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 از اتوبیوگرافی تا استعمارنامه 

 
دانستم، نه زبانشان را، نه فرهنگشان را. در هفده  هفده ساله بودم، ناگاه به شهری پرتاب شدم که هیچ نمی

سالگی به فرهنگی وارد شدم که در فضایی مشترک با چندین فرهنگ دیگر دائم در تعامل بود، تعامل  
قابت، فرار، تنفر و هیجان واژەای است که توجیەگر دوست دارد هرچه دردست دارد در آن بریزد. مبارزه، ر

این دیگ دوم بسیار شوک آور بود. جامعەای پر از روابط تبعیض آمیز، استعماری، ظالمانه؛ جامعه تهران  
بسیار پیچیده و هولناک است. مجاورت فارس، کورد، ترک،بلوچ، سنی، عرب، ارمنی، مازنی، سنت،  

مردم  این  تک  تک  سرگردان  روح  حقیقی  جعلی،  شیک،  هویت،  مدرنیته،  حس،  با  هرکدام  که  را  ان 
کند. این دیگ جوش  دلبستگی، عقده و ایدەآل خود به این دیگ در حال جوش وارد شدەاند، هراسان تر می

 جوشد. کس نمیبرای هیچ

کوچ از شهر کوچک به شهر بزرگ، کوچ از احتیاج به اضطراب است. کوچ از ندیده به دیده و دلواپسی 
شود که باید دوباره کوچ کند، یا به شکل دیگری  کند، تازه مطمئن میچ میاست. کسی که به تهران کو

 شود.  درآید، مسخ کافکایی شود. یأس و دلسردی به دست آوردهای تمدنی پرمدعا آشکار می

یک دهه سکنی در تهران نه تنها از تنهایی رها نکرد، بلکه من را به بسیاری از جلوەهای دنیای نو  
مدرنیته، زبان، شب و شعر به مدرک، به شغل، به کارمندی به همە و از همە دلزده  پرسشگرتر نمود به  

 کرد. 

دوست شاعری داشتم که مجذوب اشعار شیرکو بیکس شاعر کورد بود، دوبار از من خواست که ترجمه چند  
ستود.  میشعر را از کوردی به فارسی انجام دهم، شاید از دیدار احمدشاملو برگشته بود و شاملو شیرکو را  

دانستم، وقتی تالش کردم که بخوانم، نتوانستم،  اشعار شیرکو در یک کتاب بود و من اسم کتاب را نمی
حتی کاست صوتی او را که به من داد گوش دهم، متوجه شدم که اصال کوردی بلد نیستم، یعنی نتوانستم 

د. آنجا بود که متوجه شدم،  یک جمله کامل را برگردانم. آن زمان بدترین حس زندگانی به من دست دا
 دانم.  یک فاجعه اتفاق افتادە است. من زبان مادری خود را نمی

دانم چه رخ داده بود، هرچه  تصمیم گرفتم، بجای اینکه که دیگری باشم، خودم را بشناسم و خود باشم نمی 
 ، مارکز و ..  دستم آمد خواندم، از فانون، کامو، سارتر، فلسفه، رمان، داستایوسکی، یونگ، کمپبل

زمانی که تحصیالت مهندسی را به اتمام رساندم، چهار سال دانشگاه و شش سال بعد بزرگترین تجربه زندگی  
بزرگسالی من شد. همە گونه بال و تجربەای مشاهده شد، تا مغز استخوان زندگی و تالش مردمان دور از 

ا مرور و بازنگری جدی و عمیقی  سرزمین خود را حس، درک و چشیدم. پس از مهاجرت به غرب مجدد
نسبت به رفتارها و الگوهای استعماری و کلنیالیستی چه از اقامتگاه پیشین و چه از روند جهانی سازی  
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ای اقتصادی دنیای دیگری را گشود. پس از آن بورس موسسه  2012و گلبالیزاسیون انجام دادم. در سال  
و دکتری اقتصاد مرا راضی نکرد، از امید به دانشگاه    نگاه من به دنیا بسیار متفاوت شد. فوق لیسانس

برای تغییر انقالبی بریدم. رنج مردمان سرزمینم مرا بسیار رنجیدەتر کرد. لذا مصمم شدم درک خود را از  
خورند  کنم، مردمان سرزمینم را دیدم که در فالکت، قحطی غوطە میدنیا انقالبی کنم و مکتوب کردم و می

 کنم.  را مشاهده می  دوروئی عظیمی و همزمان فریب و

زبان خانه اول بیش از شصت و پنج درصد مردمان جغرافیای ایران غیرفارسی است، به دلیل ممنوعیت تدریس  
به زبانهای غیرفارسی در ایران، تنها گزینه دسترس به احساس و گنجینه زبانهای ملی اینست که باید  

زبان، بسیار کم با ادبیات،  دگان را درک کنید، مردمان فارسگوینده آن زبان باشید تا حس و درد گوین
گفتمان، سخن عامه و حرف دل، غیرفارسی زبانان آشنا هستند و همدلی جدی نه در نوشتار، نه گفتار و نه  

شود. متانت فطری این مردمان مستعمره و نزاکت سیاسی در رفتار بسیاری از مردم آن سرزمین مشاهده نمی
 نب مرکز، روند احقاق آزادی و حقوق این مردمان را به تأخیر انداختە است. تحمیلی از جا

سالها و قرن هاست که متانت جمعی مردمان این دیار به استعمارگر نزدیک اجازه هرجنایتی در تمام بخش  
 ها را دربند کرده است.ها داده است، افعی سەسری که اختاپوس وار حیات آنهای زندگی آن

یده سالها مطالعه و کندوکاو در سپهر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جغرافیای مردمان ایران این کتاب گز
 و دولت )های( حاکم بر آنان به روش تحلیل کنش متقابل سازمانهای سیاسی و نیروهای اجتماعی است. 

