۵ حدود 
احزاب دموکراسی اول، عمل دموکراتیک، اراده خلق و 
دوران جدید (Un Nuevo Tiempo) مشهور ترین آنها 
دارند�  اعتقاد  دموکراسی  سوسیال  به  همه  و  هستند 
چهار  این  است�  خلق  اراده  حزب  به  متعلق  گوایدو 
چالش  به  در  احزاب  نیرومندترین  عمل  در  حزب 
کشیدن مادرو شده اند� اکثر کرسی های مجلس ملی 
است�  شده  تصاحب  سیاسی  حزب  چهار  این  توسط 
بخاطر همین هم مادرو بیشترین فشار را برروی این 

چهارحزب در صحنه سیاست ونزوئال متمرکز نموده تا 
نگذارد که در ائتالفی حد اکثری قدرت اورا به چالش 
این  به  احزاب  این  بزرگ  ائتالفی  یک  در  اما  بکشند� 
نمی  دیگر  انتخابات  در  شرکت  که  رسیدند  نتیجه 
استبداد  به چالش کشیدن  برای  موفقی  راهکار  تواند 
اتخاذ  با  که  گرفتند  تصمیم  لذا  باشد�  کشور  این  در 
این  فعلی  اساسی  قانون  بر  که  جدید  استراتِژی  یک 

ارتش ونزوئال تا به امروز حامی مادرو مانده است. سه دلیل برای این حمایت 
می توان تصور نمود. اول: سه هزار درجه دار باالی ارتش در این کشور که حجم باالیی 
برای ارتش کوچکی مثل ونزوئالست، سخت در بازار سیاه و فساد گسترده در این 

کشور ریشه دوانده اند. 
دوم: بسیاری از آنها نگران آینده خود به لحاظ امنیتی هستند. اگرچه گوایدو بارها 
اعالم کرده است که همه آنها شامل عفو عمومی دولت جدید می گردند اما هنوز از 
پیوستن شان به دولت جدید خبری نیست. مجلس ملی ونزوئال هم در 15 ژانویه 

قانونی برای عفو عمومی تصویب نمود. 
 سوم: بدنه ارتش که از سیاست های مادرو راضی نیست، نگران عواقب پیوستن 
به دولت جدید است. در حال حاضر ارتش می تواند در پروسه تحوالت انتقالی بسیار 

سرنوشت ساز باشد. 
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و  مشروع  غیر  جمهور  ریاست  کرد،  می  تکیه  کشور 
مخالفین  کشند�  چالش  به  را  کشور  این  قانونی  غیر 
از  و  مخالفند  نظامی خارجی  با دخالت  مادرو همگی 
و  التین   امریکای  اروپائی،  کشورهای  با  پیش  ماهها 
کرده  کوشش  بسیاری  اند�  شده  گفتگو  وارد  آمریکا 
این  مشکل  را  ونزوئال  بین  شده  ایجاد  بحران  که  اند 
مرزهای  از  اما خارج  بدانند  ترامپ  و  آمریکا  با  کشور 
ایران، روسیه، ترکیه، سوریه که حامیان مادرو هستند، 
و  بین مادرو  هیچکس چنین فکر نمیکند که مشکل 

ترامپ است�
مادرو  به  اروپا   اتحادیه  گذشته  روز  چند  در 
و  آزاد  انتخابات  یک  به  که  است  داده  اولتیماتوم 
دهد�  تن  المللی  بین  سازمانهای  نظارت  با  منصفانه 
کشورهای  از  بسیاری  ونزوئال  در  آزاد  انتخابات  عدم 
را  مادرو  تا  است  کرده  تشویق  را  التین  آمریکای 
امروز  نشناسند�  برسمیت  اورا  دولت  و  کنند  محکوم 
کشور سوئد، کشوری کامال صلح طلب و دموکراتیک 
حمایت خودرا از گوایدو برای ریاست جمهوری انتقالی 
دولت  نیز  اسپانیا  کشور  است�  نموده  اعالم  ونزوئال 
گوایدو را به رسمیت شناخت� حتی پوتین که تالش 
بحران  عامل  را  آمریکا  های  راستی  دست  کند  می 
برای تغییرات در  بداند و حمایت آمریکارا  در ونزوئال 
از  گذشته  روز  دو  در  خواند،  می  کودتا  یک  ونزوئال 
که  است  خواسته  الملل  بین  سطح  در  کشورها  همه 
برای حل مشکالت ونزوئال تالش کنند بدون آنکه در 
پوتین  تالش  اما  نمایند�  دخالت  کشور  این  سیاست 
اقتصادی  فقط  را  ونزوئال  مشکالت  که  است  این  در 
در  ریشه  این کشور  در حالی که مشکل  وانمود کند 
کشور  در  پوتین  دارد�  استبدادی  نظام  یک  سیاست 
بماند  العمر  مادام  جمهور  رئیس  است  خواسته  خود 
این  در  دموکراتیک  نهادهای  رشد  از  راه  این  در  و 
مادرو  از  او  حمایت  لذا  است�  کرده  جلوگیری  کشور 
طبیعی است و به خاطر منافع شخصی و نفوذ روسیه 
در آمریکای التین است� او هیچ تمایلی برای تشویق 

اصالحات سیاسی در این کشور ندارد�
اردوغان  مادروست�  حامیان  از  دیگر  یکی  اردوغان 
در یک مصاحبه اعالم نموده بود که مادرو را تا کودتای 
نمی  ژوئیه ۱۵ سال 20۱6  در  در کشورش  نظامیان 
شناخته است� اردوغان میگوید اولین رهبری که بعد 
او تماس گرفته است تا حمایت خود  با  از این کودتا 
را از او اعالم نماید، مادرو بوده است� مادرو ادعا کرده 
است  قطبی  دنیای چند  یک  رهبر  اردوغان  که  است 
(Multipolar)� البته اردوغان که به یک نظم استبدادی 
خو گرفته است و می خواهد رئیس جمهور مادا العمر 

اظهار  این  برای  را  بایست مادرو  بماند هم می  ترکیه 
نظر ستایش کند� مادرو به ترکیه و اردوغان به ونزوئال 
 20۱9 ژانویه   23 تاریخ  از  بعد  اند�   نموده  مسافرت 
که ترامپ دولت گوایدو را برسمیت شناخت، اردوغان 
اعالم کرده بود که عمل ترامپ اورا به تعجب واداشته 

است بدون آنکه به او انتقاد کند�
می  حمایت  مادرو  از  اردوغان  که  دومی  دلیل 
کند، روابط مالی غیر شفاف او با کشور ونزوئال است� 
بسیاری اعتقاد دارند که این روابط مالی وسیع بوده و 
امکان آن که با تحریمهای جدید آمریکا  علیه ونزوئال، 
است�  زیاد  بسیار  گردد  علنی  شفاف  غیر  روابط  این 
رسانه های دولتی ترکیه دخالت آمریکا در ونزوئال را 
یک کودتا می نامند� اردوغان و حامیان او سالهاست 
آمریکائی  ضد  و  غربی  ضد  ناسیونالیسم  طبل  بر  که 
اتحاد  بتوانند  ایدئولوِژی  یک  عنوان  به  تا  کوبند  می 
درون گروهی حامیان اردوغان را حفظ و تقویت کنند� 
پوتین و ایران هم از همین ایدئولوژی غرب و آمریکا 
استفاده  پایگاه درونی سیاسی خود  برای حفظ  ستیز 
دخالت  خواندن  کودتا  و  مادرو  از  حمایت  کنند�  می 
حامیانش  و  اردوغان  به  همچنین  ونزوئال،  در  آمریکا 
نیروهای  با  تعامل  از  را  مخالفین  تا  کند  می  کمک 
ایران  ما  کشور  در  داستان  این  دهد�  پرهیز  خارجی 
خصوصا  و  مخالفین  است�  آشنائی  بسیار  داستان 
کسانی  که از خارج به داخل مسافرت می کنند زمانی 
تا  شوند  می  متهم  آمریکا  و  غرب  برای  جاسوسی  به 
ایدئولوژی غرب و آمریکا ستیز نظام و نظامیان  بتواند 
برای حیات خود توجیهی داشته باشد� نهایتا حمایت 
ترامپ  بر ضد  مادرو یک موضع صریح  برای  اردوغان 
و آمریکاست و این عمل بر ایدئولوژی آمریکا و غرب 

ستیز اردوغان هویت و توان می بخشد�
بحران ونزوئال برای باری دیگر خطوط و فاصله ها را 
بین نظمهای دموکراتیک و استبدادی در دنیا روشن 
کرده است� در آمریکا از چپ تا راست،  دولت مادرو را 
اروپا، مجمع دولتهای  اتحادیه  غیر مشروع می دانند� 
اسپانیا  و  سوئد  مثل  کشورهایی  و  لیما  گروه  آمریکا، 
همه دولت مادرو را غیر مشروع می دانند� سازمان ملل 
متحد و همه این کشورها انتخابات نمایشی مادرو در 
سال 20۱۸ را مخدوش و کامال غیر مشروع می دانند�
آلترناتیو  یک  بعنوان  را  گوایدو  مادرو،   مخالفین 
یک  ایجاد  طریق  از  دموکراسی  به  گذار  دوران  برای 
انتخابات آزاد می دانند� نه مردم ونزوئال همانطور که 
آمار های مختلف نشان داده اند و نه گروههای مخالف 
به دنبال یک کودتای نظامی در کشور خود نیستند� 
نهفته  توافق  و  مذاکره  در   ونزوئال  بحران  حل  کلید 

متحد  بار  اولین  برای  تنها  نه  مادرو  مخالفین  است� 
شده اند و به یک استراتژی قانونی برای گذار مسالمت 
این  اند�  یافته  دست  نیز  دموکراسی  و  تغییر  به  آمیز 
اولین باری است که مخالفین مادرو با تاسی به قانون 
اساسی کشور به یک تئوری قانونی برای غیر مشروع 
مادرو  دموکراتیک  غیر  و  استبدادی  نظم  دادن  نشان 

رسیده اند�
و  آمریکا  اروپائی،  کشورهای  با  گفتگو  ماهها  طی 
کشورهای آمریکای التین، مخالفین مادرو نهایتا موفق 
شده اند که برای این استراتژی قانونی حمایت جهانی 
آمریکای  کشورهای  و  اروپا  آمریکا،  در  کنند�  کسب 
التین همه  اصرار می ورزند که دولت ترامپ به یک 
راه حل نظامی و عجوالنه متوسل نشود� نقش آمریکا 
در این پروسه بسیار مهم است� مقدار زیادی از نفت 
این کشور در  تا در  آمریکا صادر می شود  به  ونزوئال 
نفت  گردد�  تصفیه   (CITCO) سیتکو  پاالیشگاههای 
سنگین این کشور برای تصفیه به پروسه های خاص 
سیتکو  سهام  تمام  ونزوئال  دولت  است�  نیازمند  تری 
در  با  مخالفین  نمود�  خریداری   ۱999 سال  در  را 
واشینگتن  از  آمریکا،  در  مالی  اهرم  داشتنن  دست 
خواسته اند که اجازه ندهد که سرمایه های نفتی این 
مادرو  دولت  دست  در  آن  از  حاصله  درآمد  و  کشور 
از  بیشتر  چهارچوب  این  در  آمریکا  نفوذ  گیرد�  قرار 
تواند  می  التین   آمریکای  و  اروپائی  کشورهای  همه 
کارگر باشد� سیتکو همچنین از طرف دولت مادرو در 
گذشته به عنوان وثیقه برای  اخذ وام از چین استفاده 
شده است� یکی از دالئل حمایت چین از دولت مادرو، 
به  هم  جنوبی  آفریقای  است�  مالی  وابستگی  همین 
خاطر همین روابط مالی از مادرو حمایت کرده است�

دولتهایی که مخالفین مادرو را شریک یک کودتای 
نظامی آمریکائی در ونزوئال می دانند، چشمان شان را 
به حقیقت آنچه در ونزوئال گذشته و می گذرد بسته 
اند� آنها از سر خودخواهی ایدئولوژیک و یا منافع مالی 
نمی خواهند ونزوئال را خارج از دخالت های آمریکائی 
و یا اروپائی به تجزیه و تحلیل بگذارند� شاید بزرگترین 
ظلم در حق مخالفین دولت مادرو این باشد که با این 
اتهام تالش بیش از یک دهه آنها را برای ایجاد نظمی 

دموکراتیک نادیده بگیریم�
عمل ناصواب دوم نادیده گرفتن حق اکثریت مردم 
ایجاد تغییرات در کشور ونزوئالست�  برای  این کشور 
داد که مردم  نشان  نوشتار  این  در  مورد رجوع   آمار 

ونزوئال در کجای این بحران ایستاده اند�
روحانی  دولت  سرسخت  دفاع  بدتر  شاید  همه  از 
و شخص او از مادرو است� دولت روحانی با نیروهای 
محافظه کار راست افراطی در داخل همصدا شده و و 
مشترکا اجازه نداده اند که تحلیلهای مستقل در این 
رابطه پا به عرصه بحثهای سیاسی در درون جامعه ما 
و  بگذارند� درست کاری که در سوریه صورت گرفت 
نظام  ایران خود را  در بست در خدمت یک مستبد 
و  قلع  این کشور  در  را  مردمی  نیروهای  تا  داده  قرار 
حال  در  هم  ونزوئال  مورد  در  کار  همین   کند�  قمع 

انجام گرفتن است�
سیاسی  نظام  که  اینجاست  در  بیشتر  تعجب  اما 
که  است  نخواسته  هنوز  افراطی  راست  و  کشور 
و  گرفته  درس   نژاد  احمدی  دوران  پوپولیسم  از 
این کنش های سیاسی  اثرات تخریبی  به  واقعگرایانه 
بیاندیشد� در زیر ایدئولوژی غرب ستیز و آمریکا ستیز، 
دولت روحانی و پوتینیست های وطنی نمی خواهند 
اجازه دهند  که بدون حب و بغض بحران ونزوئال به 

ارزیابی گذاشته شود�

طی ماهها گفتگو با کشورهای اروپائی، آمریکا و کشورهای آمریکای التین، 
مخالفین مادرو نهایتا موفق شده اند که برای این استراتژی قانونی حمایت جهانی 
کسب کنند. در آمریکا، اروپا و کشورهای آمریکای التین همه  اصرار می ورزند که 
دولت ترامپ به یک راه حل نظامی و عجوالنه متوسل نشود. مقدار زیادی از نفت 
 )CITCO( ونزوئال به آمریکا صادر می شود تا در این کشور در پاالیشگاههای سیتکو
تصفیه گردد. نفت سنگین این کشور برای تصفیه به پروسه های خاص تری نیازمند 
است. دولت ونزوئال تمام سهام سیتکو را در سال 1999 خریداری نمود. مخالفین با 
در دست داشتنن اهرم مالی در آمریکا، از واشینگتن خواسته اند که اجازه ندهد که 
سرمایه های نفتی این کشور و درآمد حاصله از آن در دست دولت مادرو قرار گیرد. 
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همانگونه که برخی عرفا در دنیای دیانت گفته اند 
در  است!«،  خالیق  عدد  به  خدا  سوی  به  های  »راه 
تغییر  های  »راه  گفت  توان  می  هم  سیاست  دنیای 
که  نیست  معنا  بدان  اما  این  است!«�  جوامع  عدد  به 
مردمان نمی توانند از یکدیگر بیاموزند و تجربه ها را 

ترکیب و یا راه های جدیدی ابداع کنند�
اخیر  قرن  نیم  در  خصوص  به  و  جدید  دنیای  در 
در  بشری  تجربه  و  دانش  انباشت  شتابانی  به صورت 
در حکومتهای  »تحول«  های  شیوه  و  با شکل  رابطه 
استبدادی و جوامع بسته و شرایط بحران زده زیست 
مردمان، فزونی گرفته است� براین اساس مرور برخی 
برای  تواند  می  تغییرات  این  افتراق  و  اشتراک  وجوه 
»ما«ی ایرانی درگیر این مسیر سخت و صعب، درس 

آموز و راه گشا باشد�
اهمیت  آنقدر  اخیر  دهه  چند  در  »تحول«  حوزه 
یافته که عرصه و حتی می توان گفت دانشی در حوزه 
سیاست به عنوان بحث »گذارشناسی« (ترانزیتولوژی) 
بنانهاده شده است� آشنایی با این حوزه ذهن ساده و 
آغشته به دو خاطره جمعی انقالب(۵۷) و اصالح(۷6 
به بعد) بسیاری از ما ایرانیان را ارتقاء می بخشد و با 
پیچیدگی ها و تنوع این عرصه آشنا می کند� جنبش 
بنا نهد که فراتر  سبز می توانست تجربه و دانشی را 
اما  باشد،  (اصالح-انقالب)  شده  ساده  دوگانه  این  از 
انقالب  هم  و  طلبان  اصالح  از  بخشی  هم  متاسفانه 
گرایان و سرنگونی طلبانی که در ابتدا با شور و شعف 
پیگیر این جنبش بودند، از آن فاصله ذهنی و روانی 
گرفته و شاید به همین خاطر این جوانه نتوانست آن 
و  فکری  محصوالت  و  بنشیند  بار  به  باید  که  چنان 
تجربی اش دوگانه ساده شده پیشین را گامی کیفی و 

تاریخی فراپیش ببرد�
پرونده شماره 2۵ نشریه میهن در آغاز سال پنجم 
این  دادن  قرار  توجه  مرکز  با  انتشارش،  جدید  دوره 
بحث همچون یک ترم فشرده آموزشی برای ناآشنایان 
با این ادبیات و مرور دوباره و اجمالی آن برای کسانی 
است که خود پیگیر و مدرسه آموز این عرصه بوده اند�

خوانندگان،  که  فرض  پیش  این  با  مقاله  این  در 
کرده   مرور  را  مطالعه  مورد  مختلف  کشورهای  نمونه 

و یا با آن آشنایی قبلی دارند؛ 
از  خود  های  آموخته  برخی 
مبحث گذار و این ترم فشرده 
از  ای  مجموعه  صورت  به  را 
»تک نکات« که هر یک جای 
به  دارد،  زیادی  وبسط  شرح 

اشتراک می گذارم�
نخستین  از  عبور  از  پس 
درمطالعات  که  بارزی  نکته 
نظر  به  »گذارشناسی« 
برجسته می آید (یعنی »تنوع  
شاید  ها)؛  مسئله«  صورت 
این  مهم  های  آموخته  بتوان 

عرصه را در شش بخش:
اصناف  و  اقشار  شمول  مردم(به  و  جامعه  الف- 

مختلف)،
داخلی  بندی های  احیانا جناح  ها(و  ب- حکومت 

شان)،
پ-نظامی ها و امنیتی ها،

مدنی،  جامعه  شمول  (به  اجتماعی  نیروهای  ت- 
و  نهادها  روشنفکران،  و  هنرمندان  سیاسی،  جامعه 

نیروهای مذهبی)،
ث- نیروهای خارجی

شرایط  در  راهبردی  نکات  برخی  و  گذار  ج-انواع 
ملتهب گذار؛

طبقه بندی کرد�
 تنوع صورت مسئله

+گذار گاه در یک کشور صورت می گیرد و گاه به 
صورت دومینویی و زنجیره ای، مثل آتشی در خرمن 
های همسایه هم� همسایه هایی با صورت مسئله ای 
با اشتراکاتی قابل توجه� در این حالت گویی هر کشور 
و جامعه از یکی »انگیزه« و »انرژی« و گاه »الگو« می 
بخشد�  می  امانت  به  را  ها  همین  دیگری  به  و  گیرد 

تحوالت بلوک شرق و بهار عربی از این نوع هستند�
+گذار در کشمکشی متقابل میان حکومت و مردم 
شکل می گیرد� در کشورهایی که صنعتی ترند و در 
و تشکالت  اجتماعی  پیشینه جنبشهای  رابطه  همین 

رنگ  پر  نقش  »جامعه«  دارد؛  وجود  صنفی  و  مدنی 
تری در سیر گذار دارد(مانند لهستان)  تا در جوامعی 
در  رومانی)� همچنین  ندارد(مانند  را  پیشینه  این  که 
عرصه  همه  که  خواه  تمامیت  حکومتهای  با  جوامعی 
های زندگی را زیر فشار پلیسی قرار می دهد، امکان 
گشوده شدن و سربرآوردن جوانه های تغییر بیشتر در 
میان قدرت امکان پذیر است(مانند شوروی یا چین) 
داشته  تحرکی  امکان  مدنی  جامعه  که  جوامعی  تا 