آن  به  جدی  بسیار  تلنگری  متن  آسیب این  متن  این  بله  است،  مؤسها  استعمارزده،  مردمان  سات  شناسی 
استعماری و حال و روز مستعمره است. این متن ترسیم دوباره اندیشه ضداستعماری و توسعه این مطالعات  

کند، مطالعەای صورت نگرفته  است در حیطەای که پیشتر هدفمند در چارچوبی که این کتاب ارائه می
شود. باشد که این استعمارگری)کوکلنیالیسم( شکافته  است. سعی شده قطعات و پازل های برساخت هم

 متن چراغ راه مردمان جهت نیل به آزادی از یوغ استعمارگر دور و نزدیک شود.   

 

 برای آزادی و زندەباد آزادی 

 2021بهار 

 دکتر پژواک کوکبیان

  آریزنا
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خواهم نه برده باشم نه بردەدارآزادی یعنی می  

 آبراهام لینکلن 

 پیشاکالم 

 من کیستم  

کند که ابتدا از استعمارزده هویت زدایی کند. چون ادامه رابطه ناسالم و استثماری استعمار بسیار تالش می
 بدون دگرگونی ذهنیت ممکن نیست. 

دانم منبع یا از زمانی که به آمریکا وارد شدم، یک روایت همواره در پس ذهن من تکرار شدە است. نمی
را در ابتدای این کتاب اشاره دهم. روایت است که از صدسال پیش و  منشاء روایت کیست اما الزم است آن 

از جای آمریکا مهاجرت کردەاند، همواره جهت  از زمانی که مهاجران متفاوت  به خاک  نقاط دنیا  جای 
خودداری از مورد تبعیض قرارگرفتن سعی کردەاند که خود را همشکل و همسان جامعه عمدتا سفید آمریکا  

های آشکاری با میزبانان خود دارند، زبان،  جران از هر طیف و نژادی باشند، عموما تفاوتقرار دهند. مها
آن چهره  شکل  و  پوست  رنگ  مذهب،  نام،  فرهنگ،  میلهجه،  فرق  مشخصات  ها  این  میان  در  کند. 

رای  توان با جامعه آمریکایی تطابق داد. لذا بسیاری از مهاجران بمتمایزکننده، زبان و نام را تاحدی می
آمریکایی آسانتر  تلفظ  راحتخوشایند و  نام  نام اصلی خود  بجز  برمیها، غالبا  نامهای  تری را  گزیدەاند. 

آن انگلیسی،آمریکایی  نزدیک  به معادل  و محلی  آسیایی، عربی  تغییر میچینی،  نمونه ها  برای  کرد. 
شدند. این روند ادامه  میتبدیل    …مینگغو به مایک، مهدی به مایک، سوارتا به سوزی، علی به آلن و  

یافت تا متخصصان هندی شبەقاره هندوستان به محیط کار عموما تخصصی و حرفەای آمریکا و کانادا 
 راه یافتند. 

کردند برای خود نامهای آمریکایی  اینان تابویی را شکستند، هندیها برخالف سایر مهاجرینی که سعی می
که “درست است تلفظ اسم ما برای شما سخت است، اما من حاضر    برگزینند، رو به آمریکاییها، بیان نمودند

سعی بکن اسم مرا    نیستم نامم را جهت خوشایند تو عوض کنم، نام من هویت و هستی من است تو کمی 
 بهتر تلفظ کنی، اگرهم نتوانستی اشکالی ندارد.” 

به این کار نیست. این    لزومیاسم من متعلق به من است، اگر آن را تغییر دهم تو مرا دگرگون کردەای،  
ها پذیرفتند و من به یاد ندارم که حتی  هندیان در فضای با سطح آگاهی باالتری وارد شدند، آمریکایی

یکبار مورد سوال، استهزا و یا تبعیض آشکار قرار گرفتە باشم. نخستین قدم جهت رهایی، رهایی اندیشه و  
 او، بر صورت او نهادەاست.   ذهن خود از ماسک و صورتکهایی است که دیگری
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شود، در حالیکه در رسم الخط نوشتاری  متون فارسی واژه کورد، کرد نوشته می  توضیح: متاسفانه در تمامی
 شود.  شود، در تمام این متن این شیوه رعایت می)عربی( واژه کرد به صورت کورد نوشتە می آرامی
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 کنم زیستن به معنای پارتیزان بودن است من نیز چون فریدریش هبل گمان می ،هابیزارم از بی تفاوت

 آنتونیوگرامشی 

 متن ضداستعماری و زبان استعمارگر 

استعمار  علیه  استقالل  جهت  الجزایر  رویدادهای جنگ  زمین،  دوزخیان  خود،  نوشتار کالسیک  در  فانون 
برای سایر مطالعات و مبارزات ضد استعماری    فهم و ساده نوشت که چارچوبیفرانسه را به گونەای عوام