است(مانند تونس، شیلی و …)�
جامعه و مردم

یا  و  لیبی)  ای(مثل  قبیله  بافت  با  جوامعی  +در 
شوروی)  (مثل  قومی  و  سرزمینی  تنوع  و  گستردگی 
و کشورهای جعلی که اقوام و ملیت هایی به تصادف 
قرار  هم  کنار  در  متاخری  سیاسی  دالیل  به  بنا  و 
دوران  التهابات  درطی  چکسلواکی)؛  اند(مثل  گرفته 
گذار ممکن است شکافهای قبیله ای و قومی و ملی 
گاه  و  بیانجامد  تجزیه  و  تفکیک  به  کار  و  سرباز کند 
گویی  لیبی)�  شود(مثل  مثبت  گذار  یک  جدی  مانع 
برداشته شدن هیمنه و سرپوش استبداد و دیکتاتوری 
برای گرایشات بعضا ارتجاعی پیشین که حل ناشده به 
صورت غیرفعال در زیرپوست جامعه استمرار داشته، 
فرصت سربرآوردن فراهم می کند و یا دستاویز برخی 
جمهوری  بعضی  شود(مانند  می  محلی  طلبان  جاه 
های شوروی) و یا بر سر بازتوزیع  قدرت و ثروت کار 

راه های »تحول« به عدد جوامع است! 
)درس هایی از تجارب »گذار« در کشورهای مختلف جهان(

رضا علیجانی
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به جدالی خونین و نافرجام می کشد(نمونه لیبی)�

نمونه های گذار که »پایین«  از  +در بخش مهمی 

بحث  است،  داشته  نقش  »باال«  از  موثرتر  و  بیشتر 
مایه  برای  آمادگی  و  کنشگری  برای  مردم  »انگیزه« 
نفع  به  قوا  توازن  تغییر  برای  دهی  هزینه  و  گذاری 
خویش، مسئله ای بسیار قابل تامل است� حتی شاید 
بتوان مسئله »انگیزه« برای  به صحنه آمدن و پایداری 
و فداکاری را مهم ترین بحث در گذارشناسی دانست�

مردمان از منابع مختلف انگیزه و انرژی می گیرند� 
اقتصادی،  (فالکت  زندگی  وضعیت  از  »نارضایتی« 
مختلف  شکافهای  سیاسی،  خفقان  طبقاتی،  تبعیض 
تواند  می  خود  جنسیتی)،  و  قومی  و  اجتماعی 
عصبانیت  برای  مردم  العملی  عکس  انگیزه  مهمترین 
از  گاه  انگیزه  این  تداوم  باشد�  عصیان  و  شورش  و 
یکدیگر  به  جمعی  حرکت  در  ها  توده  دهی  انرژی 
ایران  و  لهستان  در  مذهب(مثال  اما  شود�  می  تامین 
دوران انقالب) و یا حس ملی(مثال در ایرلند) دو منبع 
اند�  وسیع  های  توده  برای  بخش  انگیزه  دیگر  مهم 
آرمان خواه  فعاالن سیاسی  و  روشنفکران  از  بسیاری 
و  انگیزه  نیز  دارند  باور  بدان  که  ای  »ایدئولوژی«  از 
الهام می گیرند� همچنین قهرمانان و فداکاران شجاع 
آفریقای  (مثل  کاریزماتیک  رهبران  نیز  و  مبارزه  راه 
جنوبی) از منابع سرشار انرژی بخش اند� یکی از موانع 
و  منابع  این  فقدان  جوامع  از  بسیاری  در  تغییر  مهم 
روشنفکران  و  فعاالن  یا  مردمان  کافی  آمادگی  عدم 
از  نگرانی  هراس،  و  ترس  غلبه  و  دهی  هزینه  برای 
اجتماعی،  اتمیسم  مخالفان،  به  اعتمادی  بی  آینده، 

خودخواهی و خودمحوری اخالقی و… است�
آنها،  خاطرات  و  مبارزاتی  پیشین  های  +سنت 
امواج ولو متناوب و فاصله داراعتراضی که گویی تا به 
نیزاز منابع کمک  از پای نمی نشینند،  نتیجه نرسند 
کار »انگیزه« و تداوم تالشها و کنشگری هاست� سه 
 ۱9۵6 ناکام  قیام  لهستان،  در  کارگری  اعتراض  موج 
شدن  ملی  نهضت  و  پراگ(۱96۸)  بهار  مجارستان، 
نفت در ایران به رهبری دکتر مصدق از آن سنت ها  
و نقطه چین ها هستند که تا به سرفصل نرسند ازپای 

نمی نشینند و تولید انگیزه می کنند�
حکومت ها

بین  کشی  طناب  و  چالش  در  گذار  و  +تحول 
های  حکومت  گیرد�  می  شکل  مردم  و  حکومبت 

چائوشسکو  رومانی  (مثل  غیرمنعطف  و  سرسخت 
کنند�  می  خونین  و  سخت  را  کار  قذافی)  لیبی  و 

حاکمان عاقل تر و منعطف تر، از قبل سعی می کنند 
شوند(مثل  چالش  و  نزاع  مانع  مختلفی  تمهیدات  با 
چین با گشودن رابطه خویش با جهان و تالش برای 
پیشرفت اقتصادی و ایجاد رفاه برای مردمان) و یا اگر 
و  دهند  نشان  انعطاف  موقع  به  رسید  چالش  به  کار 
عقب نشینی کنند(مثل مجارستان) و یا حتی سرپل 
گذار شوند(مثل لهستان)� در نمونه هایی نیز انعطاف 
حکومت ناکافی و ناقص و درنتیجه بی اثر است(مثل 
خروشچف و تز همزیستی مسالمت آمیز او در سیاست 
خارجی بدون تغییر در سیاست داخلی) و در مواردی 
و،  دیرهنگام  و  تاخیری  نشینی   عقب  و  انعطاف  هم 
در نتیجه، بی اثر حکومتها  دیده می شود(مثل شعار 
شفافیت،   – و”گالسنوست”  –نوسازی-  “پرسترویکا” 
صدای  شنیدن  و  شوروی،  در  گورباچف  باز-  فضای 

انقالب و وعده اصالح محمدرضا شاه در ایران)�
کار  محافظه  و  متصلب  و  یکدست  +حکومتهای 
که کمتر میانه رو و رفرمیستی را در درون خود می 
پذیرند معموال دچار تاخر تاریخی می شوند� دیرتر از 
مشکالت درون جامعه مطلع می گردند و به فکر راه 

حل می افتند� نقطه چین تجدید نظر و تغییر مسیر 
بیشتری مشاهده  فاصله  و  تناوب  با  این حکومتها  در 
اولین  می شود� مانند شوروی که بین خروشچف که 
نقدها و تجدید نظرها را در راس هرم قدرت و حزب 
تاخیر  و  فاصله  گورباچف  تا  کرد  شوروی  کمونیست 
متصلب  کاران  محافظه  دارد�  وجود  محسوسی  زمانی 
حاکم بر حزب کمونیست شوروی موقعی به نوگرایان و 
تجدیدنظر طلبان رفرمیست از نسل های بعدی فرصت 
دادند و به عبارتی آنها را پیش انداختند که در کالف 
مشکالت گرفتار شده بودند� این تاخیر فاز معموال به 
قیمت فروپاشی کل حزب و حاکمیت شان می انجامد� 
قدرتمندان در ابتدا تصور می کنند که با سرکوب هر 
تغییر و اصالحی می توانند صورت مسئله را پاک کنند 
مانند تصفیه و سرکوب و اعدام اصالح طلبانی همچون 
اشغال  یا  و  مجارستان   ۱9۵6 قیام  رهبر  نادی  ایمره 
ناگهانی پراگ توسط ۵ ارتش بلوک شرق بدون اطالع 
رئیس جمهور و نخست وزیر و دبیر کل اصالح طلب 
حزب کمونیست این کشور(الکساندر دوبچک) که در 
چکسلواکی،  در  شوروی  نشانده  دست  بعدِی  دولت 
ابتدا به سفارت آنکارا فرستاده شد و بعد دوباره احضار 
تعاونی  یک شرکت  در  ساده  کارمند  یک  به سطح  و 
از  دور  سال  بیست  و  یافت  تنزل  شهرستان  یک  در 
سیاست بود و زندگی اش تحت نظر پلیس قرار گرفت! 
قابل تامل این که وقتی در نوامبر ۱9۸9 صدها هزار 
معترض به خیابان ها ریختند، هر چند هنوز دوبچک 
نماد مبارزه با فساد و اختناق بود؛ اما مردم دیگر عالقه 
ای به »سوسیالیسم با چهره انسانی« او نداشتند� آنها 
بدترین  که  خواستند  می  را  حکومتی  کل  سرنگونی 

خاطرات را از آن داشتند�
طلبانی  اصالح  و  روها  میانه  که  حکومتهایی  +در 
کم  و  شود  می  تسهیل  گذار  دارند،  میان خویش  در 
اشکالهای  و  ایراد  به  آنها  گیرد�  تر صورت می  هزینه 
حکومت شان تاحدی واقف اند و با بخشی از انتقادات 
حکومت  وقتی  ترتیب  بدین  دارند�  همدلی  معترضان 
در مخمصه  و سیاسی  اقتصادی  به شرایط دشوار  بنا 
اعتراضی  نیروی  که  هنگامی  یا  و  گیرد  می  قرار 
گسترده مردم به صحنه می آید، آنها حاضر به اصالح 
و تغییر و از جمله مذاکره و توافق حداقل با بخشی از 
معترضان و نهادهای سیاسی و مدنی هستند� به طور 
نمونه اسپانیا و پرتغال در دهه هفتاد و مجارستان و 
لهستان  در دهه نود سده بیستم به درجات مختلفی 

مردمان از منابع مختلف انگیزه و انرژی می گیرند. »نارضایتی« از وضعیت 
زندگی می تواند مهمترین انگیزه عکس العملی مردم برای اعتراض باشد. تداوم این 
انگیزه گاه از انرژی دهی توده ها در حرکت جمعی به یکدیگر تامین می شود. اما 
دو  ایرلند(  در  ملی)مثال  یا حس  و  انقالب(  دوران  ایران  و  لهستان  در  مذهب)مثال 
منبع مهم دیگر انگیزه بخش برای توده های وسیع اند. بسیاری از روشنفکران و 
فعاالن سیاسی آرمان خواه از »ایدئولوژی« ای که بدان باور دارند نیز انگیزه و الهام 
می گیرند. همچنین قهرمانان و فداکاران شجاع راه مبارزه و نیز رهبران کاریزماتیک 
از موانع مهم تغییر  اند. یکی  انرژی بخش  از منابع سرشار  )مثل آفریقای جنوبی( 
و  فعاالن  یا  مردمان  کافی  آمادگی  عدم  و  منابع  این  فقدان  جوامع  از  بسیاری  در 
روشنفکران برای هزینه دهی و غلبه ترس و هراس، نگرانی از آینده، بی اعتمادی 

به مخالفان، اتمیسم اجتماعی، خودخواهی و خودمحوری اخالقی و ... بر آنان است.

نحوه تعامل درونی جبهه مخالفان بین خودشان در شکل دهی آینده و روند 
را می توان  از گذار بسیار موثر است. چالش مذهبی ها و الییک ها در مصر  پس 
مقایسه کرد با تعامل این دو در تونس. مقایسه آینده این دو تجربه )شکسِت یکی و 
موفقیت نسبِی دیگری( از جمله با همین موضوع ربط مستقیمی دارد. در همین رابطه 
نمونه لهستان و شیلی نیز قابل ذکر هستند. این را مقایسه کنیم با برخورد سرشار 
از عصبانیت آقای خمینی وقتی خبرنگاری از کلمه »توافق« برای دیدار وی با رهبر 
جبهه ملی یاد می کند. او با عصبانیت می گوید »توافقی در میان نبوده. ما گفته ایم و 
ایشان قبول کرده است!«. این رابطه یک طرفه و تحکم آمیز رنگ رخساری است که 
خبر می دهد از سردرون بعدِی کم تحملی و حذف و سرکوب و خشونت غیرخودی 
ها. در تونس اما تشکیالتی بنام مجمع عالی برای عملی کردن اهداف انقالب از همه 

گرایش ها و گروههای اجتماعی تشکیل گردید. 
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در  تغییرات  تاثیر  تحت  بار  یک  نیز  لهستان  در 
خود  رهبری  حاکم  حزب  خروشچف،  دوران  شوروی 
جدید  فردی  به  را  اصالحات  ابتکار  و  داد  تغییر  را 
او، شدت  اثراصالحات  بر  (والدیسالو گومولکا) سپرد� 
سانسور کمتر شد، کلیسا اجازه یافت که نشریه  منتشر 
و  افتاد  راه  آزادانه  گفتگوی  و  بحث  کلوب های  کند، 
به رسمیت شناخته شد  کارگری  تشکل های مستقل 
و  شوروی  توسط  آن  سرکوب  و  مجارستان  قیام  (اما 
حکومت  که  شد  موجب  لهستان،  به  حمله  از  ترس 
پس  را  شده  داده  آزادی های  بنشیند،  عقب  لهستان 
نویسندگان  و  تعطیل  را  کارگری  تشکل های  بگیرد، 
و روشنفکران ناراضی را دستگیری کند)� ادامه همین 
نیز  بعد  سنت و حضور میانه روها در قدرت دو دهه 
باز نتیجه داد و گذار در لهستان کم هزینه تر صورت 

گرفت�
+در تالطم دوران گذار در صورت مخالفت و مقابله  
گورباچف،  علیه  کودتا  مانند  تندرِو،  کاران  محافظه 
با  تواند  می  گاه  (که  نوگرا  طلبان  اصالح  از  بعضی 
نمونه  مانند  باشد،  بعضی فرصت طلبی ها هم همراه 
یلتسین)، ممکن است با خواست عمومی همسویی و 
با کودتاگران  تا  نشان دهند  بیشتری  همکاری عملی 
و محافظه کاران ( گزینه عکسش هم البته قابل تصور 
حزب،  رهبران  از  بخشی  بوسیله  که  کودتائی  است)� 
گورباچف  علیه  ب،   گ�  کا�  وقت  رئیس  شمول  به 
به  بلکه  گورباچف،  حامیان  بوسیله  نه  شد،  انجام 
یلتسین  به سرکردگی  از حزب  دیگری  بخش  وسیله 
شکست خورد� در اسپانیا نیز کودتا و اشغال پارلمان 
توسط یک نظامی فرانکیست تندرو علیه توافق صورت 
گرفته بین جناح های مختلف سیاسی به همین شکل 
شکست خورد و مردم و حاکمان، توامان، آن را عقیم 

کردند� این امر به تسهیل و تسریع گذار انجامید�
نظامی ها و امنیتی ها

+در برخی کشورها، نظامی ها نقش اول(گاه مثبت 
و گاه منفی) را در تالطمات گذار ایفا می کنند� مثل 
خاطر  به  را  کشور  این  در  عربی  بهار  که  مصر  ارتش 
در  آن  سیاسی  درگیر  نیروهای  اشکاالت  و  ضعفها 
رومانی  در  شد�  نهایی  برنده  و  گذاشت  ناکام  دوران، 
معترض  مردم  با  آخر  مراحل  در  نظامی  نیروهای  اما 
را  رومانی  در  گذار  برخی  که  آنجا  تا  شدند  همسو 
کودتای افراد ناراضی و اصالح طلب حزب کمونیست و 
ارتش رومانی علیه چائوشسکو می دانند (در دهم ماه 
مارس ۱9۸9، شش تن از اعضای اصالح طلب حزب 
سیاست  از  سرگشاده  ای  نامه  در  رومانی  کمونیست 
های “چائوِشسکو” که مردم را  اسیِر”گرسنگی و ترس 
و وحشت” کرده بود انتقاد کرده بود         ند)� نمونه انقالب 
ایران نیز مثالی در همین راستاست� هر چند شخص 
شاه و نفوذ تاثیرگذار آمریکایی ها نیز نقش آفرین بود� 
از ارتشیان به  در قیام ۱9۵6 مجارستان نیز بسیاری 

جای سرکوب مردم، سالح شان را به آنها می دادند�
+برخی حکومتهای دیکتاتوری بنا به دالیل مختلف 
و متنوعی از جمله هراس از کودتای ارتش به نیروهای 
امنیتی میدان عمل گسترده تری داده و به نظامی ها 
دهند�  می  را  سیاست  عرصه  در  حضور  اجازه  کمتر 
تحول  تالطم  و  واقعه  وقت  به  کشورها  نوع  این  در 
سیاسی  کمتر  وضعیت  خاطر  به  هم  ارتش  گذار،  و 
خویش و هم به خاطر فشار بدنه خود (بخاطر حضور 
سربازان وظیفه؛ مثل رومانی) با مردم همسو می شود� 
در نمونه تونس برخالف الجزائر مردم پس از فرار بن 
علی نیروهای امنیتی بازداشت شده را به پادگان های 

از  گروهی  نیز  اسپانیا  در  دادند!  می  تحویل  ارتش 
به  احتماال  دموکرات”  ارتشیان  “مجمع  بنام  افسران 
دموکراتیزاسیون  روی  بر  پرتغالی  افسران  از  تقلید 
اسپانیا تاکید داشتند، در حالی که ارتش یکی از مهم 

ترین ستون های خیمه حکومت فرانکیستی بود�
نیروهای اجتماعی

+نیروی عمده اجتماعی موثر در تحوالت بسیاری از 
کشورهای بلوک شرق کارگران و اتحادیه های رسمی 
لهستان  همبستگی  اتحادیه  آنهاست�  رسمی  غیر  و 
بسیار  نقش  که  است  دست  این  از  نمونه  مهمترین 
بهار  در  است�  کرده  ایفا  لهستان  در  گذار  در  مهمی 
می  آفرینی  نقش  اجتماعی  اقشار  همه  تقریبا  عربی 

کردند�
نیروهای  موثرترین  از  دیگر  یکی  +دانشجویان 
نمونه  طور  به  هستند�  کشورها  از  بسیاری  در  گذار 
دانشجویان در چکسلواکی در سال ۱9۸9 در اعتراض 
مجموعه ای  زندگی  بد  شرایط  و  حاکم  اختناق  به 
این  انداختند�  راه  به  حکومت   علیه  را  اعتراضات  از 
نویس  نمایشنامه  هاول،  واتسالو  رهبری  به  حرکت 

جاری  امور  حامی،  میلیون ها  با  چک،  خواه  آزادی  و 
کرد�  مختل  اعتصاب  و  تظاهرات  طریق  از  را  کشور 
مدنی  بسیج  هفته  شش  از  پس  چکسلواکی  مردم 
گسترده که با یک اعتراض دانشجویی آغاز شده بود، 
بر دهه ها سرکوب  حکومت غلبه کردند و تا مرز تغییر 

حکومت پیش رفتند�
+نیروی دیگر روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان 
هستند (در چکسلواکی مثال نقش بازگران تئاتر بسیار 
با  تجربه سرکوب شده  قبال یک  آنها  است)�  برجسته 
انتشار منشور “دو هزار کلمه” (با امضای نویسندگان، 
خواهان  که  چکسلواکی  روشنفکران  و  هنرمندان 
را  میالدی   60 دهه  در  بودند)  بیان  و  نشر  آزادی 
داشتند� در همین کشور به ریاست جمهوری رسیدن 
نماد  خود  نویس  نمایشنامه  و  نویسنده  واتسالوهاول 

بزرگ این نقش آفرینی است�
از کارگران  +در لهستان روشنفکران و نویسندگان 
از  کارگران  متقابال  و  شان  اعتصابات  و  اعتراضات  و 
روشنفکران  کنند�  می  حمایت  آنها  سیاسی  مطالبات 
کمیته ای در دفاع از کارگران تشکیل دادند� عده ای 
از آن ها افراد مشهوری بودند� تشکیل دهندگان کمیته 

دارای دیدگاه های متفاوتی بودند اما مخالفت با دولت 
به  را  آن ها  بشر،  حقوق  و  دمکراسی  به  پایبندی  و 
وکیل  زندانی  کارگران  برای  آنها  بود�  داده  پیوند  هم 
مدافع  می گیرند، دستمزد وکال را می پردازند و به 

خانواده های آن ها  یاری می رسانند�
در چکسلواکی نیز کارگران در حمایت از مخالفان 

دست به اعتصاب کوتاه مدت می زنند�
کلیساست�  و  مذهب  مهم  اجتماعی  نهاد  +یک 
کلیسای  همبستگی،  اتحادیه  حامی  بزرگترین 
در  کشیشها  از  بسیاری  است�  لهستان  کاتولیک 
کارگران  مطالبات  با  شان  دعاهای  و  ها  سخنرانی 
به  لهستانی  پاپی  انتخاب  دهند�  می  نشان  همدلی 
به   او  سفر  چند  و  جهان  های  کاتولیک  رهبر  عنوان 
سخنانش  به  میلیونی  سه  جمعیتی  گاه   که  لهستان 
گذار  روند  و  مطالبات  پیشبرد  در  دادند،  می  گوش 

بسیار موثر بود�
سقوط  به  که  اعتراضاتی  آخرین  جرقه  همچنین 
چائوشسکو در رومانی انجامید در یک شهر مرزی در 
اعتراض به حکم اخراج علیه یک کشیش پروتستان از 

اقلیت مجاری زده شد� شعله این اعتراض تا پایتخت 
هم رسید و باالخره دامان چائوشسکو را گرفت که با 
بالهت تمام تجمعی بزرگ به نفع خویش در پایتخت 
ترتیب داد� اما همین تجمع با هو کردن و شعار دادن 
در  “چائوِشسکو”  رسید!  پایان  به  او  فرار  و  وی  علیه 
این اجتماع به سخنرانی پرداخت اّما بی اعتنائی مردم 
کشورناگهان  های  پیشرفت  مورد  در  او  سخنان  به 
“مرگ  شعار  سرداد ن  و  کردن  هو  به  را  خود  جای 
این واکنش دچار شگفتی  از  او که  بر دیکتاتور” داد� 
یکصد  قبلی  برنامه   بدون  و  البداهه  فی  بود  شده 
افزود  کارگران  حقوق  به  روما     نی[  پول  ]واحد  “لی” 
اّما پس از از ناتوانی در آرام کردن مردم و کنترل َجوِّ 
بلندگوها  دیگر،  سوی  از  کرد�  ترک  را  محل  موجود 
باد حزب  ابتدا شعارهای را   یج چون “زنده  نیز که در 
بر  باد رفیق چائوِشسکو” و “مرگ  کمونیست”، “زنده 
مداخله امپریالیسم” پخش می کردند پس از گذشت 
هشت دقیقه به پخش نواری از تظاهرات “تیمیشوارا” 

پرداختند�
که  بود  دردناک  فرانکو  رژیم   برای  نیز  اسپانیا  در 
از میان متحدان تاریخی اش مانند کلیسای کاتولیک 

تحول و گذار در چالش و طناب کشی بین حکومبت و مردم شکل می گیرد. 
حکومت های سرسخت و غیرمنعطف )مثل رومانی چائوشسکو و لیبی قذافی( کار 
را سخت و خونین می کنند. حاکمان عاقل تر و منعطف تر از قبل سعی می کنند 
رابطه خویش  با گشودن  نزاع و چالش شوند)مثل چین  مانع  با تمهیدات مختلفی 
با جهان و تالش برای پیشرفت اقتصادی و ایجاد رفاه برای مردمان( و یا اگر کار به 
چالش رسید به موقع انعطاف نشان دهند و عقب نشینی کنند)مثل مجارستان( و 
یا حتی سرپل گذار شوند)مثل لهستان(. در نمونه هایی نیز انعطاف حکومت ناکافی 
و ناقص و درنتیجه بی اثر است)مثل خروشچف و تز همزیستی مسالمت آمیز او در 
سیاست خارجی بدون تغییر در سیاست داخلی( و در مواردی هم انعطاف و عقب 
می شود)مثل  دیده  اثر حکومتها   بی  نتیجه،  در  و،  دیرهنگام  و  تاخیری  نشینی  
شعار »پرسترویکا« –نوسازی- و«گالسنوست« - شفافیت، فضای باز- گورباچف در 

شوروی، و شنیدن صدای انقالب و وعده اصالح محمدرضا شاه در ایران(.
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برای دموکراتیزه کردن  از نظامیان)، فریاد  (و بخشی 
کشور بلند شده بود� کنفرانس کشیش های عالیرتبۀ 
آزادی های فردی  اسپانیا در سال ۱9۷۵ درخواست 
و آزادی تشکیل اتحادیه های کارگری را مطرح کرده 

بود�
+مذهبی های اخوان المسلمینی در مصر و النهضه 
تونس و نیز نیروهای سکوالر در این دو کشور  نقش 
هایی کامال متفاوت ایفا کردند� اخوانی های مصر در 
حالی که در آغاز اعتراضات نقش و حضوری نداشتند 
اما پس از باز شدن فضا با تمام قوا وارد صحنه شدند 
و در حالی که در ابتدا گفته بودند در انتخابات ریاست 
نامزد  باالخره  اما  داشت  نخواهند  نامزدی  جمهوری 
معرفی کردند و برنده انتخابات نیز شدند� اما پس از 
قرار گرفتن در قدرت دست به انحصار طلبی زدند و 
بدون نگاه تعاملی و با این تصور که حاال که اکثریت 
آرزوهای  و  آمال  تحقق  به  توانند  می  دارند  را  آراء 

شان بپردازند بدون توجه به دیگر نیروهای اجتماعی 
و سیاسی یکه تازی کردند� از سو دیگر سکوالرها  نیز 
که از قبل با نگاهی کامال منفی و انکاری با جریانات 
مذهبی مواجه می شدند، باعث تشدید دو چندان این 
در قطبی شدن  به شدت  نیز  آنها  تقابلی شدند�  نگاه 
نهایت  در  کردند�  آفرینی  نقش  مصر  مستعد  فضای 
ارتش سرکوبگری شدند که   با  و همسو  بسترساز  نیز 

منافع اقتصادی و سیاسی خویش را دنبال می کرد�
در تونس اما به عکس، راشد الغنوشی رهبر النهضه 
که پس از یک تبعید بیست ساله از لندن به کشورش 
خمینی  که  کرد  اعالم  ابتدا  همان  از  گشت  می  بر 
نیست و راه او را نخواهد رفت� النهضه نیز در انتخابات 
در  فقط  و  نکرد  معرفی  نامزدی  جمهوری  ریاست 
الئیک  نیروهای  با  نمود�  شرکت  مجلس  انتخابات 
دولت ائتالفی تشکیل داد و هنگامی هم که تشخیص 
را  مصر  تلخ  تجربه  است  ممکن  حضورش  ادامه  داد 
تکرار و برای گذار کم هزینه و مسالمت آمیز در تونس 
مشکل سازی کند از دولت خارج شد� در نوشتن قانون 
اساسی نیز برخالف نمونه مصری انعطاف زیادی نشان 
بودن حکومت  نیروهای سکوالر سرغیردینی  با  و  داد 
و دولت و دفاع از حقوقق زنان به توافق رسید� نمونه 
تونس از جنبه تعامل الییک ها و مذهبی ها در دوران 
گذار یکی از موارد بسیار قابل تامل و درس آموز است�

نیروهای خارجی
+نیروهای خارجی نقشهای متفاوت و گاه متضادی 
عامل  از  اند  کرده  ایفا  گذار  مختلف  های  نمونه  در 

تاثیرگذار، تسهیل گر و یا حامی تا مانع و سرکوبگر�

اقتصادی  وابستگی  به علت  بلوک شرق  کشورهای 
و سیاسی و فکری شان به شوروی بسیار از این کشور 
در  مخربی  بسیار  نقش  شوروی  اند�  پذیرفته  تاثیر 
سرکوب اصالح طلبان مجارستان و چکسلواکی داشت 
و یا تا وقتی محافظه کاران سخت گیر در مسکو حاکم 
نیز  اقماری  احزاب  در  رفرمی  گونه  هر  امکان  بودند 
کمتر  اعتراضی  جنبشهای  یا  و  بود  دشوار  و  سخت 
هنرمندان  برای  فعالیت  فضای  و  شد  می  تحمل 
مثال  اما  بود�  تر  بسته  دگراندیشان  و  نویسندگان  و 
وقتی گورباچف در شوروی به قدرت رسید به صورت 
زنجیره ای امکان تحرک میانه روهای اصالح طلب در 
شد  بیشتر  شرق  بلوک  کشورهای  کمونیست  احزاب 
مساعدتر  مقداری  دگراندیشان  برای  فعالیت  فضای  و 
باعث  افغانستان  از  شوروی  نشینی  عقب  گردید� 
افغانستان  خلق  دمکراتیک  حزب  حاکمیت  سقوط 
مالی  و قطع کمک های  و کاهش  این کشور شد  در 

اعتراضات  برای  ای مهم  انگیزه  اقماری  به کشورهای 
بعضی  افتادن  چاره  فکر  به  ویا  کشورها  این  درونی 
حاکمان این کشورها از جمله برای رفرم و اصالح و یا 

مذاکره با مخالفان گردید�
خصوص  به  غرب  بلوک  موافق  نظر  و  +همکاری 
چین  در  اقتصادی  های  رفرم  و  تغییرات  با  آمریکا 
در  تغییرات  با  آنان  همدلی  و  موثر  همکاری  عدم  و 
تز  با  ابرقدرت  دو  بین  زدایی  دوران خروشچف(تنش 
دوران  شوروی  سپس  و  آمیز)  مسالمت  همزیستی 
و  رقیب  بلوک  فروپاشی  به  آنان  تمایل  و  گورباچف 
شوروی و اقمارش میزانی از سهم عنصرخارجی را در 

تحوالت این کشورها نشان می دهد�
قاهره  تحریر  میدان  اعتراضات  از  اوباما  +حمایت 
گیری  کناره  برای  مبارک  حسنی  از  درخواست  و 
حد  در  دیگر،  اصالحی  وعده  هر  جای  به  قدرت  از 
پیشرفت  برای  کاتالیزوری  و  گر  تسهیل  نقش  خود 
پیش  خویش  برپای  جنبش  این  داشت�  معترضان 
آنها  نیروی  هم  المللی  بین  حمایتهای  اما  رفت  می 

را فزونتر می کرد�
های  کاتولیک  لهستانی  رهبر  دوم  پل  ژان  +پاپ 
جهان نقش حمایتی- معنوی و گاه نقش پادرمیانی و 
مذاکراتی مثبتی به نفع  نیروهای حامل گذار داشت� 
لهستانی  سیاستمدار  برژنسکی  انتخاب  که  همانطور 
االصِل آمریکائی به عنوان مشاور جیمی کارتر در امور 
همدل  مطالبات  و  اعتراضات  با  که  نیز  ملِی   امنّیت 
و  معترضان  نفع  به  مثبت  تاثیر  خویش  حد  در  بود، 
پیشرفت مذاکرات آنها با حکومت داشت� دادن جایزه 

در  همبستگی  اتحادیه  رهبر  والسا  لخ  به  نوبل  صلح 
لهستان را نیزمی توان در همین رده نام برد� البته او 
از ترس  اینکه اجازه بازگشت به کشور پیدا نکند برای 

دریافت جایزه نوبل به خارج سفر نکرد!
+حمله فرانسه و انگلیس به لیبی با بهره گیری از 
مصر  در  عربستان  مداخله  و  امنیت  شورای  قطعنامه 
روسیه  و  ایران  مداخالت  و  المسلمین  اخوان  علیه 
در سوریه  دیگر  از سوی  بقیه  و  عربستان  و  یکسو  از 
نیابتی  جنگهای  و  نظامی  مداخالت  کالم  یک  در  و 
درونی  آرایش  زدن  برهم  برای  سیاسی  مداخالت  و 
منفی  های  جلوه  از  کشور  یک  در  سیاسی  نیروهای 
و  تحوالت  در  خارجی  های  آفرینی  نقش  مخرب  و 
نتایج عمدتا منفی در کشورهای  با  گذارهای مختلف 

مختلف جهان است�
انواع گذار و برخی نکات راهبردی در شرایط 

ملتهب گذار
+با بررسی موارد متعددگذارهای اتفاق افتاده شاید 

بتوان به پنج نوع گذار اشاره کرد:
در  درونی:  فروپاشی  طریق  از  یک-گذار 
و  سیاسی  فضای  بودن  بسته  علت  به  گذار  این 
هیچ  خواه  تمامیت  یک حکومیت  مستمر  سرکوبهای 
سیاسی  نیروی  یا  و  مدنی  موثر  و  اعتنا  قابل  جنبش 
در  (مثال  ندارد  وجود  کشور  در  آلترناتیوی  و  بدیل 
شوروی  صداهای کم شمار و کم توان اما انتقادی به 
و  روشنفکران  معدود هنرمندان،  در  را  اختناق حاکم 
دانشمندانی چون ساخاروف  می شد دید که آن هم از 
فردی  به خودشیفتگی  تبلیغاتی حاکم  سوی دستگاه 
شد)�  می  متهم  “غرب”  به  وابستگی  و  دلبستگی  یا  
سختی  وضعیت  خصوص  به  قدرت  های  بحران  اما  
دولت  سنگین  مخارج  تامین  در  حکومت  اقتصادی 
های  بلندپروازی  های  هزینه  تامین  در  خصوص  به 
و  مخالفت  و  عمومی  مایحتاج  تهیه  نیز  و  بیرونی 
نارضایتی وسیع زیرپوستی جامعه،  ادامه حکومت را 
سخت و غیرممکن می کند� معموال بخش معقول تر و 
احیانا رفرمیست و نوگرای درون قدرت می خواهد با 
محافظه کاری تمام  رفرمها و اصالحاتی را برای حفظ 
و استمرار نظام صورت دهد� پچ پچ ها و گفتگوهای 
یا  و  قدرت  باالی  های  رده  در  گاه  انتقادی  پنهان 
بدنبال  گردد�  دنبال چاره جویی می  مرتبط  نشریات 
این امر ساختار قدرت  از درون  دچار تشتت شده و 
مخالفند�  اصالح  با  شدیدا  برخی  شود  می  شقه  سه 
و  دهند  می  توسعه  نظام  از  عبور  تا  را  اصالح  بعضی 
جناح میانه ای که می خواهد با حفظ نظام و اصول و 
ارزشهایش اما دست به اصالح  و رفرم برای استمرار و 
بقای حکومت بزند� به تدریج اصالح الجرم وغیرقابل 
باز شدن  با  و  با شروع اصالح  اما   اجتناب می شود، 
بنای  متصلب  و  سخت  ساختار  در  کوچک  منفذی 
و  رود  می  فروپاشی  به  رو  حکومت  قدرت،  پوسیده 
دست  حکومت  از  عبور  خواهان  رفرمیسِت  جریانات 
از  هایی  بخش  کمک   با  احیانا  و  گیرند  می  را  باال 
قدرت سیاسی و نظامی و امنیتی و نیز نیروی متراکم 
تند  جریان  خیابان،  در  مردم  اعتراضی  شده  انباشته 
رو را حذف و عمال از حکومت عبور می کنند و میانه 
برجسته  (نمونه  رانده می شوند  به حاشیه  روها  هم 
اتحاد جماهیر شوروی در دوران گورباچف  این سنخ 

است)�
دو- گذار از طریق معامله در باال: در این گذار 
نیروهای میانه رو و اصالح طلب درون قدرت  نقش 
صورت  مواردی  در  گذار  این  هستند�  اصلی  آفرین 
گرفته است که نخبگان و صاحبان قدرت بنابه دالیل 

با اشغال ناگهانی پراگ توسط 5 ارتش بلوک شرق بدون اطالع رئیس جمهور 
و نخست وزیر و دبیر کل اصالح طلب حزب کمونیست این کشوِر، و روی کار آمدن 
دولت  دست نشانده شوروی در چکسلواکی، آقای دبیر کل )الکساندر دوبچک( ابتدا 
به سفارت آنکارا فرستاده شد و بعد دوباره احضار و به سطح یک کارمند ساده در 
یک شرکت تعاونی در یک شهرستان تنزل یافت و بیست سال دور از سیاست بود 
و زندگی اش تحت نظر پلیس قرار گرفت! قابل تامل این که وقتی در نوامبر 1989 
صدها هزار معترض به خیابان ها ریختند، هر چند هنوز دوبچک نماد مبارزه با فساد 
و اختناق بود؛ اما مردم دیگر عالقه ای به »سوسیالیسم با چهره انسانی« او نداشتند. 

آنها سرنگونی کل حکومتی را می خواستند که بدترین خاطرات را از آن داشتند.
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گرفته  فضا  وگشایش  رفرم  به  تصمیم  خود  گوناگون 
در  گذارها  بیشترین  است  معتقد  هانتینگتون  اند� 
این  از  مورد)  از 3۵  مورد  موج سوم دموکراسی (۱6 
طریق صورت گرفته است(نمونه های شیلی، اسپانیا و 
مجارستان و …)� در این الگو رفرمیستها بین محافظه 
رو  میانه  نیروهای  و  قدرت  درون  تندروهای  و  کاران 
رفرمیستها  دارند�  قرار  مخالفان  و  اپوزیسیون  از صف 
و  تندرو  با جریانات  تعامل  در  میانه سعی  گفتاری  با 
برای  رفرم  به  آنها  اقناع  و  قدرت  درون  کار  محافظه 
آنها  حفظ نظام دارند� طی فرایندی پر فراز و نشیب 
جا پای محکمتری در قدرت می یابند� آنگاه به تعامل 
و مذاکره با طیف های میانه مخالفان برای گشوده تر 

کردن فضا و جلوتر بردن اصالح می پردازند�
در  توافق:  و  مذاکره  طریق  از  سه-گذار 
و  روبروست  بیشتری  مشکالت  با  حکومت  الگو  این 
هیچیک  آنها  است�  مخالفان  با  آمدن  کنار  به  مجبور 
زورشان به یکدیگر نمی رسد� اما توازن قوا بیشتر به 
تحلیل  به  بنا  کند�  می  میل  مخالف  نیروهای  سمت 
قرار  این رده  از (3۵ گذار) در  هانتینگتون ۱۱ مورد 
می گیرد (مانند لهستان و…)�در این الگو نیز نخبگان 
بعد  اما  کنند  می  گشایش  و  رفرم  عزم  حکومتی 
مذاکره  به  مجبور  و  رسد  نمی  مخالفان  به  زورشان 

وعقب نشینی و توافق هستند�
سرنگونی:  و  جایگزینی  طریق  از  چهار-گذار 
و  دیکتاتوری  کشورهای  در  عمدتا  که  مدل  این  در 
باعث  حکومت  نرمش  عدم  دهد  می  رخ  استبدادی 
به  را   حکومت  باالخره  آنها  و  شده  مخالفان  عصیان 
سرسختی،  با  مخالفان  دهند�  می  تغییر  خود  نیروی 
یا  نرمش دیکتاتورها در دقایق آخر را نمی پذیرند و 
یوناِن،  پرتغال،  ایران،  (مانند  اعتماد هستند  بی  بدان 

رومانی و …)�
این  در  خارجی:  دخالت  طریق  از  پنج-گذار 
سنخ بنا به دالیل و علل مختلف، خارجی ها دخالت  
و نقش اصلی را در تغییر(جدا از ماهیت یا پیامدهای 
عراق،  های  کنند(نمونه  می  ایفا  آن)  منفی  یا  مثبت 

افغانستان، لیبی، پاناما و …)�
مسئله  که  دهد  می  نشان  ها  گونه  این  +مجموعه 
اصلی در گذار و تعیین شکل آن، نحوه »تناسب قوا« 
و  مخالفان  و  آن)  درونی  طیفهای  و  حکومت(  بین 
مردم (و طیفهای درونی این جبهه) و چگونگی تغییر 
فرایند گذار است� دیگر عوامل  آغاز  این »توازن« در 
موثر نیز مسائلی همچون بحران های اقتصادی شدید، 