است. پیامش باید همەفهم باشد.    سواد و امیفکر پیامبری است، رساندن پیام به بی ها شد. وظیفه روشن ملت
نویس بنویسد. کارل ریموند پوپر عقیده داشت که سخت ترین کار سادە نوشتن او باید سادەنویس و پرمعنی

نویسند یا خیلی مخاطب خاص دارند، یا واهمه دارند که کم سوادیشان آشکار  میهایی که پیچیده است. آن 
شود. فانون نوشت تا تغییر دهد و داد. چون مخاطب او هم استعمارزده بود و هم استعمارگر و هر دو زبان او  

 فهمیدند، او به زبان استعمارگر نوشت. این متن به زبان استعمارگر است. را می

کند که پیش از آنکه همگی اقشار در نوشتەهای فانون این است که به درستی اشاره می نکتە قالب توجه
و نیروهای استعمارزده بر ضددشمن مشترک متحد شوند، در درون خود کشمکش و رقابت بسیاری برای 
هژمونی، اثبات حقانیت گفتمان، ایدئولوژی، مسیر و بسیاری موضوعات دیگر خواهند داشت. قبل از آغاز 
به  برضدیکدیگر  خود،  درون  داخلی  استعمارزده یک جنگ  سراسری ضداستعماری،  قیام  و  جنبش  یک 
همدیگر بدهکار هستند. این تقابل درون استعمارزده، در شکل بددهنی و مرافعات رسانەای، دعوای شخصی،  

ضد استعمارگر ها همگی توفان پیش از اتحاد سراسری و همگانی  شود، اینتوهین و گاها برخورد تشدید می
و خودزنی دچار خواهند شد؛    است. دانشگاهیان، نویسندگان، روشنفکران و سیاسیون همگی به سردرگمی

هایی عموما چنین مسیری را طی کردەاند. ما شهروندان هر جای جهان باشیم، امروز دیگر به  چنین جنبش 
انیم چه کسانی و چه نهادی از مالیات  باشیم که نیاز داریم بدنوعی مستعمره هستیم ما استعمارزدگانی می

کنیم غیرعادالنه است  های ما، ساعات کار ما، از منابع طبیعی شهر و آبادی ما و آنچه که احساس می
 شوند. و از ما به سرقت رفتە است، منتفع می

استعمار کالسیک فرآیندی است که یک کشور قدرتمندتر کنترل سرزمین دیگری را بدست گرفتە، قدرت  
کند و از منابع آن برای منافع و کنترل سیاسی نظامی مستقر و ماندگار می  مؤسساتود را از طریق  خ

بهره میخود  استعمارگر برداری  کشور  از  بخشی  همچون  عمال  مستعمرات  استعمار  حاکمیت  تحت  کند. 
 شوند.  شوند و موجودیت مستقلی برای آنها در نظر گرفته نمیشناسایی می

ها و کشورها پس از رهایی  است که عموما پس از استقالل سرزمین  استعمارگری نظمیهم  کوکلنیالیسم یا
قدرتهای کالسیک  استعمار  میاز  مشاهده  غربی  عموما  و  و خارجی  ملی  مبارزان  اینکه  باوجود  شود. 

مدل و  آزادیخواهان استقالل طلب قادر بودند که سرزمینهای خود را از یوغ استعمار رها کنند، اما تفکر،  
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سیستمهای چپاولگرانه پس از مدتی دوباره خود را بازتولید و بازسازماندهی کردەاند. پس از خروج صوری  
، گروهی و یا بخشی از نیروهای خودی با استفاده از روشهای  ها؛  قومیاستعمار کالسیک از سرزمین

پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم شرکت بزرگ، درشکل  ها و قدراستعمار کالسیک و حمایت و  ت های 
، ساختارها و مدلهایی نو با صورتکی مدرن ولی با همان اهداف تاراج، چپاول و استثمار بازگشتەاند. مؤسسات

 با صورتکی نو بازگشتە است.  چهره قدیمی

ی بواسطه قوانین تحمیلی  مؤسساتدوباره استعمار منجر به استیالی فرهنگی، استثمار سرزمینی و    این رجعت
 دهای مالی و پولی در قالبی نوین و جدید گردیده است. و نها

 

 پساکلنیالیسم و کلنیالیسم داخلی   

شود شناخت خود و استنباط شخصی خود را از دو مفهوم کلنیالیسم داخلی و پسااستعمار در ابتدا سعی می
معانی این مفاهیم ها را فهمیدەام، هرچند شناوری و سیالیت  جهان آن  بیان کنم. ادعایی ندارم که تمامی

همواره باید به رسمیت شناخته شوند، با این حال، الزم است که تعریف نظری استعمار داخلی و پسااستعمار 
 را برای کمک به پیشرفت بحث در نظریه کوکلنیالیسم روشن کنیم. 