جنگ، شرایط جهانی و منطقه ای و … است�
+گذارهای گوناگون بنا به مشکالتی که هر جامعه 
با آن دست به گریبان است »اهداف« مختلفی دارند� 
مشترک  تقریبا  اهداف  گفت  توان  می  اجمال  به  اما 
آزادی  زندگی،  رفاهی  بهبود شرایط   آنها  از  بسیاری 
سیاسی، استقالِل، رفع تبعیض (در انواع مختلف) آن، 
و  زندگی  مختلف  های  سبک  از  گیری  بهره  امکان 

بهبود ارتباط با دیگر کشورها و جوامع است�
ارتباطی در کشورهای  +نقش رسانه و شبکه های 
استبدادی و تمامیت خواه از بیانیه های دست نویس 
گرفته تا شبکه های مجازی کنونی، در امر گذار بسیار 
تعیین کننده است� »رسانه و ارتباط« همراه با شیوه 
های مختلف »سازماندهی« (هرمی و عمودی- شبکه 
ای افقی- شبکه ای جدولی که حاوی ستونهای افقی 
تسریع  عوامل  ترین  مهم  از   ،(… و  است  عمودی  و 
کننده و هدایت کننده گذاراست� این تا بدانجاست که 
گاه نیروهای خارجی نیز برای اثر گذاری بر گذارهایی 
که عمدتا ریشه های درونی دارند تالش می کنند از 

این ابزارها بهره ببرند�
که  کشورهایی  خصوص  به  کشورها  برخی  +در 
جامعه  پوست  زیر  و  پنهان  صورت  به  ها  نارضایتی 
صورت  جهشی  صورت  به  معموال  گذار  مانده؛  باقی 
که  یابد  می  شتابی  چنان  آن  سیرحوادث  گیرد�  می 
حکومت ها نمی توانند از همه ظرفیت های شان برای 
بهره  آنها  احیانا سرکوب  و  برابر مخالفان  در  مقاومت 
کمتر  مجارستان  در  شتابان  حرکت  این  شوند�  مند 
و  فصل  یک  از  کمتر  شرقی  آلمان  در  و  یکسال  از 
می  نتیجه  به  هفته  شش  عرض  در  چکسلواکی  در 
رسد� در تونس هم  طی یک ماه بساط حکومت قبلی 
برچیده می شود و یا حکومت شاه ایران با اعتراضات 

و  تظاهراتی سیزده ماهه فرو می ریزد�
بروز  اولیه  مراحل  در  دیکتاتوری  +حکومتهای 
نارضایتی ها و اعتراضات سعی می کنند آمیزه ای از 
رفرم و سرکوب را در پیش گیرند (مثل بیگ بوتا در 
آفریقای جنوبی و شاه در ایران و چائوشسکو در مورد 
کارگران  میان  به  کارگری ۱9۷۸ که خود  اعتراضات 
رفت و وعده های رفرم داد)� اما وقتی این روش نتیجه 
نمی دهد یا باید در طیف قدرت جا به دیگری بدهند 
که مصالحه جوتر است (دکلرک در آفریقای جنوبی) و 
یا روش آشتی جویانه تری در پیش بگیرند(شاه ایران 
از آبان ماه ۵۷ به بعد) و یا به همان روش سرسختانه 

ادامه بدهند تا سرنگون شوند(رومانی)�
با  جمله«  »از  گام   به  گام  و  تدریجی  +گذارهای 
(مثل  قدرت  درونی  مکانیسمهای  از  گیری  بهره 
انتخابات)ِ، مسیری معموال سخت و صعب و با مخالفت 
های درونی جبهه مخالفان همراه است�در اینجا تنها 

به چند »نمونه« اشاره می کنیم:
حزب  همراهی   به  میانه  چپ  شرکت  شیلی: 
حکومت  رفراندوم  در  شیلی  مسیحی  دموکرات 
و  سیاسی  نیروهای  از  بسیاری  مخالفت  با  پینوشه 
مشروعیت  امر  این  گفتند  می  که  بود  مواجه  مردم 
شرکت  موافقان  اما  است�  نظامی  حکومت  به  دهنده 
دنبال گشودن راهی برای کاهش مداخله نظامیان در 
قدرت بودند� پس از چند ماهی اما نخستین انتخابات 
نسبتا آزاد پس از ۱۷ سال دیکتاتوری نظامی برگزار 
شد� در این فاصله نام جبهه “هماهنگی برای »نه«” به 
“هماهنگی برای دموکراسی” تغییر کرد و رهبر حزب 
دموکرات مسیحی با توافق احزاب چپ به عنوان نامزد 

پارلمان  نامزدهای  مورد  در  شد�  برگزیده  جبهه  این 
نیز طیف متنوع این جبهه برای معرفی یک نامزد در 
هر حوزه انتخابیه به توافق رسیدند� رهبر اتحاد چپ- 
رسید�  جمهوری  ریاست  به  آیلوین)  (پاتریسیو  میانه 
به  نیز  شیلی  سنای  و  پارلمان  در  چپ-میانه  اتحاد 

اکثریت رسید� با این همه مطابق قانون اساسی سال 
۸0 خونتای نظامی همچنان فرمانده کل قوای نظامی 
خود  برای  را  انتخابی  نهادهای  کنترل  حق  و  بود 
و  امری که دست رئیس جمهور  محفوظ می داشت، 
مجلس را برای اصالحات ساختاری و پیشبرد فرایند 
“هماهنگی  جبهه  اما  بست�  می  دموکراسی  به  گذار 
 ۸9 انتخاباتی  پیروزی  از  پس  دموکراسی”  برای 
از  کرد�  دنبال  را  نظامیان  اختیارات  الغای  استراتژی 
آن سو نیز رهبران حزب راست معتدل “نوسازی ملی” 
پس  بودند،  تماس  در  ارتش  تر  معتدل  عناصر  با  که 
با  دموکراسی”،  برای  “هماهنگی  جبهه  با  مذاکره  از 
کسب برخی توافق ها به پیشرفت گذار به دموکراسی 
کمک کردند� آنها متحدا با تالش در رفع نگرانی های 
طرف مقابل و قبول برخی از خواسته های آنان عده 
ساختاری  اصالحات  قبول  به  را  ارتش  امرای  از  ای 
ترغیب کردند و همین مساله جناح تندرو ارتش را زیر 
برای  “هماهنگی  جبهه  ترتیب  این  به  گذاشت�  فشار 
سرمایه  و  نظامیان  به  تضمین  دادن  با  دموکراسی” 
برخی  و  پینوشه  تعقیب  منع  قبول  و  خارجی  های 
از همراهان او (که پس از کودتای ۱9۷3 هزاران نفر 
قانون  تغییر  برای  را  راه  بودند)،  رسانده  قتل  به  را 
نیز  باالخره  کردند�  باز  دموکراسی  به  گذار  و  اساسی 
در سال 200۵ با اصالح قانون اساسی اختیارات فوق 
العاده نظامیان لغو شد و با بازگشت آنان به پادگانهای 

نظامی فرایند گذار تکمیل گردید�
اسپانیا: در اسپانیا نیز پس از جنگ داخلی و فراز 
و نشیب های حکومت فرانکیستی  بحثی که از سوی 
به  توجه  با  فرانکو،  رژیم  از  خارج  دموکرات  جریانات 
پویائی عظیم جنبش مدنی و نارضایتی های اقتصادی 
ایجاد شده در صفوف  و کارگری گسترده و آشفتگی 
فرانکیست ها و با توجه به سقوط دو دیکتاتوری دیگر 
آیا  که  بود  این  بود  جاری  یونان)،  و  اروپا(پرتقال  در 
به  فرانکو  ارتجاعی  رژیم  از  کامل  گذار  به سوی  باید 
تهدیِد  به  تن  یا  رفت  جمهوری  نظام  و  دموکراسی 
داد؟  دیگری  داخلی  جنگ  احیانا  و  نظامیان  دخالت 
آنها سناریوی تعامل با حکومت آماده رفرم را انتخاب 
فرانکو  رژیم  قانونی  امکانات  از  استفاده  روش  کردند؛ 
که  بودند  آن  پی  در  آنها  آن�  از  قانونی  عبور  برای 
های  توافق  و  مذاکرات  مبنای  بر  آهسته  تغییرات  با 
رژیم  حافظ  گان  نماینده  دولت،  میان  ها  پیمان  و 

گذار  یک  چپ  و  دموکرات  اپوزیسیون  و  فرانکیستی 
فرانکیستی  اساسی  قانون  از  آنها  بگیرد�  صورت  آرام 
بود  شده  عمل  آن  به  فرانکو  زمان  در  ندرت  به  -که 
بدین  کردند�  استفاده  گذار  برای  ابزاری  عنوان  به   –
و  رو  میانه  فرد  وزیری  نخست  دوران  در  ترتیب 

در حکومتهایی که میانه روها و اصالح طلبانی در میان خویش دارند، گذار 
تسهیل می شود و کم هزینه تر صورت می گیرد. آنها به ایراد و اشکالهای حکومت 
شان تاحدی واقف اند و با بخشی از انتقادات معترضان همدلی دارند. بدین ترتیب 
وقتی حکومت بنابه شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی در مخمصه قرار می گیرد و یا 
هنگامی که نیروی اعتراضی گسترده مردم به صحنه می آید، آنها حاضر به اصالح و 
تغییر و از جمله مذاکره و توافق حداقل با بخشی از معترضان و نهادهای سیاسی و 
مدنی هستند. به طور نمونه اسپانیا و پرتغال در دهه هفتاد و مجارستان و لهستان  
در دهه نود سده بیستم به درجات مختلفی این پتانسیل و ظرفیت را نشان می دهد.



98دوره جدید | بهمن و اسفند 1397 | شماره 25
مفصل،  مذاکراتی  سوآرز  آدولفو  همچون  رفرمیستی 
ارتشیان  آشکار و پنهان میان خوان کارلوس، سوارز، 
این  ومیان  یکسو  از  فرانکو  رژیم  حفظ  طرفداران  و 
های  اتحادیه  و  ها  کمونیست  ها،  سوسیالیست  و  دو 
راهنمای  شعار  گرفت�  دیگرصورت  سوی  از  کارگری 
این کنش و واکنش ها “آشتی ملی” بود که از هراس و 
ترومای جنگ داخلی نشات می گرفت� مصون ماندن 
و  تبهکاری  حسابرسی  از  فرانکیستی  رژیم  عامالن 
جنایات شان در طول و در پی جنگ داخلی همراه با 
بقا  امکان  وابستگان رژیمی که دیگر  امتیازات  انتقال 
برای اصالح  بود  بزرگی  انگیزۀ  نوین،  نظام  به  نداشت 
نگهداشتن  معلق  با  که  فرانکو  رژیم  درون  طلبان 
و  واقعی  فرق کشور، چه  بر  نظامیان  شمشیر دخالت 
چه خیالی، وارد این معادله شوند� بر این اساس برخی 
تحلیل گران نمونه گذار در اسپانیا را »غلبه مصلحت 
سیاسی”   رفرم  قانون   ” سوارز  نامند�  می  عدالت«  بر 
مقرر  قانون  این  در  برد�  فرانکیستِی  “پارلمان”  به  را 
حکومت  عنوان  به  اسپانیا  دموکراسی  که  بود  شده 
منحصرأ  اش  قوانین  تدوین  و  شود  تعریف  قانون 
طریق  از  نمایندگانش  که  باشد  پارلمانی  اختیار  در 
انتخابات عمومی و آزاد برگزیده می شوند� این قانون 
نکته  فرانکو�  رژیم  پایان  سند  بر  بود  مهری  واقع  در 
به  نمایندگان   %۸۱ که  بود  این  ماجرا  این  در  جالب 
یک “رفرم” رای دادند که احتماأل برای بسیاری از آن 
ها به معنی  طرد شدن از عرصۀ سیاست اسپانیا بود� 
قانون رفرم در معرض یک رفراندوم عمومی هم قرار 
گرفت و با رای “آری” 94% از ۷۷% شرکت کنندگان 
در رای گیری مواجه شد� بدین وسیله راه باز شد برای 
قانون  که   ۱9۷۷ سال  در  موسسان  مجلس  انتخابات 
اساسی سال ۱9۷۸ را تدوین کند� یک خاطره جالب 
ارتشیان  که  این  از  پس  که  است  این  گذار  این  در 

پاره ای گام ها را برای رفرم پذیرفته بودند، روی یک 
قانونی کردن  از  و آن ممانعت  تاکید داشتند  موضوع 
حضور کمونیستها بود� آنها این قول را از سوارز گرفته 
بودند� از سوی دیگر بقیه اپوزیسیون همکاری اش را 
به  احزاب  همۀ  که  بود  کرده  این  به  منوط  سوارز  با 
انضمام کمونیست ها باید آزاد و قانونی باشند� نهایتا 
وفادار  نظامیان  به  قولش  به  سوارز  شرایط،  فشار  زیر 
نماند و در 9 آوریل ۱9۷۷ حزب کمونیست را قانونی 
کرد تا بتواند در انتخابات پارلمان در ژوئن همان سال 

شرکت کند!
ژنرال  بین  مذاکره  نیز  لهستان   در  لهستان: 
“یاروِزلسکی”  با سندیکای همبستگی  به یک توافق 
مجلس  انتخابات  درمورد  توافق  این  طبق  رسید� 
های  کرسی  سوم   یک  سنا؛  مجلس  و  نمایندگان 

کمونیست  نامزدهای  سهمّیه   نمایندگان  مجلس 
تاریخ  آن  تا  که  حزبی  دو  به  دیگرنیز  سوم  یک  بود، 
بود  شده  داده  اختصاص  بودند  ها  کمونیست  مؤتلف 
و  نمایندگان  واپسین مجلس  برای یک سوم  رقابت   �
بود�  همگان  اختیار  در  و  آزاد  سنا  های  کرسی  تمام 
اکثریّت کرسی های یک  آزاد،  نیمه  انتخابات  این  در 
کرسی  کّل  اکثریِّت  و  نمایندگان  مجلس  آخِر  سوم 
گرفت�  تعلق  “همبستگی”  نامزدهای  به  سنا  های 
مخالف  نیروی  از سه  گسترده  ائتالفی  دوران  این  در 
حکومت، یعنی “جنبش همبستگی”، “حزب دهقانان 
لهستان”  دمکراتیک  “حزب  و  لهستان”  کشاورزان  و 
رئیس  شده  امضا  توافق  اساس  بر  گرفت�  شکل 
جمهوری بایستی از کمونیست ها باشد� اما آنها موفق 
پشتیبانی  به خاطر  باز  ولی  نشدند!  دولت  تشکیل  به 
و همراهِی شماری از نمایندگان “همبستگی”، مجلس 
رئیس  عنوان  به  را  “یاروِزلسکی”  ژنرال  نمایندگان 
کمونیست  هم،  همراهی  این  برغم  برگزید!  جمهوری 
ها موفق به تشکیل دولت نشدند� سپس “یاروِزلسکی” 
از  و  نگار  روزنامه  نویسنده،   – مازوویِشکی”  “تادوز  از 
جدید  دولت  خواست  “همبستگی”  سندیکای  فعاالن 
برای  لهستان  نمایندگان  مجلس  دهد�  تشکیل  را 
نخستین بار به کابینه ای رأی اعتماد داد که پس از 

چهل سال رهبری آن با کمونیست ها نبود!
به یاد داشته باشیم که در شوروی نیز یلتسین از 
طریق انتخاباتی تقریبا باز به عنوان نماینده اول مسکو 

به پارلمان راه یافته بود�
زخم  که  جوامعی  برای  گذار  از  پس  دوران  +اما؛ 
هایی عمیق از دوره پیشین دارند دوره آسانی نیست� 
میانه ی  در  انتقالی«  به همین خاطراصطالح »عدالت 
در  زیادی  مقاالت  و  و کتب  دهه ی ۱990 وضع شد 
اصول  از  یکی  مسئولیت پذیری  شد�  نوشته  اش  باره 

اساسی عدالت انتقالی است� هدف ثبت روایتی معتبر 
از گذشته و تعیین میزان و ماهیت نقض حقوق بشر 
بازگویی  صاحب نظران  از  بعضی  است�  آن  مسّبب  و 
تداوم  را زیان بار و  از منازعه  خاطرات در دوران پس 
“جنگ با ابزاری متفاوت” می دانند� اما به نظر عده ای 
جوامع  زخم های  بر  مرهمی  خاطرات  بازگویی  دیگر، 
میان  میانجی  نقش  نظر سیاسی،  از  و  است  چند پاره 
تشکیل حدود 30  بازی می کند�  را  طرف های درگیر 
بازگویی  رونق  گواه  قاره  چهار  در  حقیقت یاب  هیأت 
ایرلند  تجربه ی  است�  اخیر  دهه های  در  خاطرات 
خاطرات  میان  کشمکش  می دهد،  نشان  شمالی 
متناقض گذشته نباید جوامع در حال گذار را از تالش 
برای کشف تدریجی حقیقت بازدارد زیرا آشتی واقعی 

نیازمند کنار آمدن با گذشته است�

+گذارهای موفق تر و کم هزینه تر عمدتا با آمادگی 
طرفین برای مذاکره و مصالحه و توافق صورت گرفته 
است� نمونه های آفریقای جنوبی و اسپانیا و لهستان 
و شیلی و … مثالهای برجسته این نوع رفتار هستند�

گاه  و  مخالفان  با  همیشه  مصالحه  و  +مذاکره 
طرف  دو  هر  صف  درون  از  تندرویی  بسیار  مخالفان 
مواجه می شود� رفرمیستهای داخل قدرت باید از پس 
که  کسانی  همچنین�  نیز  مخالفان  بربیایند�  تندروها 
می خواهند با حکومت یا جریان و یا فرد دیکتاتوری 
قربانی  که  کسانی  از سوی  به خصوص  کنند  مذاکره 
اند زیر مالمت و فشار  بوده  سرکوبهای جریان حاکم 
اتحادیه همبستگی جریانی وجود  قرار می گیرند� در 
این  اما  بود  حکومت  با  مذاکره  مخالف  که  داشت 

جریان در اقلیت بود و اکثریت موافق مذاکره بودند�
که  شد  می  موفق  وقتی  مصالحه  و  مذاکره  +یک 
طرفین مسائل و حساسیت های یکدیگر را درک می 
نهایی  برنده  چند  هر  داشتند�  مصالحه  عزم  و  کردند 
که  هستند  مخالف  نیروهای  آن  سیاسی  کلیت  در 
قادر  نیز  آنها  اما  اند�  ایستاده  تاریخ  در سمت درست 
بودند نگرانی های طرف مقابل را درک کنند و به آنها 
انتقام جویی نیستند (نمونه  اطمینان دهند به دنبال 

شیلی و آفریقای جنوبی)
نمی  یکی  رسد،  نمی  هم  به  دو طرف  زور  +وقتی 
تواند دیگری را سرکوب و دیگری نمی تواند آن یکی 
روش  (با  توافق  و  مصالحه  مرحله  کند؛  سرنگون  را 
هر چز  از  قبل  رویکرد  این  آغاز می شود�  برد)  برد- 
نیازمند آمادگی ذهنی و روانی و نیز سیاسی طرفین 
است� مذاکرات فلسطین و اسرائیل یکی از این نمونه 
مبارزان  مذاکرات  و  رابین  اسحاق  و  عرفات  هاست� 
سیاه آفریقای جنوبی با اقلیت سفیدپوست و مبارزان 
شیلی با دولت پینوشه از بزرگترین نمونه های این امر 
است� در مذاکره و مصالحه در لهستان نیز همانگونه 
که گفته شد مخالفان و حزب حاکم در سهمیه بندی 
همچنین  رسیدند�  توافق  به  مجلس  دو  انتخابات 
جناح  از  نیز  جمهوری  ریاست  مقام  که  پذیرفتند 
حاکم باشد� هر چند در عمل جریان حاکم نتوانست 
ریاست  نشیب  و  فراز  کمی  با  و  دهد  تشکیل  دولت 
والسا  لخ  رهبرشان  و  مخالفان  بدست  نیز  جمهوری 
جنگ  کهن  های  زخم  علیرغم  اسپانیا  نمونه  افتاد� 
نیز مثال  داخلی و سرکوب های وحشتناک مخالفان 