سیاه، صورتک استعمار«، »پوست  باب  در  چون »گفتاری  از  آثاری  زمین«  و »دوزخیان  سفید«  های 
استعمارشده« هومی  ,Bhabhaها )بابا در کتاب موقعیت فرهنگ  »فرانس فانون« و »استعمارگر و 

Homi. The Location of Culture, 1994کند که استعمار به تاریخ و جغرافیایی خاص تعلق  ( بیان می
می  و  همه ندارد  غالب  قشر  در  خودکامگی  صورت  به  نظریهتواند  شود.  مشاهده  بشری  جوامع  ی  ی 

نظریه اندیشهپسااستعماری،  از  برآمده  و  دید  چندزاویه  با  نظریهای  دریدا  و  »فوکو«  فلسفی  ی  های 
سو، از سوی  به این  1980ی  کاوی »الکان« است که از دههی روانفرهنگی»آنتونیو گرامشی« و نظریه

ترین  بابا اصلی  و هومیمتفکران غیرغربی مقیم در غرب، پرورانده شد. ادوارد سعید، گایاتری اسپیبواك  
 آیند. نظریەپردازان این نظریه به شمار می

رابطه  چگونگی  چون  مهاجرت  مسائلی  و  آوارگی  وضعیت  استعمارزده،  و  استعمارگر  چندبعدی  ی 
(Diaspora پیامدهای اختالط فرهنگی، تأثیرات استعمار بر فرهنگ استعمارشده و بالعکس، چگونگی ،)

ی  ی »فرودستی و فرودستان« دغدغهگان، و مسئلهمشده و ساکت استعمارشدهبه صدا درآوردن صداهای گ
پردازان پسااستعماری و عمدتا استعمار یکم را به خود مشغول کرده است. استعمار یکم، استعمار  فکری نظریه

 ذهن، زبان و فرهنگ است.

نگاری غرب ساخته شده و  خکنند تاریخ شرق و غرب توسط تاریها بدرستی ادعا میدر واقع پسااستعماری
سازد. به باور پسااستعماریها، ای اروپامحور میکند، نظام فکرینگاری غربی ارائه میروایتی که تاریخ
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سازی را به چالش بکشند. شکنی دریدا اینگونه هویتروشنفکران باید بر اساس روش پساساختاری و شالوده
توانستەاند هم با با موفقیت  بدرستی غرب را بکاوند. هرچند  پسااستعماریها  فتار شرق را بشکافند و هم 

مسلمان، سعی کردەاند که روایت و مقتضیات خود را از نظریه پسااستعماری   کشورهای خاورمیانه و اصوال
ها را با مدرنیته، به هژمونی از دست رفته کمک کردە باشد یا بتوانند سریعتر آن  استخراج کنند تا احتماال

از قدرت سیاسی و یا مؤسسات    ی بدون خونریزی ممکن سازند، یا شاید که بتواند سهمیطی یک آشت
ی پسااستعماری یک نظریه  نظریه  اجتماعی معاصر دریافت دارند، اما اعالم این مساله الزم است که اصوال

 سکوالر است.

 

( و عطف به  1957مارکارد )  توسط لئو  اولین اشاره به مفهوم کلنیالیسم داخلی "استعمار داخلی" احتماال
در مورد استعمار داخلی در یونان    مساله آفریقای جنوبی انجام گرفتە است پس از ایشان مطالعات مهمی

(Peckham، 2004( تونس   ،)Sghaier،2016  به طور التین،  آمریکای  در  از جمله  سایر کشورها  و   )
( در  1969و    1963)  Rodolfo Stavenhagen( و  1965bو    1965aمشخص توسط پابلو گونزالس کازانووا )

کند که استعمار داخلی به    مکزیک صورت گرفته است. گونزالس جامعه شناس مکزیکی تأکید می
دلیل   به  اینجا  در  دارد.  اشاره  ناهمگن"  فرهنگی  بین گروه های  بهره کشی  و  اجتماعی  روابط  "ساختار 

نظریه ایشان کفایت مطلب را در متن آن جامعه    فرنگی و تاریخ مشترک این گروەهای مکزیکی همزبانی، هم
(، پابلو گونزالس کازانوا به استعمار داخلی اشاره  1965aکند. در کتاب دموکراسی در مکزیک )بیان می

دارد، او به خطرات استفاده از مفاهیم، چارچوب و دستەبندی محققان اروپایی بدون تطابق آن با واقعیت های  
اشاره   پیشنهاد میمیکشورهای مستعمره  و  نمیکند  ذهنی و فکری کشورهای  کند که  استعمار  توان 

 توسعەنیافته را با تجزیه و تحلیل روابط بین نظام سیاسی و ساختار اجتماعی به مقصود رساند. 

شناختی اروپایی حائز اهمیت دانیم مفهوم "مبارزه طبقاتی"، به حوزه علم نقد جامعهبه عنوان نمونه ما می
کند. با این حال در متون پسااستعماری  ا که دیالکتیک و تناقض بین سرمایه و کار را برجسته میاست زیر

و ملی، تبیین، تفسیر و تعریف شدەاند.  چنین متونی دوباره بر اساس الزامات و شرایط و تفاوت های قومی
ر متون اروپایی  در مطالعات پسااستعماری زبان و فرهنگ سنگ زیربنای جوامع مورد بررسی است. اگ

را یک نگرش  عمودی بر دیوار صاحبان و مبارزه طبقاتی  آجر  از سلسله مراتب و همچون چیدمان  وار 
افقی مابین گروهبی استعمار داخلی مبارزە و رقابتی  بدانیم، در  برای تصاحب  صاحبان مال و سرمایه  ها 

خلی همچون دایرەهای نمودار ون در  سرمایه، قدرت سیاسی و هژمونی درجریان و مدنظر است. استعمار دا
 ریاضیات هستند که دائم درصدد بیشینە کردن مساحت تحت سلطه خود هستند. 

کنیم. نابرابریهای میان قدرت غالب،  اگر سپهر تعامل استعمار داخلی را عمدتا در عالم جغرافیا تعریف می
ها(، ها و زندان)پلیس، دادگاه  ومیو گروه)ها( به صورت سیستماتیک در زیرسیستمهای آموزشی، امنیت عم
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بهداشت، اشتغال، تولید فرهنگی و امورمالی زیر ذرەبین خواهد رفت. به بیان دیگر در استعمار داخلی و 
حتی حوزه پسااستعماری )زبان،فرهنگ( دعوا میان دو سیستم عمودی، دولت همچون سازمان سیاسی و  

توان به ستم و استعمار مزبور خاتمه داد. به بیان دیگر احزاب بافتار اجتماعی نیست. لذا با عمل سیاسی نمی
احزاب   زیراکه  نمایند.  را حل  پسااستعمار  و حتی دغدغه  استعمارداخلی  توانست مساله  نخواهند  سیاسی 

 ای عمودی دارند، در حالیکه این مبارزه افقی است. مبارزه

پسااستعماری کنونی با متن کنونی، به نظر   لذا با نگاهی به ساختار و دامنه نظریەی استعمار داخلی و
نویسنده این دو دستگاه فکری پوشش مناسبی بر استعمار ذهن، زبان و فرهنگ را بررسی کردەاند، اما  

نمی اقتصاد( دیده  شود. مـطالعات علم چارچوبی متمرکز جهت مطالعه سه حوزه )سرزمین، مؤسسات و 
 باشد. تعمارگر هنوز محدود دربعد و حوزه ذهن، زبان و فرهنگ میشناسی در رابطه با استعمارزده و اسانسان

  

 مطالعات پسااستعمار سوژه یا ابژه

دریافت من از متن ادبیات و مطالعات پسااستعماری در بطن کشورهای درحال توسعه و جنوب دارای حسی  
ی تصرف زبان و  دوگانه و متناقض است. از سویی ادبیات پسااستعماری به خوبی توانستە است چگونگ

توانست  فرهنگ را خصوصا در فضای شهری تحلیل، شناسایی و کالبدشکافی کند، اما کار بیشتری می
 بکند که نکردە است. 

در نبود آزادی حقیقی، عمال در سیستمهای توتالیتر و استبدادی همچون ایران، ایجاد نهادهای متحدکننده 
های اجتماعی، نیروهای آکادمیک در محیط تحقیق، تبدیل به ابزار و پروژەهایی در دست نهادها و  گروه

تر مردمان استعمارزده به خوشه نمودن بیشاستعماری و امنیتی جهت اتمیزه نمودن بیشتر و خوشە   مؤسسات
 آنها شدەاند.  های کوچکتری جهت کنترل و انحراف انرژی ضدسیستمیگروه

جهت مالقات    بابا( را اشغال نمودەاند. مکان سومی  استعماری همگی مکان سوم )به تعبیر هومی  مؤسسات
به   تمام فضا متعلق  نیست،  استعمارزده موجود  و  استعمارکننده  دیگر  آنهاست  مؤسساتبین  به عبارتی   .

ای و سطحی نازلتر و مرتجع تر از پیش مشکالت استعمار کالسیک نه تنها حل نشدند بلکه به مرحله
 تحویل دادە و منتقل شدەاند که توانایی ایجاد خالقیت در حل مسائل را به هیچگونه ندارد.

یته پسااستعماری وارد نشدەاند، اختالفات و نزاعهای پیشین در متن سنت استعماری، نه تنها به مدرن  تمامی
 بلکه از معنی درونی آن تهی و به انحراف کشیدە شدەاند، تکەتکە شدەاند.
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 منشاء کوکلنیالیسم 

منشاء کوکلنیالیسم بی قدرتی و خودفروختگی استعمارگر نزدیکی است که نتوانسته و نخواسته ریشه و  
 حاد نیروهای درونی، درمان و چارەسری نماید.  راه حل نهایی وابستگی به بیگانگان را با منابع و ات

 موازنه مثبت و منفی یکی از نشانەهای مستعمره بودن خود کشور ایران است.

های بزرگ  موازنه در ادبیات سیاسیون ایران به این معنی است که چگونه تعادل مابین تقاضاهای قدرت
مستع ایران  اگرچه  بعد  به  قاجارها  زمان  از  بیاوریم.  امروز  بوجود  به  تا  هموارە  اما  است  نبودە  تمام  مره 

نیمەمستعمره بوده است. این بدین معنی است که عناصری در داخل ایران، همچون آلت فعل و واسطه ایادی  
کردەاند. این افرادهمیشه بخشی از خود قدرت سیاسی  خارجی، منافع قدرتها و بازیگران خارجی را تأمین می

اند. چون تعداد و قدرتهای مداخلەگر بسیار  نیروهای بیگانه را پاسداری کرده  داخل ایران بودە ولی منافع
داد. به همین جهت برقراری موازنه و تعادل در امتیازدهی به اغیار و  بودە، لذا همواره تصادم منافع رخ می

های پی دولتهای پی در  فروشی بودەاند. پس از شکستبیگانگان، سیاستمداران دنبال قاعدەمند نمودن مملکت
سیاستمداران تاثیرگذار سعی در    عمال تمامی  در قلمرو سیاسی، نظامی  قاجار، پهلوی و جمهوری اسالمی

کسب مهارت در چانەزنی و مذاکره با خارجی داشتەاند. این چانەزنی همان ایجاد موازنه در امتیازدهی  
 بوده است. 