دیگری است�
+رهبران با هوش تر و دلسوزتر و ملی تر همواره از 
نمونه های منفی و شکست ها درس می گیرند و سعی 
درس  مانند  نکنند�  تکرار  را  ها  نمونه  آن  کنند  می 
آموزی ماندال از شکست فاجعه آمیز مذاکرات رواندا و 
کشتارهای هولناک متقابل پس از آن وراشد غنوشی و 
تونسی ها ازتجربه پیشین دموکراسی شکست خورده 
و خونین الجزایر و نیز اشتباه و شکست مصری ها در 

بهار عربی و تجربه روحانیت در ایران�
توافق  قبل  از  به صورت طرحی  توافقی،  +در گذار 
شده و در گذارهایی که گاه بر اثر رخدادهای سیاسی 
غیرمنتظره صورت می گیرد؛ گذار به صورت »تدریجی 
و گام به گام« پیش می رود� بلغارستان و لهستان و 

مجارستان و … نمونه هایی از این گذار هستند�
سیاسی  جامعه  بر  مدنی  جامعه  فشار  تونس  +در 
بین  مصالحه  و  مذاکره  پیشبرد  در  موثری  نقش 
به  تشکلی  داشت�  فکری  و  سیاسی  مختلف  جریانات 
نام »گروه چهارگانه« متشکل از اتحاد عمومی کارگران 
تونس، اتحاد کارگری صنعتی، لیگ تونس برای دفاع 
از حقوق بشر و کانون وکالی تونس؛ همیشه یک اهرم 

در برخی کشورها به خصوص کشورهایی که نارضایتی ها به صورت پنهان 
گیرد.  به صورت جهشی صورت می  معموال  گذار  مانده؛  باقی  پوست جامعه  زیر  و 
سیرحوادث آن چنان شتابی می یابد که حکومت ها نمی توانند از همه ظرفیت های 
شان برای مقاومت در برابر مخالفان و احیانا سرکوب آنها بهره مند شوند. این حرکت 
و در  از یک فصل  آلمان شرقی کمتر  در  و  از یکسال  شتابان در مجارستان کمتر 
چکسلواکی در عرض شش هفته به نتیجه می رسد. در تونس هم  طی یک ماه بساط 
حکومت قبلی برچیده می شود و یا حکومت شاه ایران با اعتراضاتی سیزده ماهه فرو 

می ریزد.
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فشار بر جامعه سیاسی برای موفق بیرون آمدن از میز 
مذاکرات بودند� جامعه مدنی از آنان دستاورد و نتیجه 

مثبت می خواست!
خیابانی«  »اعتراضات  و  صنفی«  +»اعتصابات 
مولفه  از  مدنی«  نافرمانی  مختلف  های  »شیوه  و 
اند�  بوده  گذارها  از  بسیاری  در  موثر  و  مهم  های 
و  اعتراضات  و  لهستان  کارگری  اعتصابات  موج  سه 
رومانی،  ایران(۵۷)،  در  مردم  وسیع  خیابانی  حضور 
از  نمونه های مهمی  و  مصر و…�  تونس  مجارستان، 
توان گفت حتی  می  معنا   یک  به  امر هستند�   این 
در فروپاشی شوروی که تحوالت داخل ساختار قدرت 
باز  مراحل  درآخرین  نیز  داشت  را  نقش  بیشترین 
عرصه خیابان بود که خط بطالن و شکست نهایی را 

بر کودتای تندروها علیه دولت گورباچف کشید�
که  کرد  جمعبندی  چنین  توان  می  ترتیب  بدین 
»خیابان« با تاثیراتی کم و بیش از نقش کاتالیزوری تا 
نقش اصلی و تعیین کننده، یکی از مولفه های تقریبا 

ثابت »گذار« است�
+شیوه گذار در شکل گیری روند پس از گذار بسیار 
و  نشینی  عقب  به  حاضر  که  است� حکومتهایی  موثر 
فضا  اند  مخالفان شده  با  مصالحه  و  مذاکره  و  نرمش 
تاریخی بهتر و کم هزینه تری برای کشور و  و بستر 
چنین  که  حکومتهایی  تا  اند  کرده  فراهم  مردمشان 

نبوده اند�
بین  تعامل درونی جبهه مخالفان  +همچنین نحوه 
گذار  از  پس  روند  و  آینده  دهی  شکل  در  خودشان 
در  ها  الییک  و  ها  مذهبی  چالش  است�  موثر  بسیار 
در  دو  این  تعامل  با  کرد  مقایسه  توان  می  را  مصر 
یکی  (شکسِت  تجربه  دو  این  آینده  مقایسه  تونس� 
موضوع  همین  با  جمله  از  دیگری)  نسبِی  موفقیت  و 
لهستان  نمونه  رابطه  همین  در  دارد�  مستقیمی  ربط 
کنیم  مقایسه  را  این  هستند�  ذکر  قابل  نیز  شیلی  و 
وقتی  خمینی  آقای  عصبانیت  از  سرشار  برخورد  با 
رهبر  با  وی  دیدار  برای  »توافق«  کلمه  از  خبرنگاری 
گوید  می  عصبانیت  با  او  کند�  می  یاد  ملی  جبهه 
قبول  ایشان  و  ایم  گفته  ما  نبوده�  میان  در  »توافقی 
کرده است!«� این رابطه یک طرفه و تحکم آمیز رنگ 
رخساری است که خبر می دهد از سردرون بعدِی کم 
ها�  غیرخودی  و خشونت  و سرکوب  و حذف  تحملی 
در تونس اما تشکیالتی بنام مجمع عالی برای عملی 
گروههای  و  ها  گرایش  همه  از  انقالب  اهداف  کردن 

اجتماعی تشکیل گردید�
گذار  مهم  ازمباحث  دیگر  یکی  »رهبری«  +مسئله 
و  مدت   دراز  حرکتی  پروسه  در  گاه  رهبران  است� 

شوند(همچون  می  ساخته  طوالنی  زندانهای  بعضا 
واتسالوهاول)�  مدت(مانند  میان  در  گاه  و  ماندال) 
همچنین هرگاه رهبری ها جمعی تر و توافقی تر بوده 
و یا هر گاه فردی در جایگاه رهبری (کاریزماتیک یا 
غیرکاریزماتیک) قرار گرفته که نگاه بازتر و دموکرات 
تری داشته، آینده پس از گذار نیز همین  رنگ و روند 
را یافته است� ماندال نمونه برجسته این مدل است و 

آقای خمینی نمونه برعکس آن�
مدنی  نهادهای  را  اعتراضات  رهبری   نقش  +گاه 
سیاسی)  نهادهای  و  نهادها  این  از  ترکیبی  یا  (و 
به  تظاهرات  گاه  چکسلواکی  در  مثال  دارند�  برعهده 
دعوت »منشور ۷۷«، انجمن مدنی و انجمن ملی علیه 

خشونت صورت گرفت�
روما نی”  ملّی  نجات  ی  جبهه  “شورای  رومانی  در 
در سال ۱9۸9 تشکیل شده و از تابستان این سال به 
طور مخفی آغاز به فعالّیت کرده بود که سرانجام در 

روز 22 دسامبر قدرت را در دست گرفت�
نفر   ۱0 از  مرکب  کننده  مذاکره  هیات  مصر  در 
منتخب مجلس ملی و کمیته ائتالف ملی برای تغییر 
شامل  را  مخالف  مختلف  احزاب  و  نیروها  که  است 

می شود�
به جنبشهای  بیشتر  +نکته دیگر در گذارهایی که 
هستند  متکی  وخیابانی  اجتماعی  و  صنفی  مدنی- 
عرصه  در  که  است  میدانی  رهبران  وظهور  بروز 
رفتاری  شجاعت  اند�  شده  ساخته  و  برتراویده  عمل 
رهبران  و  مدیران  از  سطح  این  عملی  ابتکارات  و 
را  آن  از  هایی  نمونه  راهگشاست�  بسیار  گاه  میدانی 
ده  تشکیل  یا  و  قاهره  تحریر  میدان  اعتراضات  در 
در  لهستان  سراسر  در  محلی  وکمسیون  کمیته  ها 

لهستان  همبستگی  اتحادیه  با  همکاری  و  همبستگی 
مشاهده می کنیم�

مهم  های  مولفه  از  دیگر  یکی  پرهیزی  +خشونت 
جنبش  این  از  برخی  است�  بوده  گذارها  از  بسیاری 
ها اگر در مرحله ای نیز خشونت گرا بوده اند اما بعد 
تالششان  و حداکثر  کرده  عبور  آن  از  بستر عمل  در 
که  راهی  اند�  گرفته  بکار  پرهیزی  خشونت  برای  را 
می  شود  گشوده  دشمن،  دلهای  ولو  دلها،  طریق  از 
را  ماندگارتری  و  تر  هزینه  کم  و  بهتر  آینده  تواند 
بسازد� آفریقای جنوبی نمونه بارز این نوع گذار است� 
و  قوا  توازن  مصلحت  و  جمعی  منافع  گاه  همچنین 
ضرورت تسهیل پیروزی اقتضا می کرده است که جان 
مسلط   جریان  و  دیکتاتورها  بعضی  سرمایه  و  مال  و 
خشونت  با  گذار  تا  شود  تضمین  مخالفان  سوی  از 
کمتر و سرعت بیشتری به نتیجه برسد� شیلی نمونه 
مصالحه  نوع  این  پذیرش  است�  رابطه  این  در  مهمی 
هزینه  که  قربانیانی  و  مبارزان  سوی  از  مخصوصا  ها 
ستمگری های حاکمان را داده اند به زبان هم ساده 
نمونه هایی همچون  اما  به عمل�  برسد  آید چه  نمی 
رهبران  که  دهد  می  نشان  جنوبی  آفریقای  و  شیلی 
پرورش  مردم  و  خواه  آرمان  انسانهای  و  دوراندیش 
یافته در کوران حوادث و صاحب عقل بیمناک نسبت 
جهشهای  چنین  ظرفیت  و  توان  آینده،  وضعیت  به 
روانی و عاطفی دشوار و دریادلی های عظیم را دارند�
+تا اینجا همه اش در باره »گذار« و مدلها و تجارب 
مختلف آن سخن گفتیم� اما همه این قصه های واقعی 
را تا نیمه دنبال کرده ایم� شاهنامه باید آخرش خوش 
موضوع   تواند  می  خود  گذار«  از  »پس  مسئله  باشد� 
عرصه و افق تحلیلی دیگری باشد� در اینجا تنها می 
توان گفت ویژگی های هر گذاری در شرایط پس از 
آن تاثیر می گذارد� این اما همه داستان نیست� برخی 
آمیز  مسالمت  و  موفق  گذار  قضا  از  که  کشورها   از 
در  اند،  داشته  هم  ای  جمعی  همبستگی  با  همراه  و 
مدیریت  عرصه  در  گاه  شان  گذار«  از  »پس  مرحله  
تبعیض  اند�  شده  بغرنجی  مشکالت  دچار  اقتصاد  و 
طبقاتی و گاه تاخت و تاز باندهای قدرت و ثروت امان 
را سخت عطشناک  آنها  و  اند  بریده  برخی جوامع  از 
اصال  که  جوامعی  از  بگذریم  اند�  کرده  دیگری  گذار 

گذار مناسبی نکرده اند�
و نکته آخر این که بنا به آیه انسانی »راه های به 
این  با  را  نوشته  است«  جوامع  عدد  به  تحول  سوی 
در  و  است«  ایران  »ایران،  که  ببریم  پایان  به  گزاره 
از همه تجارب  الهام و بهره گیری  با  آینده می تواند 
پیشین اما تجربه جدیدی بر جای بگذارد و بر دانش 

»گذارشناسی« صفحاتی بیفزاید�

»اعتصابات صنفی« و »اعتراضات خیابانی« و »شیوه های مختلف نافرمانی 
مدنی« از مولفه های مهم و موثر در بسیاری از گذارها بوده اند. سه موج اعتصابات 
کارگری لهستان و اعتراضات و حضور خیابانی وسیع مردم درایران)57(، رومانی، 
معنا   به یک  امر هستند.   این  از  نمونه های مهمی  و....  و  مصر  تونس  مجارستان، 
می توان گفت حتی در فروپاشی شوروی که تحوالت داخل ساختار قدرت بیشترین 
نقش را داشت نیز درآخرین مراحل باز عرصه خیابان بود که خط بطالن و شکست 
نهایی را بر کودتای تندروها علیه دولت گورباچف کشید. بدین ترتیب می توان چنین 
جمعبندی کرد که »خیابان« با تاثیراتی کم و بیش از نقش کاتالیزوری تا نقش اصلی 

و تعیین کننده، یکی از مولفه های تقریبا ثابت »گذار« است.

گاه نقش رهبری  اعتراضات را نهادهای مدنی )و یا ترکیبی از این نهادها و 
نهادهای سیاسی( برعهده دارند. مثال در چکسلواکی گاه تظاهرات به دعوت »منشور 
77«، انجمن مدنی و انجمن ملی علیه خشونت صورت گرفت. در رومانی »شورای 
این سال  تابستان  از  و  روما نی« در سال 1989 تشکیل شده  مّلی  نجات  جبهه ی 
بود که سرانجام در روز 22 دسامبر قدرت را  به فعالّیت کرده  به طور مخفی آغاز 
در دست گرفت. در مصر هیات مذاکره کننده مرکب از 10 نفر منتخب مجلس ملی 
و کمیته ائتالف ملی برای تغییر است که نیروها و احزاب مختلف مخالف را شامل 

می شود.
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در این شماره به معرفی 6 تالیف و یک ترجمه در 
بازار ادبیات ایران می پردازیم:

1- ما و جهان اساطیری )“گفت وگوی هوشنگ 
باربد  کوشش  به   – بهار”  مهرداد  با  گلشیری 

گلشیری(
چندین  گوی  گفت و  اساطیری”  جهان  و  کتاب”ما 
مهرداد  ملک  دکتر  با  است  گلشیری  هوشنگ  روزه ی 
از آنکه بهار درگذرد،  بهار، در خانه او یک سال پیش 
احتماال در نیمه ی نخست سال �۱3۷2 در تمام جلسات 
نیز  گلشیری،  تاریخ دان  دوست  مختاریان،  فریدون 
این جلسات  به گفته ی مختاریان  حضور داشته است� 
خصوصی بوده است و بدوا کاری بوده که گلشیری در 
سر داشته و قرار بوده این ها را پیاده کند� قرار بوده این 

گفت وگو مکتوب به دست خوانندگان شان برسد�
در  پیشتر  آخر  نوار  فقط  نشست ها  این  تمام  از 
دیگر  زمان  آن  شده است�  منتشر  زنده رود  فصلنامه ی 
زنده رود  در  هرچند  گلشیری�  نه  و  بوده  زنده  بهار  نه 
جمالتی از گفته های ایشان حذف شده است� از میان 
را  حرف ها  کدام  نمی آورد  یاد  به  کسی  نیز  زندگان 
بریده اند و نوار آن جلسه نیز همچنان مفقود است� اما 
مابقی بی کم و کاست به کوشش باربد گلشیری در این 
نهایت  به  ایشان  است  مشخص  متن  از  و  آمده  کتاب 

امانت دار بوده�
مهرداد بهار پنجمین فرزند ملک الشعرای بهار است� 
بهار تحصیالت آغازین خود را در دبستان جمشید جم و 
دوره دبیرستان را در دبیرستان های فیروز بهرام و البرز به 
پایان رسانده �سپس در سال ۱32۸در دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی نام نویسی کرده، 
ولی دو سال پس از آن به دلیل فعالیت های سیاسی از 
افتاده  زندان  به  اخراج شده� سپس چهارسال  دانشگاه 
تا اینکه در بهار ۱334 از زندان آزاد شده� آنگاه دوباره 
به دانشگاه رفته و سرانجام در سال ۱336تحصیالتش 
را در دوره کارشناسی به پایان رسانده� در سال ۱33۷ 
برای پی گیری تحصیل به انگلستان رفته� میان سال های 
و  زبان های شرقی  مدرسه ی  در  بهار  تا ۱344   ۱33۸
آفریقایی دانشگاه لندن به آموختن پرداخته و مدرک 
از آن دکترای  لیسانس گرفته است� سال ها پس  فوق 

تهران  دانشگاه  از  را  خود 
علت  به  ولی  کرده،  دریافت 
جلوگیری ساواک نتوانسته در 
به  و  شود  استخدام  دانشگاه 
ناچار به استخدام بانک مرکزی 
بازگشت  آغاز  از  درآمده� 
به  تدریسی  حق  به صورت 
تهران  دانشگاه  در  آموزش 
در  بعد هم  و چندی  پرداخته 
باستان  ایران  اساطیر  رشته ی 
تدریس  به  تهران  دانشگاه  در 

پرداخته است�
سوال  اولین  در  گلشیری 
مهرداد  عالقه مندی  علت  از 

بهار به اساطیر ایران سوال می کند که بهار اذعان دارد 
عالقه اش آگاهانه بوده و در دانشکده بیشتر به کارهای 
فرهنگ  و  اساطیر  ایرانی،  حماسه های  اسالم،  از  قبل 
قبل از اسالم عالقه مند بوده� او از دروس تدریسی در 
تاریخ  روسیه،  تاریخ  برای  که  می کند  انتقاد  دانشگاه 
حزب کمونیست شوروی، انقالب فرانسه کالس داشتیم 
برای  “مثال  نمی کردیم�  بررسی  را  تاریخ مشروطه  ولی 
برای  اما  نمی شدیم  تشویق  کسروی  کتاب  خواندن 
و  مارکس  و  استالین  لنین،  بد  ترجمه های  خواندن 
انگلس که مترجم هم نفهمیده بود که چی بوده تشویق 

می شدیم �”
کمک  تخصصی اش  انتخاب  به  خانواده  محیط  اما 
کرده� از اینکه پدر شب ها از شاهنامه (که تماما از حفظ 
معتقد  می شود�  آن  به  عالقه مند  او  می خوانده  بوده) 
لغوی  زبانی،  نظر هنری،  از  را می شود  است، شاهنامه 
بررسی  مسئله اند  یک  به  راجع  که  مختلفی  روایات  و 
کرد، ولی آنچه در فرهنگ و تاریخ برای او جالب است 
بررسی علل به وجود آمدن و علل تحول بعدی آن است 
که مفصل در مورد آن توضیح می دهد� “این فرهنگی که 
ما داریم، از گاثای اوستا تا فرهنگی که در عصر اسالمی 
داریم در شاهنامه� من بیایم ببینم اجزاء این ها از کجا 
آمده و در کجا سابقه ی فرهنگی این امر وجود دارد و 
درواقع به این نتیجه برسم که چه میزان از فرهنگ ما 

آریایی است، چه میزان بومی آسیای غربی است، ما در 
فرهنگ مان مدیون چه کسانی هستیم؟این شاهنامه که 
عناصر  چه  مجموعه ی  است  جهانی  درخشان  اثر  یک 
کهن فرهنگی ابتدایی است که هی با هم جمع شده، 
جمع شده مثل یک پیاز الیه های متعدد و فراوان پیدا 
کرده تا شده شاهنامه� با تعصب به شاهنامه نگاه نکنیم، 
ایرانی و  افتخارآمیزی که مطلقاً  به صورت مجموعه ی 
پاک و منزه از هرگونه تأثیر فرهنگی دیگری است�بیایم 
با این حقیقت نگاه کنم که ما چه قدر عاقالنه توانسته ایم 

فرهنگ های متعدد را هضم کنیم در این جا�”
می پردازند�  حماسه  و  اسطوره  مقایسه  به  ادامه  در 
با سوال و جواب ها  بزرگوار  دو  این  ریشه ها می گویند�  از 
بسیار  کتاب  آشنا می کنند�  الگوها  با کهن  را  خواننده 
با محتواست� می گوید:”اساطیر یک مجموعه روایی کال 
از  و جمعی  قومی  مردم،  از  است که گروهی  مقدسی 
قبیله ای یا قومی به آن اعتقاد دارند و معتقدند این وقایع 
مهم  خیلی  وجه  یک  بنابراین  است�  داده  رخ  ازل  در 
اسطوره ازلی بودن آن است که آن را با حماسه متفاوت 
می کند� حماسه در اعصار کهن اتفاق می افتد، ولی ازلی 
نیست� در حالی که اسطوره ازلی ست� وجه دومی که 
حماسه را از اسطوره جدا می کند مقدس بودن است، 

دید دینی داشتن نسبت به اسطوره است�
است  ممکن  گاه  است�  محترم  و  است  عزیز  ماسه 
دینی  تقدس  ولی  کند�  پیدا  احساساتی  تقدس  نوعی 

آستانه ۲۵ 
)تازه های ادبیات فارسی(

شمعانه اصفهانی
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ندارد� بنابراین حماسه ها عزیزند، گرامی هستند، خیلی 
مورد عالقه هم هستند، ولی آن تقدس دینی را ندارند� 
پس از نظر زمان و از نظر تقدس شان با همدیگر فرق 
می کنند� ولی هر دو از نظر معتقدان و مومنان خودشان 

حقیقت اند…”
نثر  به آن می پردازند مساله ی  از دیگر مباحثی که 

فارسی که متون کهن را با آن می نویسند� گلشیری از 
ترجمه هایی که از  قرآن شده از جمله ترجمه ی آیتی، 
پاینده، رهنما و آنهایی که در قم شده می گوید که آنچه 
از  پر  زبان صفویه،  به  نزدیک  است  زبانی  قم شده  در 
عربی و ساختار فارسی اش معلوم نیست� بعد کسانی 
همچون پاینده و آیتی که با فرهنگ جدید آشنا هستند 
آیتی  ترجمه  وقتی  میگوید  اند�  ترجمه جدیدی کرده 
را می خوانم انگار روزنامه می خوانم که به عنوان متنی 
مقدس نمی توانم به آن نگاه کنم� اما در مورد ترجمه 
شما در بندهش و مقایسه ای که با بقیه ترجمه ها کردم 

بهترین ترجمه ای است که از متون مقدس دیده ام�
بهار در پاسخ می گوید:”من انتخاب این روش ترجمه 
را و این نوع به کار بردن زبان را از یک رشته کارهای 
غربی ها دارم� غربی ها متون بابلی و متون مصری قدیم و 
اینها را که ترجمه کرده اند حتی سعی کرده اند ساخت 
این زبانها) را در ترجمه شان منعکس  گرامری (نحوی 
کنند� در واقع ترجمه باید معرف نثر اصلی هم باشد� 
ما در ترجمه نباید فقط مطالب را منتقل کنیم، بلکه 
باید آن محیط و آن بیان را هم منتقل بکنیم که یک 
باشد� گاهی ترجمه های متون کالسیک  ترجمه کامل 
آدم  به  را  اندیشه  بودن  پریمیتیو  نوع  یک  واقعا  بابلی 
منتقل می کنند که در متن اصلی بوده، در حالی که اگر 
همان را یک ترجمه راحت امروزی می کرد این ابتدایی 
بودن به ما منتقل نمی شد� بنابراین، من در اصل دنبال 
یک روش علمی غربی در ترجمه متون کهن فراموش 
شده و زبان های مرده رفتم� من در اصل نه روی زیبایی 
قضیه و نه روی عالیق شخصی این کار را نکردم� رفتم، 
گشتم و دیدم که این روش ترجمه متون اعصار باستان 
را منتقل بکند نه  اروپا هم هست که تمام مسئله  در 
فقط محتوای فکری این متون را به این ترتیب بر این 
شدم که اگر کار ترجمه می کنم از این روش استفاده 
روی  بیشتر  دوستان  بقیه  مثل  هم  من  چون  و  کنم� 
متون ایرانی میانه غربی کار کرده ام، در ترجمه هایی که 
کرده ام در اصل دنبال آن شیوه ام، ولی اندک اندک این 
زیبایی شگفت ساخت  این  میانه،  پارسی  زبان  افسون 
جمله های این ها- که آن را با زبان خراسانی ما نزدیک 
می کند- از جهاتی برای من مسئله خیلی جالب توجه و 

افسون کننده ای شد� ”
کتابهایی  جمله  از  اساطیری”  جهان  و  “ما  کتاب 
است که با خواندنش با گذشته ی سیاسی بهار، آثارش، 
آن  در  موضوعاتی  می شویم�  آشنا  شاهنامه  اساطیر، 
مطرح می شود که خواننده را ترغیب به مطالعه ی بیشتر 
می کند� همچنین ابعاد دیگری از گلشیری را می توان 

در آن کشف کرد� ابعادی که مانند داستان هایش بسیار 
خواندنی و جذاب هستند� پایان کتاب برای خواننده با 
افسوس همراه است� چرا فرصت نشد بیشتر گلشیری 
را بشناسیم� شگفتی این مصاحبه ، گلشیری است که با 
توجه به جایگاهی که او داشته همچنان میل به دانستن 

و آموختن داشته است�
2-آتش )حسین سناپور(

ُگرگرفته رقص آتش�تا آتش نباشد نه خاکستری به 
بودن  می رود�آتش  آسمان  به  دودی  نه  و  می ماند  جا 
نارنجی،  شود؛  بکشد�زرد  زبانه  که  می خواهد  جسارت 
قرمز تا بسوزد و بسوزاند�دستی گرم شود و دلی آتش 
بگیرد�کمتر کسی جسارت آتش بودن را دارد�الدن دارد�

الدِن”آتِش”سناپور�زنی با اعتماد به نفس باال، جسور و 
بی پروا�

از حسین سناپور سال93منتشر شد  رمان”دود”که 
از  پس  که 24ساعت  بود  اجتماعی،سیاسی  رمان  یک 
معشوقه ی  حسام  توسط  الدن  نام  به  زنی  خودکشی 
به  فالش بک  می شد�رمان”دود”با  روایت  قدیمی اش 
می رفت�  پیش  الدن  و  حسام  گذشته ی  ماجراهای 
حسام، روشنفکری در گذشته که رو به، سرخورده گی 
و درون گرایی رفته بود در طی داستان به دنبال کسی 
در  باشد�  الدن  خودکشی  علت  تا  می گشت  دلیلی  یا 
این بین به شخصی به نام مظفر رسید�او پس از مدتی 

انگیزه ای برای انتقام گرفتِن مرگ الدن از او پیداکرد�
رمان”خاکستر”را  که  بعد  سال  سه  نویسنده 
از  بعد  خواننده  سوال های  از  خیلی  جواب  منتشرکرد 
داستان،  مظفر�  داد؛از جمله شخصیت  خواندن”دود”را 
در همان 24 ساعت بعد از مرگ خودخواسته ی الدن، از 
منظر مظفِر دود، معشوقه ی جدید و همکار الدن روایت 
خاکستر  قصه ی  نبود،  قصه ی”دود”  خاکستر  شده بود� 
به جا مانده از داستانی بود که امروز”آتش” اش منتشر 

شده�
که  طرف  هر  از  که  وجهی  است  چند  الدن  مرگ 
می بینیم�  را  زندگی  یک  داستان  نگاه اش  کنیم، 
رمان”آتش” از نگاه الدن است قبل از مرگ� الدنی که 
خود را ته چاه می بیند و به هر ریسمانی چنگ می اندازد 
تا خودش را باال کشد� الدن جنگنده ی زمین بازی است�

معتقد است، باید همه را زیر پا، له کرد تا باال رفت� او 
زنده  تا  می جنگد  رسیده  بن بست  به  که  عشقی  برای 
بماند� اما مظفِر خاکستر همه ی راه ها را به روی او بسته 
و الدن را کیش و مات کرده� الدن قواعد بازی را هرچند 
خوب بلد نیست اما مدام مهره هایش را جابه جا می کند 

تا گریزگاهی پیدا کند و از آن جا حمله کند�
الدن در اولین قدم از تغییر در ظاهر خودش شروع 
می کند�”ای کرم پودر کارتیه، چاله چوله هام را بپوشان 
لطفا� ای خط لب ایوسن لورن، نشانشان بده تمام لب هام 
به  می بری  را  من  که  کوکوشانل،  را�ای  تمامش  را، 
باغ های پر از شیرینی و پُر از خنکی، از خنکی باغ هات 
پُرم کن� خواهش می کنم، تمنا می کنم، پناه بدهید به 
من همه تان� کاری بکنید از خودتان بشوم، اصال شما 
برازنده گی  ای  زارا،  بشوید،ای کشیده گی شلوار  از من 
پالتو بنتون� دارم خفه می شوم با این پالتو� خفه گی اش 
را  ندیدبدید  مردان  این  کنید  ارزد…�خاکسار  می  اما 
عوض  رنگ  آفتاب پرست ها  مثل  امشب!”او  من  برای 
شاید  تا  برود  نیست  دعوت  که  مهمانی  به  تا  می کند 
به  ترفندی  با هر  بیاورد�  به دست  را  بتواند دل مظفر 
مهمانی وارد می شود� زیر رگبار نگاه ها مقاومت می کند� 
با  مظفر  ندارد�  فرقی  ندیدن  با  ولی  می بیند  را  مظفر 
یک  می اندا زد�”سرم  جانش  به  جرقه ای  سردش  نگاه 
تکه سرب است و تنم کوره ی آتش”می فهمد به ته راه 
رسیده و جلوتر هیچ است و همین روزهاست که تف اش 
کند، هم از زندگی اش هم از شرکت� فریادش را در گلو 
حبس می کند� گریه نمی کند که اگر کند الدن بودن اش 
زیر سوال می رود� اما همچنان به نمایش قدرت ادامه 
می دهد”این نمایش برای نباختن است نه برای خوب 
و  یار  تنها  می بیند�  بی کس  و  تنها  را  باختن”�خودش 
همراه اش رنوی آلبالویی  است که جای اش نمی گذارد� 
ریسمان بعدی که چنگ می زند ریسمان خانواده است�
از خاله گرفته تا پدر و مادر� همه از او طلبکارند� او را به 
چشم کارت بانکی و آچار فرانسه می بینند� این ریسمان 
دارد  امکان  آن  هر  نیست�  محکم  رفتن  باال  برای  هم 
پاره شود� به سراغ استادی شاعر می رود که فکرمی کند 
ناجی اش می شود اما تیرش به سنگ می خورد� او منافع 

خودش را می بیند و فرقی با مظفر ندارد�
حتی  کند  پشت  کسی  به  است  قرار  وقتی  زندگی 
همچون  برگردانده  مرگ  پرتگاه  دم  از  که  نسیمی 
اسمش پشت می کند و می رود� حسام همان که الدن 
فکر می کرد” بی کاره ی تنبل است و راضی به فالکت” 
درب را باز نکرده می بندد� شراره دختری که از کف مترو 
داده می شود  تغییر  را  و سرو وضع اش  کرده  جمع اش 
جرقه ای در انبار کاه و به جای کیف زنی مترو، مخ زنی 
می کند�همه دست به دست هم می دهند تا الدن خسته 
شود� ریسمان های پوسیده را رها کند و به اعماق چاه 

برود�
عالوه بر لحن و زبان راوی یکی دیگر از نقاط  قوت 
بست  بن  به  آدِم  از  که  است  تصاویری  رمان”آتش” 
رسیده نشان می دهد�”آن قدر زیر این دوش می نشینم 
تا آب این شهر تمام بشود� آبش که تمام بشود، همه 
چیزش تمام می شود؛ خودنمایی و ظاهرسازی و خورو 
همه  و  باال  می زند  کثافت هاش  چیزش�  همه  خوابش� 

چیزش تمام می شود�”
از حسین سناپور سال93منتشر شد  رمان”دود”که 
از  پس  که 24ساعت  بود  اجتماعی،سیاسی  رمان  یک 
معشوقه ی  حسام  توسط  الدن  نام  به  زنی  خودکشی 
به  فالش بک  می شد�رمان”دود”با  روایت  قدیمی اش 
می رفت�  پیش  الدن  و  حسام  گذشته ی  ماجراهای 
حسام، در طی داستان به دنبال کسی یا دلیلی می گشت 

کتاب«ما و جهان اساطیری« گفت و گوی چندین روزه ی هوشنگ گلشیری 
است با دکتر ملک مهرداد بهار، در خانه او یک سال پیش از آنکه بهار درگذرد، احتماال 
در نیمه ی نخست سال 1372. در تمام جلسات فریدون مختاریان، دوست تاریخ دان 
گلشیری، نیز حضور داشته است. مهرداد بهار پنجمین فرزند ملک الشعرای بهار 
است. در محیط خانواده  پدر شب ها از شاهنامه )که تماما از حفظ بوده( می خوانده 
و او عالقه مند به آن می شود. کتاب »ما و جهان اساطیری« از جمله کتابهایی است 
که با خواندنش با گذشته ی سیاسی بهار، آثارش، اساطیر، شاهنامه آشنا می شویم. 
شگفتی این مصاحبه ، گلشیری است که با توجه به جایگاهی که او داشته همچنان 

میل به دانستن و آموختن داشته است.
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تا علت خودکشی الدن باشد� نویسنده سه سال بعد که 
رمان”خاکستر”را منتشرکرد جواب خیلی از سوال های 
خواننده بعد از خواندن”دود”را داد� رمان”آتش” از نگاه 
الدن است قبل از مرگ� او برای عشقی که به بن بست 
زبان  و  لحن  بر  عالوه  بماند�  زنده  تا  می جنگد  رسیده 
تصاویری  رمان”آتش”  قوت  نقاط   از  دیگر  یکی  راوی 
است که از آدِم به بن بست رسیده نشان می دهد� آتش، 
دود و خاکستر هر سه فانی هستند اما آتش بودن بهتر 
از خاکسترنشینی و دود بودن است� خاکستر به نسیمی 
دود می شود و دود در هوا ُگم�اما آتش با داغی اش شاید 
دست های بی خانمانی در سرمای زمستان را گرم کند و 

با نورش دلی را روشن�
همچنین توصیفاتی لذت بخش رمان که به چندبار 
خواندن خواننده را ترغیب می کند:”چرا هر دفعه پیرتر 
چروک هایی  خاطر  به  می بینمش؟  پیش  دفعه ی  از 
نیست که مدام به نظرم گودتر می رسد و هربار انگار از 

جای دورتری نگاهم می کند؟”
به  کردند،  بازی  بد  سه  هر  مظفر  و  حسام  الدن، 
بن بست رسیدند و بازنده شدند� حسام از مظفر انتقام 
می گیرد، مظفر از همه و الدن از خودش� اما هیچ کدام 
جسارت الدن را نداشتند تا کبریت آخر را بکشند�آتش، 
دود و خاکستر هر سه فانی هستند اما آتش بودن بهتر 
از خاکسترنشینی و دود بودن است� خاکستر به نسیمی 
دود می شود و دود در هوا ُگم�اما آتش با داغی اش شاید 
دست های بی خانمانی در سرمای زمستان را گرم کند و 

با نورش دلی را روشن�
3- گلوله برفی )زهرا مهدوی(

آدم  مدرسه  حیاط  توی  سال  هر  و  رفتیم  مدرسه 
برفی هایی ساختیم با اسم ها و شکل های جور به جور� 
سال آخر دبیرستان یک آدم برفی بزرگ درست کردیم 
زیر  و  بازسازی اش کردیم  نو  برف های  با  روز  به  روز  و 
گلویش نوشتیم »شاه« و یک شال گردن که مال هیچ 
کداممان نبود دور گردنش پیچیدیم و تا می توانستیم از 
دو طرف کشیدیم تا »شاه« پیدا نباشد، کاله و دستکش 
دستش نکردیم تا یخ بزند و بمیرد� به همین سادگی 
شاه را دوست نداشتیم� نه کسی غیر از خودمان توانست 
اسم »شاه« را ببیند و نه تا عید آن سال هوا آن قدر 
گرم شد که با گل و شل کثیفش کنیم و دلمان خنک 
شود� و سالهای بعد توی دانشگاه که با هم بودیم، یاد 
گرفتیم که نباید منتظر بمانیم تا هوا آن قدر سرد بشود 
تا شاه بمیرد� یا آن قدر گرم بشود که ما بتوانیم با گل 
کثیفش کنیم� همان سالها بود که هر دوی مان با همه 

چیز در افتادیم�”
زهرا مهدوی متولد ۱33۵، دانش آموخته ی دانشگاه 
تهران است و سال هاست که ادبیات را دغدغه ی زندگی 
خویش ساخته� داستان بلند ِ“گلوله برفی”، چند سال 
پیش نگاشته شده اما همانند مجموعه داستانش؛ »آب، 
مجوز  نشر  و  چاپ  برای  هیچگاه  آتش«  باد،  خاک، 
نوشته های  و  کوتاه  داستان های  است�  نکرده  دریافت 
مانند »پرسه در حوالی  او، در مجموعه هایی  گوناگون 
داستان« و »داستان های اصفهان« و نیز در شماری از 
سایت های ادبی منتشر شده است�گلوله برفی در سال 

۱39۵ توسط اچ انداس مدیا، لندن چاپ شده است�
گذشته همان یویویی است که به نخی باریک، بلند و 
ارتجاعی متصل است� سِر نِخ این بازی دست ماست که 
محکم بگیریم و باال و پایین کنیم تا مدام برود و برگردد 
یا رهای اش کنیم تا برود و برنگردد� همچون توپی قِل 

بخورد و در گوشه ای آرام بگیرد�
است که سِر  زنی  برفی”  گلوله  بلند”  داستان  راوی 
من  دارد”  بازی  قصد  و  گرفته  در دست  محکم  را  نخ 

این یادآوری ها، این خواب ها، این زنده شدن دوباره ی 
آن سال ها را نیاز دارم� من با این ها بازی می کنم�” قرار 
است در این داستان راوی با گذشته  بازی کند، تکه تکه 
پازل های گذشته را هرچند کهنه شده و در هم چفت 
نمی شوند از گوشه ی ذهن اش بیرون بکشد و کنار هم 

بچیند و خواننده تماشاچی این بازی باشد�
میان  الیه دار  برفی”عاشقانه ای  بلند”گلوله  داستان 
مجاهدین است که در دو دهه ی پنجاه و شصت اتفاق 
افتاده� الیه ی رویی داستان عشق است و الیه ی زیرین، 
آدم های اسیر ایدوئولوژی� نویسنده به دور از قضاوت به 
حقایقی جذاب اشاره می کند که کمتر شنیده شده و از 
این منظر کتاب در داخل ایران مجوز نشر نگرفته است�

است�  روحانی  راوی دختر یک  است�  پنجاه  دهه ی 
پدر به سرنکردن روسری دختر سر کالسی که استادش 
مرد است اعتراض میکند� برای حفظ آبرو در آن شهر 
تهران  به  دانشگاه  برای  ترجیح می دهد دختر  کوچک 
تهران  به  رفتن  نباشد�  مردم  چشم  جلوی  تا  برود 

کلیدخوردن زندگی جدید اوست�
راوی در دانشگاه عاشق پسری مجاهد می شود که 
هدفش ایمان و مبارزه بوده، پسر هربار جرقه ای در دل اش 
زده میشود که یخش را آب کند ایدوئولوژی هایش جرقه 
را خفه میکند� دختر معشوق سرد و مذهبی را به مانند 
یک گلوله برفی توصیف می کند:” برف هم نمی بارید، 

گوله برفی درست می شد� از مسجد دانشگاه بیرون آمد، 
نگاهم دنبالش دوید، بارانی پوشیده بودم و دست هایم 
و  آمده  ورزش  سالن  از  بودم،  کرده  جیب هام  توی  را 
می ُسرید�  سرم  روی  شل،  روسری ام  بودم،  داغ  داغ 
انداخت  پایین  را  سرش  نکرد�  نگاهم  نیامد،  خوشش 
به دنبالش  از کنارم گذشت� گیج شدم، سردم شد،  و 
راه افتادم� سرما لخته شده بود توی فضا؛ داشت همه 
یخ  و همه چیز  تمام می شد� سکته پشت سکته  چیز 
که  هست  هنوز شب هایی  سالم�  گفتم  من  وقتی  زد، 
خواب می بینم که دارد همه ی برف ها را روی خودش 
می کشد، دست دراز می کنم که بگیرمش، گوله می شود، 
یخ می زند، از توی دست هایم لیز می خورد� دوباره چنگ 
از خواب  این صدای شفاف،  با  و  بگیرمش  که  می زنم 
می پرم »نه!«خوابم و بیدار، بیدارم و خواب که میشنوم 
»خداحافظ« گوله برفی بزرگ و بزرگ تر شد و دیگر در 