های  به دلیل سوءمدیریت، کشور به ورطه قحطی  در اواخر حکومت قاجار بر ممالک محروسه قاجار، عمال
ها به ورطه بی قانونی، فروپاشی شد. به دلیل عدم به رسمیت شناختن والیات، آن پی در پی گرفتار می
قدرت سیاسی  کردند. از سوی دیگر مالیات استعماری دولت مرکزی و عدم توزیعچرخه توزیع سقوط می

 گذاشت. صاد داخلی باقی نمیهیچگونه توانی برای بخش تولید اقت

مساله موازنه منفی اولین بار در تاریخ ایران توسط قائم مقام فراهانی مورد بررسی قرار گرفت.  قائم مقام  
استقالل  پیشرفت و  بودە که جهت مدرن سازی و  تاریخ  از معدود مردان  ایرانیان یکی  به روایت  فراهانی 

. قبل از صدارت او نیرو و سپاه قاجار یکسره تحت فرمان  اقتصادی و سیاسی زحمات بسیاری کشیدە است
گذاشت و مناصب جدید نیز به آنها واگذار افسران انگلیسی بودند. قائم مقام آهسته آهسته آنها را کنار می

کرد. دشمن سرسخت انگلیسیها و سلطه استعماری انگلیسی و روسی بود. قائم مقام مستشاران آنها را  نمی
 22دە بود، که زمانی با توطئه انگلیسیها برکنار شد، سرجان کمپبل در خاطرات خود به تاریخچنان کالفه کر

 کند. این چنین روایت می 1835ژوئن 

"امروز از جانب امام جمعه به دیدنم آمدند تا دستگیری قائم مقام را به من تبریک گوید وهمچنین مراتب 
دارد و نیزاعالم داردکه :همه معتقدند براثر کوشش های    شادمانی امام جمعه و تمام طبقات مردم را ابراز

من بودکه خوشبختانه توانستند ازاین آفت بدتر از طاعون رهائی یابند.کسانی دیگرهم آمدند وهمان معنی 
 را تکرارکردند .امام جمعه وشاهزاده وردی میرزا خواهش داشتندکه به دیدن ایشان بروم."
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 کند که:نقل می 1835ژوئن  21کمپبل روز قبل از این اتفاق 

"بامداد امروز سوار اسب شده، به شهر رفتم. در راه کسی را دیدم که فرستاده مرا از دستگیری قائم مقام  
و پسران و اعوان او که به امر اعلیحضرت صورت گرفته، آگاه گرداند. یکسره به کاخ سلطنتی رفتم. اما  

گرفت.  او را در آغوش می-به عادت ایرانیان-راز مسرت و تهنیتبه مالقات شاه کامیاب نشدم ... به عنوان اب 
شنیدیم که مسجد نیز پر از جمعیت است و مردم به دعاگوئی اعلیحضرت مشغول اند که آنها را از چنین  
طاعونی نجات بخشید ... دیدم چند نفر انتظار بازگشت مرا دارند تا مبارکباد و تهنیت گویند .خویشاوندان  

یوانخانه چند تن از ریش سفیدان شهر .. احساسات آنان چنان بود که همگی تمنا داشتند این  شاه، رئیس د
شهرت)خبر( راست باشد ولی)اگر( قائم مقام هنوز معدوم نشده باشد، او را بکشند و جسدش را درمیدان 

خواهد فریفت  شهر آویزان کنند، چه او به قدری آدم بزه کاری است که اگرزنده بماند همه کس را  عمومی
 و ازنو زمام قدرت را به دست خواهدگرفت." 

کندکه: "در آن زمان میرمحمد مهدی امام جمعه تهران بوده است. سرجان کمپبل با  اسماعیل رائین نقل می
مبالغی پول به نوکران وجیره بگیران خویش دردربار ودولت وهمچنین با تقسیم پول بین مالیان و ارباب عمایم  

ق شده بود بزرگترین دشمن خود راکه گناه او حفظ منافع ایران در برابرخارجیان  بودبه قتل  سرانجام موف
برساند.گناه بزرگ قائم مقام از روزی شروع  شد  که  هدیه  ارسالی  پادشاه  انگلستان  را از جیمزموریه  

ت  هندوستان[ برای )نماینده او در ایران( وسپس حقوق ومقرری ماهانه اش راکه ازکمپانی هندشرقی]حکوم 
 1خود او و وزیران خارجه ایران درنظر گرفته بودند، نپذیرفت." 

»... برای جلوگیری از اغتشاشات حاصله، بعضی از طوایف كه اقامت آنها در برخی نقاط لرستان، مضر و 
نمودند، این قبیل طوایف كوچ داده شده و در حدود تهران تا خراسان و از طرفی خوزستان  اصوال تحریكات می

  2اسكان پیدا كردند....« 

و  دخیل  قدرتهای  به  امتیازدهی  عدم  یعنی  منفی  موازنه  و  همسان  امتیازدهی  معنی  به  مثبت  موازنه 
کرد، دولت ایران موظف  افت میمداخلەگر است. موازنه مثبت یعنی اگر روسیه یک امتیاز استعماری دری

 بود معادل و هم ارز آن امتیاز به دیگر اشغالگر و استعمارگر سرزمین، یعنی انگلستان ارائه کند. 

شامل انحصارات اقتصادی، انحصارات قرارداد نفتی، گمرک بر واردات کاالی خارجی ساخت    این امتیازات
 بود. ق چاپ اسکناس و سایر منافع میاین دو قدرت، کشتیرانی،حمل و مدیریت راه آهن، ح
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توانیم تقسیم  اگر نگاهی به جغرافیای ایران نگاهی بیاندازیم، آنرا به سه ناحیه فعال و پویای اقتصادی می
 کنیم. شمال و شمال غربی، جنوب و غرب.

آسیای میانه   سرشار نفت و گاز کاسپین و اهمیت استراتژیک دروازه ورود به هارتلند،شمال با توجه به منابع
و همسایگی روسیه، عمدتا دروازه صدور ماده خام هیدروکربنی و ورود کاالی ساخته روسی بوده است. به 
همین علت تاریخا روسها برایشان سهم خود از بازار ایران، مسائل گمرکی و تعرفه و مالیات بر اجناس خود، 

 بیشتر اهمیت داشتە است. دروازه شمال یعنی روسیه.

نوب ایران، دروازه نفت به روی جهان غرب و خصوصا تأمین کننده سوخت و انرژی بسیار ارزان برای منطقه ج
استمرار امپراتوری بریتانیا و دروازه زمینی به هندوستان بوده است. دروازه جنوب یعنی انگلستان و غرب.  

  که در مورد آن مفصال  باشدمنطقه جنوب شرقی، سرزمین بلوچستان، دارای منابع نفتی استخراج نشده می
 شود. در »فصل بلوچستان، مریخ روی زمین« توضیح داده می

سرزمین بازار، مبادله و تبادل کاال از غرب فالت ایران )استانهای کرمانشاه، کردستان، لرستان و بخش مرز  
نه گسترده شده  شود و تا عفرین و کنارەهای دریای مدیتراترکیه با استان آذربایجان غربی کنونی( آغاز می

است. به صورت تاریخی مرکز مبادله و بازارهای کاالی ساخته جهت تبادل در غرب فالت ایران و مزوپوتامیا 
قرار داشته است، در حقیقت اولین تمدن بشری در سه گوشه زاگرس، توروس و فرات تشکیل شده است. غرب  

 ایران، دروازه بین النهرین و ادامه جاده ابریشم است.

استعمارگری )کوکلنیالیسم( در مورد ایران، این مساله بوده است که با چه قیمتی و به کدام  ء هممنشا
 از این سه منطقه اقتصادی و دروازه نعمت بذل و بخشش دادە شود.  قدرت سهمی

موازنه منفی در حقیقت به آن معنی است که به هیچکدام از کشورهای انگلستان و روسیه امتیازی دادە 
پول کاغذی و    پس از بوجود آمدن تمرکز نظام اداری و کنترل منابع ملل دیگر توسط  این امتیازاتنشود.  

تر شد. از سیاستمداری که در تاریخ ایران  ارتش مرکزی که بعدها به کمک بریتانیا تجهیز شد، برجسته
پس از دو سال طی  توان از محمد مصدق نام برد، که وی  سیاست موازنه منفی را درپیش گرفتە است ، می

 کودتای بریتانیا و آمریکا از قدرت کنار گذاشتە شد.

مطمئنا در سایر کشورهای غنی از لحاظ منابعی زیرزمینی، چنین مسالەای یکی از بزرگترین چالش 
سال اخیر، حاکمان ایران جهت حفظ قدرت به استعمار بیرونی )استعمارگر   150سیاستمداران است. اما در ایران  

متیاز و منابع کسانی دیگر در جغرافیای کنونی را بدون قرارداد، هماهنگی و حتی پرسش عطیه  دور( ا
 دادەاند. 

خوزستان   خود  به  نفت  از فروش  خوزستان درخواست کردند که یک درصد  نمایندگان  از  تعدادی  زمانی 
ن از فروش نفت درصد بودجه ایرا  85اختصاص دادە شود و مجلس با آن مخالفت کرد، در حالیکه بیش از  

 خوزستان است. به راستی چپاول و غارت عجیبی در جغرافیای ایران در جریان است. 



24 
 

 

 در حال تقسیم دنیا  1805و ویلیام پیت نخست وزیر انگلستان سال  ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه

 )منبع کتابخانه کنگره آمریکا( 

 

 

  



25 
 

 کیست؟  استعمارگر نزدیک و استعمارگر دور

استعمارگر دور یک کشور، سازمان و یا شرکت فراملیتی است که جهت تاراج و چپاول نیروها و عواملی 
می  بومی کار  به  را  کشوری  درون  میو  دور  استعمارگر  هندشرقی گمارد.  کمپانی  یا  و  بریتانیا  تواند 

 شرکت فراملیتی باشد.امپراتوری بریتانیا باشد. استعمارگر دور اغلب یک کشور، سازمان و یا یک 

شود که منافع و اهداف نیروی بیگانه )استعمارگر دور(  تواند به کشوری اطالق میاستعمارگر نزدیک می
کند، و در راستای تخریب و استثمار منافع مردمان  را در رابطه با مردمان و سرزمین آبا اجدادی دنبال می
کند.  نژادی و فرهنگی حکمرانی و فرمانروایی میمشخص و بخصوصی از لحاظ جغرافیایی، گروه زبانی،  

های دولت ایران در جهت اجرای سیاست زمین سوخته سرزمین  گونه استعمار برنامهیکی از نمودهای این
 باشد.  بلوچستان و تخلیه آن سرزمین از مردمانش می