دست هایم جا نشد�حاال دست هایم بزرگند� گوله برفی 
را که از توی حفره در آورده ام توی دست هایم جا به 
جا می کنم، به چشم هایم می مالم، به گونه های داغم 
می مالم، گازش می گیرم، مزمزه اش می کنم� نه، بازی 
بس است، دوباره یخ می کنم� گوله برفی را رها می کنم، 
دلم نمی آید بگویم چرا اینقدر سرد بود، اگر گوله برفی 
نبود که این همه سال نمی توانستم بازی کنم�” از نقاط 
قوت رمان توصیفات و کنایه  های زیبایی است که همه 

در خدمت داستان است�
راوی از یک طرف عاشق پسر مجاهدی می شود که 
به خاطرش روسری سر می کند و از یک طرف دوستانی 
دارد که از مجاهدین جداشده اند و با تغییر ایدوئولوژی 
پایگاهی دیگر تشکیل  با هواداران چریک فدایی خلق 
برمی دارد�  روسری  است  همراه شان  وقتی  که  داده اند 

حجاب راوی استعاره از دو وجهی بودن اوست�
“آن روز هم هوا ابری و دم کرده بود که نشستم کنار 
روسری ام  دانشگاه�  مرکزی  کتابخانه ی  پله های سنگی 
را در آوردم، مچاله کردم و گذاشتم توی کیفم� سنگ 
فرش پله ها پیدا نبود جابه جا کاغذ پاره بود� مهر برگ 
فدایی  چریک های  کار  طرف  یک  پیکار  نشریه  برگ 
خلق یک طرف و اعالمیه های مجاهدین هم پاره پاره 
روی شان� باران نَمی  زده بود و تراکت های رنگی و سیاه 
و سفید حقیقت و زحمت و مجاهد و توفان و… وارفته 

بود و بی حرکت پخش بودند همه جا�”
نویسنده برای نشان دادن وجه مخفی شخصیت های 
نماد برف استفاده کرده است� آدمهایی که  از  داستان 
یخ  برف مخفی کرده اند�  زیر پوشش سفید  گذشته ای 
زده اند و سردند� آدم های برفی اختیاری از خود ندارند� 
عده ای زیر برف جان می دهند� بعضی آب شدند و به 
به  پارو  با  پیدا شده  یکی  وسط  این  پیوسته اند�  تاریخ 
جان برف ها افتاده و از زیر خروارها برف مانده و یخ زده 
زندگی می کند�  با گذشته  دنبال گذشته اش می گردد� 
لوبیا در آشپزخانه عکس  و  نخود  همان طور که کنار 

شاملو، کامپیوتر و کتاب هم دارد�
آدم ها همه در این داستان دو وجه دارند� حتی دو 
از  و سرما  برف  و یک روی گرم�  اسم� یک روی سرد 
نمادهای آدم های داستان است� شیرین دوست دوران 
کودکی راوی که نام تشکیالتی ا ش نازنین است� مرتضی 

رمان  یک  شد  سال93منتشر  سناپور  حسین  از  رمان«دود«که 
اجتماعی،سیاسی بود که 24ساعت پس از خودکشی زنی به نام الدن توسط حسام 
معشوقه ی قدیمی اش روایت می شد.رمان«دود«با فالش بک به ماجراهای گذشته ی 
حسام و الدن پیش می رفت. حسام، در طی داستان به دنبال کسی یا دلیلی می گشت 
تا علت خودکشی الدن باشد. نویسنده سه سال بعد که رمان«خاکستر«را منتشرکرد 
جواب خیلی از سوال های خواننده بعد از خواندن«دود«را داد. رمان«آتش« از نگاه 
الدن است قبل از مرگ. او برای عشقی که به بن بست رسیده می جنگد تا زنده بماند. 
عالوه بر لحن و زبان راوی یکی دیگر از نقاط  قوت رمان«آتش« تصاویری است که از 
آدِم به بن بست رسیده نشان می دهد. آتش، دود و خاکستر هر سه فانی هستند اما 
آتش بودن بهتر از خاکسترنشینی و دود بودن است. خاکستر به نسیمی دود می شود 
و دود در هوا ُگم.اما آتش با داغی اش شاید دست های بی خانمانی در سرمای زمستان 

را گرم کند و با نورش دلی را روشن.
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است� فرزاد  دیگرش  نام  که  گروهک  از  بریده  عاشق 

کرده  مجبورشان  و  غالب شده  برفی شان  و  روی سرد 
سردند�  همه  رمان  آدم های  تشکیالتی�  ازدواج های  به 
آدم هایی که عشق سوزان را فدای عقایدشان کرده اند� 
هم  به  حسرت  با  و  شده اند  جمع  دورهم  سال ها  بعِد 
اعدامی ها�  دنبال  می گردند�  دنبال خود  می کنند�  نگاه 
دادگاه می روند که  به  پشیمان اند� مدام در ذهن خود 

کجای کار را اشتباه کرده اند�
که  است  کتاب هایی  دسته  برفی”از  گلوله  کتاب” 
است� الی  پر حرف  ولی  کم حجم  کتاب  خواند�  باید 
هر خطی، حرفی مخفی شده که باید بیرون کشید و 

مزه کرد�
برای تهیه ی کتاب در خارج از کشور می توان از طریق 
فروشگاه های آمازون در آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، 
آلمان، ایتالیا، اسپانیا، هند، ژاپن همچنین از طریق بوک 
دیپازیتوری (ارسال رایگان به همه ی کشورها) و سایر 
فروشگاه های معتبر کتاب از طریق پی پل نیز می توانید 

برای خرید نسخه ی چاپی اقدام کنید�
برای خرید نسخه ی الکترونیک کتاب گلوله برفی در 
به یک مؤسسه ی  تومان  هزار  مبلغ ۵  ایران می توانید 
ایمیل  به  را  واریز  فیش  کپی  و  کنید  پرداخت  خیریه 
ناشر بفرستید ketab@hands�media تا نسخه ی PDFآن 

را در دسترس تان قرار دهند�
)مهسا  شوهری  و  بی زن  روایت های  خرده   -4

ملک مرزبان(
“ما خانه ها، کوچه ها، خیابان ها و آدم های زیادی را 
ترک گفتیم، اما اگر جرأت مرور خاطراتشان را داشته 
حتما  را  دل  ریزش  و  لرزش  پرتپِش  لحظه ی  باشیم، 
با  که  هیاهویی  پر  سکوت  لحظه ی  کرده ایم�  تجربه 
ناماندگار پدید می آید و بس�  تبانی ذهن سمج و دل 

در  چشم  مثل  هم  دل  اگر  گفتیم  خودمان  با  بارها 
داشت می بستیم یا اگر بلد بودیم، ذهن را از خاطره ها، 
و حافظه ی بویایی را از تمام عطرهای گذشته خالص 
پر  چگونه  را  تنهایی مان  این ها  بدون  اما  می کردیم� 
به  شان  رفتن  بروند،  که  می آیند  آدم ها  می کردیم؟ 
اندازه ی آمدن نامنتظر و تکان دهنده است و ما با توانی 
را  اتفاق ها  از کجا آورده ایم سنگین ترین  که نمی دانیم 
با صبری که به تلخی آموختیم،  ناباورانه تاب آوردیم� 

با این باور که در  نظرکردن و گذرکردن پیشه کردیم 
گوشه ها و زوایا و پس و پشت تمامی هدف های بزرگ و 
کوچک مان، تحفه ای به اسم زندگی خانه دارد که باید 

بتوانیم حظش را ببریم”
گوینده،  روزنامه نگار،  مترجم،  ملک مرزبان  مهسا 
مجری و تهیه کننده� تحصیالت دانشگاهی او مترجمی 
زبان و کارشناسی ارشد مدیریت رسانه است و تاکنون 
بیش از سی کتاب با ترجمه ی او منتشر شده  است� او 
با مجموعه داستاِن “خرده روایت های بی زن و شوهری” 

وارد دنیای نویسندگی نیز شده است�
مجموعه داستان “خرده روایت های بی زن و شوهری” 
شامل شانزده داستان دلنشین، ساده و خواندنی است� 
به  و  دارد  آدم ها  روزمره ی  در  ریشه  که  داستان هایی 
شکل قصه درآمده اند� مصداق آدم هایی که قصه شان به 
سر رسیده� اتفاق هایی که در وقت خودش درد بوده، اما 

بعد از چند سال دردش بی رنگ شده�
خالل  از  که  است  قصه ای  “آلبوم”:  داستان  مثال 
دیدن آلبوم قدیمی الی عکس های سیاه و سفید بیرون 
می آمده� خاطره ای که هنوز از ذهن راوی پاک نشده و 
با دیدن عکس عروسی اش به آن شب برمی گردد و رازی 
را بعد از سال ها که نوه و نتیجه هم دارد فاش می کند�

یا قصه ی “ته تغاریچه”: راوی در مغازه ی ساندویچی 
و  سربرمی گرداند  عطری  بوی  استشمام  با  است� 
همسرسابقش را می بیند و شروع به توصیفش می کند� 
توصیفاتی موجز و در عین حال شخصیت ساز� چشمش 
از  آه  است  گردنش  در  هنوز  که  گردنبندی  دیدن  با 
آن  “زنجیر گردنبندی که سال هاست  نهادش می برد 
را از خود جدا نکرده، هنوز هم سر جایش هست گاه 
اشیا در رقابت بر سر ماندگاری بر آدمها پیروز می شوند” 
خاطرات شخم می زند و طی یک قصه یک زندگی را 

تعریف می کند�
یا قصه ی “جناب بهمن”: قصه ی مردی است که زیر 
است�  عمرش  آخر  لحظات  و  گیرکرده  کوه  در  بهمن 
گزارش  لحظه  به  لحظه  را  مرگ  نقطه ی  به  رسیدن 
به همین سادگی است�  می دهد که نشان دهد مردن 
می میری�  بزند  یخ  که  خونت  درنیاید،  که  ات  “نفس 
هیچ دستی، هیچ عطر فرانسوی، نگاه گرمی، رفاقت بی 
جایگزینی، صبر محتوم یا تجربه ی زیسته ای نمی تواند 

نجاتت بدهد�
خواهی نخواهی، لحظه ای که ذهنت مرگ را بپذیرد 
مرده ای� بعد جسمت سنگین می شود، جانت باال می آید 
و بسته به شرایط، یا چشمانت از حدقه بیرون می زند یا 
پلک هایت چنان روی هم می افتد که انگار هیچ وقت 
باز نبوده�  نه صدایی می شنوی نه بویی حس می کنی نه 
حتی می توانی انگشت پایت را تکان بدهی� تو مرده ای 
و این ربطی به خواستن و نخواستن تو ندارد�” در خالل 
مردن به یاد خاطراتش می افتد� لحظات شیرین و تلخ 
عمری که می داند به ته رسیده� لحظه ای که انگار آدم 

بی قضاوت و توجیه همه چیز را تعریف می کند�
هر قصه در این کتاب روایت تلخی است که جذاب 
را  درد  اما  دردکشیده اند  همه  ها  راوی  شده�  تعریف 
به خواننده انتقال نمی دهند� درد را جذاب کرده اند تا 
خواننده درکش کند� مثال در قصه ی شانه” نویسنده در 
توصیف پیری می گوید که دست، آدم را ضعیف نشان 
می دهد� پیرِی آدم انگار از دستش شروع می شود� باید 
مراقب لرزشش باشی وقتی استکان چای را از روی میز 
را به دهان  برمی داری، به لب می رسانی، وقتی چای 
پیری  دست ها  می دهی،  قورت  به زحمت  و  می ریزی 
زده شان  بیرون  رگ های  ندهند�  لو  را  فراموشی ات  و 
برجسته،  بندهای  قهوه ای،  لک های  می آیند،  به چشم 
پوست نازک چروکیده، و لرزشی که نمی توانی پنهانش 
کنی� دستت می لرزد و درونت را می لرزاند، همان دستی 

که سال ها حظش را بردی�
داستان  مجموعه  مثبت  نکات  مهم ترین  از  یکی 
هر  که  است  این  شوهری”  و  بی زن  “خرده روایت های 
داستان موجز است و توصیفاتی ساده و دلنشین دارد� 
در یک نشست خوانده می شوند� زبان داستان ها روان و 
یک دست است� گرچه راوی ها همه خسته و کم حرفند 
و روایت ها تکراری و روزمره اما آنها دنیا را از نگاهی 
قصه  دیده اند�  را  لیوان  پر  نیمه ی  کرده اند�  نگاه  دیگر 
قرارنیست خواننده را خسته کند قصه خوانده می شود 
تا خواننده خسته گی اش به درشود و این خصوصیت در 

این مجموعه داستان نمایان است�
آراز  دولت آبادی،  )غالمحسین  پُل   -5

بارسقیان(
رمان “پُل” لِگوی بزرگی از یک پل واقعی است که 
توسط نشر اسم به بازار آمده� مانند ساخت یک پل که 
ابتدا زمین حفاری می شود، سپس بتن ریزی و پس از 
آن اجرای ستون و نصب داربست و نهایت زدن عرشه، 
است�  فصل  هفت  شامل  رمان  شده�  نوشته  رمان  این 
هر فصل به نام پلی از پل های تهران نامیده شده� پل 
چوبی، پل اول حافظ، پل دوم حافظ، پل سیدخندان، 
پل روشندالن، پل کالج و پل کریم خان� هر فصل سه 
آن  پل  و حوش  قصه ای حول  شامل  که  دارد  قسمت 
فصل( قصه ها حکم ستون های این پل هستند)، پیوندی 
تا هفتم کل فصل ها خود  اول  پیوند  و پیوستی است� 
یک رمان است(عرشه ی پل) در دل رمان اصلی� درست 
شبیه پلی دو طبقه که در یک دوربرگردان به هم پیوند 
می خورند� در انتهای هر فصل پیوستی داریم که مثل 

داربست های پل است�
پر  تهران  است�  تهران  پل  رماِن  اصلی  شخصیت 
رنگ ترین نقش را ایفا می کند� تهران در یک روز گرم 
هم  شدیدی  باران  قضا  از  ۱394که  سال  از  مردادی 
وقتی  می خوانیم:”درست  رمان  از  قسمتی  در  می بارد� 
همه چیز مثل هر روز داره سپری می شه و روال عادی 
زندگی طی می شه، آدم ها می فهمن که یه چیزی اون 
متوجه  آروم  آروم  شهر  مردم  نیست�  درست  وسط 
می شن که یه چیزی کم شده از این شهر دودزده، اما 

بلند«گلوله برفی«عاشقانه ای الیه دار میان مجاهدین است. الیه ی  داستان 
راوی دختر  ایدوئولوژی.  اسیر  آدم های  زیرین،  و الیه ی  رویی داستان عشق است 
مرد  استادش  که  کالسی  سر  دختر  روسری  سرنکردن  به  پدر  است.  روحانی  یک 
دختر  می دهد  ترجیح  کوچک  شهر  آن  در  آبرو  حفظ  برای  میکند.  اعتراض  است 
برای دانشگاه به تهران برود تا جلوی چشم مردم نباشد. رفتن به تهران کلیدخوردن 
هدفش  که  می شود  مجاهد  پسری  عاشق  دانشگاه  در  راوی  اوست.  جدید  زندگی 
ایمان و مبارزه بوده، پسر هربار جرقه ای در دل اش زده میشود که یخش را آب کند 
ایدوئولوژی هایش جرقه را خفه میکند. دختر معشوق سرد و مذهبی را به مانند یک 
گلوله برفی توصیف می کند. راوی از یک طرف عاشق پسر مجاهدی می شود که به 
خاطرش روسری سر می کند و از یک طرف دوستانی دارد که از مجاهدین جداشده اند 
و با تغییر ایدوئولوژی با هواداران چریک فدایی خلق پایگاهی دیگر تشکیل داده اند 
که وقتی همراه شان است روسری برمی دارد. حجاب راوی استعاره از دو وجهی بودن 

اوست.
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هیچ کس نمی دونه که اون چیز دقیقا چیه�”

قبل از شروع فصل اول رمان با فصل صفری شروع 
می شود به نام ورودی پل و بعد از پایان ۷ فصل با فصلی 
دو  نویسنده(منظور  می شود�  تمام  پل  خروجی  نام  به 
نویسنده ی رمان)، دست خواننده را می گیرد و سوار بر 
پل رمان می کند تا واقعیت ها را ببیند� پلی که دغدغه ی 
اصلی اش ادبیات، جوایز ادبی، تاتر و البی های این صنف 

است�
رماِن پُل شخصیت های زیادی دارد� شخصیت هایی 
که از دنیای هنری واقعی امروز وام گرفته شده� نام ها، 
شخصیت ها  اما  شده اند  دست کاری  کتاب ها  نام  حتی 
همان هایی هستند که در دنیای واقعی امروز می بینیم 
رمان  این  شخصیت های  همه ی  می شناسیم شان�  و 
خود قصه دارند� قصه ی هر کس از دل قصه ی دیگری 
این  از  پل  هفت  این  واسطه ی  به  آدم ها  آمده�  بیرون 
قصه به آن قصه می روند� از کنار هم می گذرند بی آنکه 
بدانند که سِر قصه ی همه با یک نخ به هم وصل شده� 
همه ی شخصیت ها از روی هم پل زده اند و می گذرند� 
بعضی از شخصیت ها در این رمان نقش پایه های پل را 
دارند و سنگینی آن را به دوش می کشند� عده ای هم 
سرش  پشت  پل های  یکی  دیگری�  برای  می شوند  پل 
را خراب می کند� یکی هم این وسط پیدا شده به دل 
حقیقت پل بزند� پل  که فلسفه اش این بوده دو قسمت 
جدا از هم را به هم وصل کند، اینجا همه را از هم دور 
پل ها  این  از  گوشه ای  داستان  شخصیت های  می کند� 

ایستاده اند� اما هیچکس دیگری را نمی بیند�
در پیوند ۱ تا ۷، قصه ی زندگی یک روز مردی به 

و  است  دانشگاه  استاد  او  می بینیم�  را  پارسا  امین  نام 
در زمینه ی نمایشنامه نویسی در جامعه ی تئاتر معروف 
نام  به  روزنامه نگاری  با  اول  قصه ی  ابتدای  در  است� 
قراردارد�  چوبی  پل  کنار  قهوه خانه ای  در  معالی  پناه 
را دارد� کتاب  از کتابی حرف می زند که قصد چاپش 
نام احمد  به  نویسنده ای  نمایشنامه های  از  مجموعه ا ی 
بوده) است که قبل  ادبیات  پایه های اصلی  فرجامی(از 
از مرگش به صورت دست نوشته به پارسا داده و کمتر 
کسی می دانسته فرجامی نمایشنامه هم نوشته� معالی 
که خود جزء بنیاد احمد فرجامی است از او می خواهد 
شب به بنیاد بیاید و در این مورد صحبت کند� پناه از 

امین که خداحافظی می کند وارد قصه دوم می شود که 
و  شده اند  جمع  دورهم  فرجامی  بنیاد  مدیره ی  هیات 
درحال البی کردن برای برنده کردن نویسنده ی کتابی 
روز،  یک  در  پیوند  هفت  در طی  پارسا  امین  هستند� 
زندگی اش را می بینیم� با دغدغه هایش در ادبیات و تاتر 
آشنا می شویم� در انتهای کتاب قصه ی پارسا به عرشه ی 
اوِل رمان پیوند می خورد� پارسا به بنیاد فرجامی می رود 
او  به  از مرگش  افشا کند که فرجامی قبل  را  تا رازی 
گفته� این افشاگری ها در کتابی به صورت دست نوشته 
به نام “پل” است که در آخر معلوم می شود دست چه 

کسی است�
انتخاب فرم رمان خالقانه است� سبکی ابداع کرده اند 
که در ادبیات ایران نمونه ای نبوده� استفاده از نماد پل 
توانسته زیرالیه هایی برای کتاب ایجاد کند که خواننده 
عالوه بر لذت بردن از روایت قصه گو از عمق فاجعه ی 
دنیای هنری با خبر شود� همه چیز از روی پل دیده 
و  لجن  است�  بارانی  خاص،  روز  آن  در  شهر  می شود� 
کثافتی شهر را فرا گرفته که به واسطه ی باران جاری 
و نمایان شده� به قول بروس جکسون” پل ها تبدیل به 
از طریق شان جهان اطرافمان را  تا  قاب هایی می شوند 

بنگریم�”
در قسمتی از رمان می خوانیم: “رو سر شهر سرپوش 
سربی کشیده بودند� دِر دوزخ باز شده بود� هوا شورش 
آسمان  دل  در  مردادماه  نیمهٔ  آفتاب  بود�  درآورده  را 
نمی کرد  به هیچ کس رحم  و  بود  بساط گرما گسترده 
بود  نگذاشته  باقی  میداِن چه کنم؟ هیچ سایه ای  در  و 
زرد و قرمزی که در دو سوی  و به ورق های گالوانیزهٔ 

بودند می تابید و کوره شان می کرد؛  میدان نصب شده 
نیمه ساختهٔ  پاساِژ  دوِر  ردیفشان  یک  که  ورق هایی 
غول پیکر سیمانِی بِر خیابان کشیده شده بود و ردیف 
دیگْر دوِر ایستگاه متروی دروازه شمیران� چه عابرانی 
که از ایستگاه مترو بیرون می آمدند و چه عابران گذری، 
چندان  که  چه کنم؟  میدان  در  لحظه ای  هیچ کدام 
میدانی هم نبود و فقط تقاطعی بود که پنج خیابان را به 
هم وصل می کرد، حتی لحظه ای نمی ایستادند� هرکدام 
در پیاده روها سایه راهی می ُجستند تا راهشان را ادامه 
دهند، اما هیچ کس از آوار گرمای سِر ظهر مردادماه در 
اَمان نبود� قهوه خانهٔ محقر دوازده-سیزده مترِی حسن آقا 

نامنی محبوس در دو قاب فلزی با شیشه های زنگاری 
با  شصت-هفتادساله  دوطبقهٔ  ساختمان  یک  دل  تو 
گچ بُری های طرح قجری جا خوش کرده بود�  کنار دِر 
ورودی، چندتایی جعبهٔ نوشابه ستون شده بود رفته بود 
باال و تکه مقوایی روی آن آویزان بود که “نوشابهٔ خنک 
موجود است”� پشت میِز چسبیده به شیشه، پناه معالی 
داشت با استکان نیم خوردهٔ چایش بازی بازی می کرد و 

عابران را از نظر می گذراند�”
یاسین  سوره ی  از  ترجمه  بدون  آیه ای  با  فصل  هر 
شروع شده که مفهوم فصل در آن آیه نهفته است� با 
اینکه کتاب ۵۸3 صفحه است اما به دلیل نثر روان و 
رمان  است�  و جذاب، خوش خوان  قصه گو  روایت های 
عرصه ی  در  که  است  آنهایی  همه ی  دغدغه ی  پل 
به  فریادشان  و  می کنند  فعالیت  هنر  و  تاتر  ادبیات، 
از دست های  قصه  قالب  در  پل  رمان  نمی رسد�  جایی 
تاکیدی بر حرف َمکس  افشاگری  می کند�  پشت پرده 
بِکمان است که می گوید: من دنبال پلی هستم که از 
دل واقعیت راهی هویدا را به راهی ناپیدا متصل کند و 
دقیقا نویسندگان این رمان همین کار را انجام داده اند�

6- گفت وگو در باغ )زنده یاد شاهرخ مسکوب 
– تجدید چاپ(

“من گمان می کنم هر کسی در ته دلش یک باغی 
ندارد،  خبر  آن  از  هیچکس  اوست�  پناهگاه  که  دارد 
هر  آدم  آنجا  است�  صاحبش  دست  در  فقط  کلیدش 
تصور ممنوعی که دلش می خواهد می کند� عشق های 
محال، هر آرزوی ناممکن و هر خواب و خیال خوش، 
هرچیز نشدنی، آنجا شدنی است، یک بهشت- یا شاید 
برای خودش  جهنم- خودمانی و صمیمی که هرکس 
دارد� این باغ اندرونی چه بسا از دید باغبانش هم پنهان 
است اما یک روزی و یک جوری آن را کشف می کند�”

داستان “گفت وگو در باغ” در فرم دیالوگ رودررویی 
درباره ی  هم  با  که  است  فرهاد)  و  (شاهرخ  ایرانی  دو 
کتاب  می کنند�  ایرانی صحبت  فرهنگ  در  باغ  مفهوم 
را  خود  گذشته  همه ی  که  است  مهاجر  دو  از  دردلی 
در باغ، تصور می کنند� باغ بهانه ای در دست نویسنده 
کند  باز  را  آن، سر حرف  در  المانی  دیدن  با  که  بوده 
و به موضوعی بپردازد� هر تصویری که نویسنده از باغ 
توصیف می کند، درسی از فلسفه، تاریخ، معماری و شعر 
در آن وجود دارد� کتاب یک نوشته ی تصویری است که 
با زبانی شیرین و روایی، ارزش این گفتار را تا حد یک 

رمان دلنشین باال برده است�
دیدن  به  می شود:”رفتم  شروع  این گونه  داستان 
باغ  دارد  که  است  سال  چند  فرهاد�  دایی  تابلوهای 
را  باغش  خیاِل  و  می کند  فکر  باغ  به  دارد  می کشد، 
به روی پرده می آورد؛ روی تابلوهای کوچک و بزرگ� در 
کارگاه نشستم و او یکی یکی از آن ها را نشان می داد و 
برمی داشت و بعدی را به دیوار، در برابر نظر می گذاشت� 
هیچ کدام نقِش باغی با طرح و ساخت معین، باغچه بندی 
و درخت و شاخ  و  برگ و پرنده، با آب نما و َچَپر، پیچک 
بیش تر  نبود�  فواره  و  مجنون  بید  رونده،  سرخ  گل  و 

خیالی از باغ بود در رنگ و وارنِگ چند خط�”
با خواندن سطر به سطر کتاب انگار به آتلیه ای رفته 
باشیم و سالهای زندگی از دست رفته ی نقاشی را فریم 
بین  مرز  که  نقاشی هایی  ببینیم�  دیوار  روی  فریم  به 
واقعیت و رویا را محو کرده، واقعیتی که به رویا رسیده 
و در همان حال مانده است� شاهرخ هم این وسط نقش 
منتقدی را دارد که هم نقد می کند هم روانکاوی و هم 
خودش در باغ گذشته پرت می شود و دردودل می کند� 
آنها از خالل این گفت وگوها از گذشته به حال، از باغی 
که سیمرغ و زال در آن آشیانه داشتند، باغ های نمادین 

هر فصل رمان »پُل« به نام پلی از پل های تهران نامیده شده. پل چوبی، پل 
اول حافظ، پل دوم حافظ، پل سیدخندان، پل روشندالن، پل کالج و پل کریم خان. 
رماِن شخصیت های زیادی دارد. شخصیت هایی که از دنیای هنری واقعی امروز وام 
گرفته شده. نام ها، حتی نام کتاب ها دست کاری شده اند اما شخصیت ها همان هایی 
رمان  فرم  انتخاب  می شناسیم شان.  و  می بینیم  امروز  واقعی  دنیای  در  که  هستند 
خالقانه است. سبکی ابداع کرده اند که در ادبیات ایران نمونه ای نبوده. استفاده از 
نماد پل توانسته زیرالیه هایی برای کتاب ایجاد کند که خواننده عالوه بر لذت بردن 
از روایت قصه گو از عمق فاجعه ی دنیای هنری با خبر شود. از جمله در قصه دوم  که 
هیات مدیره ی یک بنیاد دورهم جمع شده اند و درحال البی کردن برای برنده کردن 
نویسنده ی کتابی هستند. هر فصل با آیه ای بدون ترجمه از سوره ی یاسین شروع 
شده که مفهوم فصل در آن آیه نهفته است. رمان پل دغدغه ی همه ی آنهایی است 
که در عرصه ی ادبیات، تاتر و هنر فعالیت می کنند و فریادشان به جایی نمی رسد. 

رمان پل در قالب قصه از دست های پشت پرده افشاگری  می کند.
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است  کم حجم  گرچه  کتاب  می زنند�  خیالی حرف  و 
اما بسیار پرمحتوا و سخت خوان است� هرسطرش پر از 
استعاره، تشبیه و کنایه است”وقتی آدم به خزان برسد 

مهلت باغ سرآمده است” �
شاهرخ تالش می کند ندیده هایی که نقاش در تابلو 
نمی بیند را به او گوشزد کند� از  نور در باغ های نقاش 
تابلوها هم  سخن می گوید� نوری که حتی در ظلمات 
زندگی  به  را  فرهاد  می کند  تالش  او  می شود�  دیده 
امیدوار کند حتی در نقاشی های اندوهناک و شب زده ی 
او از باغ که گویی کنایه به گذشته و بهار عمر از دست 
رفته است این نور را کشف می کند� برای اشاره به باغ 
نه از واژه های دینی و عرفانی، بلکه از صفت “خیالی” 
استفاده میکند� او معتقد است باغ های خیالی زاییده ی 
سیاست  و  تاریخ  به  باغ  دل  از  گاه  است�  آگاهی  یک 
میان  اینکه  و  می زند  حرف  غربت  از  فرهاد  می رسند� 
گذشته و حال شکافی افتاده است؛ شکافی که باغ های 
نقاشی او را کدر و اندهناک کرده اند� گاه دنبال چرایی 
و  می رود  گذشته  در  می گردد�  تابلوها  رنگی  بی  این 

آرزوها و رویاهایش را می گوید�
در قسمتی از این گفتگو می خوانیم:”فرهاد: بهشت را 
هروقت زیادی مصرف کنی، جهنم می شود� باغ جان وتن 
–هر دو- سخت آسیب پذیرند… در چنین نمایی ما که 

از خانه و کاشانه ی خودمان بیرون افتاده ایم، در خاک 
دیگران بی باغ تریم� این حسرِت خانه و خاک، دامن گیر 

است و وقتی گرفت، دیگر رها نمی کند�”
پیرامونش  واقعیت  از  خیالی  باغ  دیدن  با  شاهرخ 
غریبه  محیط  وقتی  اینکه  می گوید�  سخن  غربت  در 
درون شدید  باغ  در  و چرخیدن  در خیال  رفتن  باشد 
و شدیدتر می شود و داستان هایی از اطرافیانش که در 

غربت زندگی می کنند نقل می کند�

شاهرخ مسکوب در “گفتگو در باغ” بیشتر از داستان 
به مفهوم زندگی پرداخته است که برای بودن باید هوای 
باغمان را داشته باشیم� شاخ و برگش را هرس کنیم و 

ریشه ها را آبیاری�
بارنز  جولین  )نوشته ی  فلوبر  طوطی   -7

ترجمه ی الهام نظری(
در  انگلیسی،  ادبی  منتقد  و  نویسنده  بارنز،  جولین 
در  و  آمد  دنیا  به  فرهنگی  خانواده ای  در   ۱946 سال 
فارغ التحصیل  آکسفورد  مگ دالن  کالج  از  سال ۱96۸ 
شد� به مدت سه سال فرهنگ نویس واژه نامه ی انگلیسی 
 observer آکسفورد بوده و بعد از آن در نیواستیتسمن و
و  فرانسه  ادبیات  دلبسته ی  او  است�  می نوشته  نقد 
شیفته ی فلوبر بوده� در سال 20۱۱ رمانش با نام درک 

بوکر شده است� در  ادبی من  برنده جایزه ی  پایان  یک 
همین سال جایزه ی ادبی دیوید کوهن را به پاس یک 
عمر فعالیت و دستاورد ادبی دریافت کرده� سه کتاب 
شده  بوکر  من  جایزه  نامزد  آن  از  پیش  هم  دیگرش 
بودند: طوطی فلوبر (۱9۸4)، انگلیس، انگلیس(۱99۸) 
و آرتور و جرج (200۵)� او همچنین با نام مستعار دن 

کاوانا چندین رمان جنایی نوشته است�
زندگی نامه،  رمان،  از  تلفیقی  فلوبر،  طوطی  رمان 
بریت ویت، شخصیت  است� جفری  ادبی  تحلیل  و  نقد 
همسرش  تازگی  به  که  است  پزشکی  رمان،  اصلی 
خودکشی کرده و عالقه ی وسواس گونه ای به شخصیت 
فلوبر و رازهای زندگی اش دارد� او شیفته ی فلوبر است 
با زندگی  و برای سر زدن به مکان هایی که به نحوی 
فلوبر ارتباط دارند به فرانسه رفته است تا در گشودن 
رازهایی، نقبی به دل نویسنده، زندگی و آثارش بزند� 
جفری بریت ویت در این میان حقایقی از زندگی خود 
را با رازهای جهان فلوبر در هم می آمیزد� او به خانه ای 
که فلوبر در آنجا متولد شده و خانه ای که روزهای آخر 
عمرش را گذرانده و حاال موزه شده سر می زند� در هر 
نگهبانان  که  هست  خشک شده  طوطی  یک  خانه  دو 
است  طوطی خشک شده ای  همان  می کنند  ادعا  موزه 
که فلوبر در هنگام نوشتن داستان “ساده دل” روی میز 
داشته است و شخصیت اصلی رمانش(لولو) بوده� طوطی 
یک نمونه ی مهارشده و بی نقص از گروتسک فلوبری 

است و الهام بخش خلق لولو�
رمان با توصیف راوی از مجسمه  ی فلوبر آغاز می شود:

ایستاده  باال  آن  کنم:  شروع  مجسمه  از  “بگذارید 
است، همیشگی و نه چندان خوش تراش، با اشک های 
مسی روان از دیدگانش� جلیقه و شلوار خمره ای به تن 
با پاپیونی شل و ول و سبیلی نامرتب، چهره ای  دارد، 

بیمناک و منزوی از این مرد� فلوبر به ما نگاه نمی کند� به 
جنوب چشم دوخته است، از میدان کارم به کاتدرال� از 
فراز شهری که از آن نفرت داشت به بیرون نگاه می کند، 
شهری که به تالفی این بیزاری یکسره نادیده اش گرفته 
است� سرش را با حالتی حق به جانب رو به باال گرفته 
است: تصویر کامل طاسی سر نویسنده فقط به چشم 

کبوترها می آید�”
مجسمه ی  ظاهری  ویژگی های  توصیف  از  نویسنده 
نویسنده محبوبش به کله طاس او می رسد و از همین 
جا ورود به اندیشه های او را آغاز می کند و تا پایان رمان 
می پردازد�  فلوبر  اندیشه های  با  خود  زندگی  قیاس  به 
اولین بحثی که راوی در این رمان مطرح می کند دلیل 
پرداختن عوام به جزئیات زندگی یک نویسنده در کنار 

نوشته  است:”چرا  مانده  جای  به  او  از  که  است  آثاری 
باعث می شود دنبال نویسنده بیفتیم؟ چرا نمی توانیم او 
را به حال خودش بگذاریم؟ چرا کتاب ها برایمان کافی 
برای خواننده کفایت  فلوبر می خواست آن ها  نیستند؟ 
به  فلوبر  از  بیش  که  نویسندگانی  نیستند  زیاد  کنند� 
اعتقاد  نویسنده  شخصیت  بی اهمیتی  و  متن  عینیت 
باز هم ما خیره سرانه به تعقیب  با این همه  داشته اند� 
امضایش؛  چهره اش،  تصویرش،  می دهیم:  ادامه  خود 
مجسمه  93درصد مسی و عکسی که نادار از او گرفته؛ 
تکه پاره های لباس هایش و دسته مویش� چه چیزی ما را 
به بقایای او حریص می کند؟ آیا به قدر کافی به کلمات 
زندگی  یک  بازمانده های  می کنیم  فکر  نداریم؟  باور 

حقایقی را آشکار می کنند؟”
کتاب در عین اینکه نقدی روی آثار فلوبر مخصوصا 
اشاره  هم  او  زندگی شخصی  به  است  بوواری”  “مادام 
می کند� از موقع تولدش که در خانواده ی موفقی از طبقه 
فلوبر(آشیل- پدر  می گوید�  بوده  روشنفکر  و  متوسط 

خواسته  او  از  روزی  بوده)  پزشک  که  فلوبر  کلئوفاس 
در مورد فایده ی ادبیات توضیح دهد� فلوبر سئوال را به 
پدر جراحش این چنین برمی گرداند: که فایده ی طحال 
را توضیح بدهد: تو هیچ چیز درباره اش نمی دانی و من 
برای  همان قدر  طحال  می دانیم  فقط  همین طور�  هم 
ارگانیسم بدن ما حیاتی است که شعر و ادبیات برای 

ارگانیسم ذهن ما�
رمان مانند یک گاه شمار است� از لحظه به لحظه ی 
افراد مهم و تاثیرگذار  با  آشنایی ها، آثار و دیدارهایش 
خانواده اش،  اعضای  مرگ  که  تاثیری  از  می گوید� 
نوشته هایش  و  او  روی  بیماری اش  و  عشقی  شکست 
داشته� فلوبرمی نویسد:”من مثل سیگار برگ هستم باید 
اعماق وجودش  تا روشن بماند”� در  انتهایش را مکید 
ماللی تلخ و همیشگی بوده که از هیچ چیز و هیچ کس 
از  او  بودند�  عاشقش  زیادی  زن های  نمی برده�  لذت 
همصحبتی با آنها لذت می برده اما حاضر نبوده با آنها 
ازدواج کند و هیچ وقت ازدواج نکرده است� وطن پرست 
نبوده و از سیاست و دموکراسی متنفر� حکومت محبوب 
او حکومت چینی از نوع ماندارین(نام طبقه ی مقامات 
صاحب دیوان و کارمندان دیوانی امپراتوری چین) بوده� 
هرچند قبول داشته ترویج آن در فرانسه محال است� 
بی پرده در مورد آدمها قضاوت می کرده”آدمها مثل غذا 
هستند� بورژواها به گوشت آب پز می مانند: همه اش بخار 

است، نه آب دارد و نه مزه� بالفاصله سیرت می کند�”
بارنز، رمان طوطی فلوبر را به سبک پست  جولیان 
حجم  اگرچه  است�  نوشته  ژانر  چند  تلفیق  از  مدرن 
گفتاری  طنز  دلیل  به  اما  است،  زیاد  کتاب  اطالعات 
آن توانسته اطالعات را در مغز خواننده ته نشین کند� 
دیدگاه  فلوبر،  خاطرات  و  دست نوشته ها  درون  از  او 
افراد نزدیک به  فلوبر توانسته پلی به آثار او بزند� البته 
اثر  بین  شده  موجب  فلوبر  آثار  بر  بارنز  کامل  تسلط 
آورد�  بدست  تطابقی  او  زندگی  و  بوواری)  مادام  (مثال 
رازهای زندگی شخصیت(جفری  از گفتن  بین  این  در 
بریت ویت) خود غافل نمانده چرا که زندگی و تجارب 
او را رمانی شبیه آثار فلوبر می داند� کتاب طوطی فلوبر 
داستانی در دل داستان است که موجب آشنایی بیشتر 
خواننده با ادبیات فرانسه، خود فلوبر و آثاراش شده است� 
بیشتر  شناخت  موجب  گویی،  قصه  طی  در  همچنین 
نویسندگان حتی خود منتقدین هم می شود و آنها را 
به نقد می کشاند� فلوبر که دل پُری از منتقدین داشته 
فرانسوی  نقاش  و  نویسنده  فرومانتن  اوژن  به  نامه  در 
دارد  می داند  که  منتقدی  است  کمیاب  می گوید:”چه 

درباره ی چه صحبت می کند�”

داستان »گفت وگو در باغ« در فرم دیالوگ رودررویی دو ایرانی )شاهرخ و 
فرهاد( است که با هم درباره ی مفهوم باغ در فرهنگ ایرانی صحبت می کنند. کتاب 
دردلی از دو مهاجر است که همه ی گذشته خود را در باغ، تصور می کنند. باغ بهانه ای 
در دست نویسنده بوده که با دیدن المانی در آن، سر حرف را باز کند و به موضوعی 
بپردازد. هر تصویری که نویسنده از باغ توصیف می کند، درسی از فلسفه، تاریخ، 
زبانی  با  که  است  تصویری  نوشته ی  یک  کتاب  دارد.  وجود  آن  در  و شعر  معماری 
شیرین و روایی، ارزش این گفتار را تا حد یک رمان دلنشین باال برده است. شاهرخ 
مسکوب در »گفتگو در باغ« بیشتر از داستان به مفهوم زندگی پرداخته است که 
برای بودن باید هوای باغمان را داشته باشیم. شاخ و برگش را هرس کنیم و ریشه ها 

را آبیاری.
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