حکم راند و منافع  زمانی که از سرزمینی، گروه و طبقه حاکمی براساس روابط استعماری بر دیگر بخش  
قدرتی خارجی را تامین کرد آنگاه او با نسخه و متدهای استعمارگرایانه بر استعمارزده حکومت کرده است  

 باشند. و وی استعمارگر نزدیک اوست. این استعمارگر نزدیک ماهاراجەهای دوران نوین می

دلیل است که چهره زشت و کریه و    دلیل استفاده استعمارگر دور از استعمارگر نزدیک و وابستگان به این
ریز و غارتگر یک خارجی با چهره ای آشنا، همزبان و به ظاهر دلسوز جایگزین شود. استعمارزده برضد  خون

 کند.باشد قیام نمینهاد و کسی که احساس کند از خودش و برای خودش می

ک نژاد، قوم، گروه زبانی و بزرگی و گستره استعمارگر نزدیک در دنیای امروز ممکن است به بزرگی ی
یا صنف و شغل باشد. اگر اقتصاد کشوری، توسط بانکداران خودی با شراکت و هماهنگی و نسخەپیچی  

المللی به گروگان گرفتە شدە باشد، آنگاه بانکداران خودی استعمارگر نزدیک و کارفرمایان  بانکداران بین 
 زده خواهند بود. این را در کشور ایسلند مشاهده کردیم. المللی آنها، استعمارگر دور این ملت استعماربین 

در قالب و شکل سازمانهای بین المللی، تراست، شرکتهای فراملیتی، سازمانهای   استعمارگران دور، غالبا
های نژادی، بین المللی غیرانتفاعی/غیردولتی و یا کشور و دولتی خارجی که با سرزمین استعمارزده تفاوت

فر یا  و  آن،  زبانی  کوکلنیالیستی  شکل  در  اخیر  رجعت  این  در  یافتەاند.  نظم  دارند،  فراوانی  هنگی 
کردە است، که   استعمارنزدیک قوانین، مجالس، پارلمان، سازمانهای تحت کنترل خود را به شکلی دائمی

 آید.  ی بسیار مشکل به نظر میمؤسسات رهایی از او به دلیل نهادینگی  

، ترمیدور وبازتولید استعمار و چپاولگری با این تفاوت صورت گرفتە است که ما دیگر چهرەهای  این رجعت
ناآشنای استعمار کالسیک و حضور فیزیکی افراد خارجی در مراودات روزمره درمقابل چشممان نیست.  

نیست، فرمانده اسرائیلی    سرباز فرانسوی در الجزایر نیست، رئیس انگلیسی در اقامتگاه باشکوه بمبئی ساکن
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دهد و یا مافیایی چینی در مالزی شعبه ندارد، بلکه این خود فرد یا مؤسسات  نیست که دستور شلیک می 
 کند. باشند که نماینده منطقەای شرکت فراملیتی چینی است و کارگر ماالوی را استثمار میمی بومی

ن استعمارزده و استعمارگر نزدیک است و تقریبا  ، مابیعموم تعامل، مبادالت و تراکنش کوکلنیالیسمی
تمامی حقیقت  در  اما  است.  غایب  و  ناپیدا  دور  استعمارگر  استعمارزده  مردمان    برای  و  سرزمین  منافع 

 شود.  به استعمارگر دور سرازیر می استعمارزده به صورت سیستمی

رجریان است، استعمارگر نزدیک را چپاول ، غارت و استثماری که بین استعمارزده و استعمارگر نزدیک د 
 کند. دیگری مستعمره، همان استعمارگر نزدیک اوست.  دیگری مستعمره تعریف می

از   ایران  دور است، زیرا که  استعمارگر  بریتانیا  و  نزدیک  استعمارگر  ایران  بلوچستان و کوردستان،  برای 
کال روشهای  از  رونویسی  همان  استثمار  برنامەهای  و  شیوەها  تبعیت روشها،  بریتانیا  امپراطوری  سیک 

 کنند.می

در مواردی نادر خود استعمارگر دور ممکن است راسا اقدام به دخالت و عملیات کند. شرکت انگلیسی 
دهد و سود و  راسا اقدام به حفاری طال در زرشوران منطقه تکاب کرده و هیچ گزارشی به شورای شهر نمی

 ین غارت استعماری در مناطق دیگری به وفور مستمر است. چنگردد. منفعتی نصیب مردم منطقه نمی

ازلیان، میرئاوا خانه قگلخانه و سبزیصدها طرح استعماری از تصرف  هر روزه در جریان  در منطقه بوکان  
ها و معادن  کانی های استثماری و چپاولگرانهگرفته تا حفاریکه قطب تولید سبزی غرب کشور میباشد  

پس از اصالحات ارضی ادعا این بود   و حتی پرسش از آنان است.  بوکان و نواحیبدون لحاظ حق مردمان  
های  های مالیاتی و طرحبا سیاست  اما عمالشود  به کشاورزان بخشیده میمالکان )ئاغەوات(  که زمین  

یت دولت درآمده است، برای توضیح بیشتر به مبحث مالکیت  لکبرداری دستوری از مرکز دوباره به مابهره
 اع رجوع شود.  مش

بریتانیا استعماری است که با کمک استعارگر نزدیک )گروه حاکم( مردمان سرزمین ایران را چپاول و 
م نامش را از پرشیا به ایران تغییر دادند، جغرافیای 1935ش/1314استعمار نمودە است. سرزمینی که در سال  

 باشد. مردمانی دیگر هم می
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 3های اتنیکی، زبانی و فرهنگی متفاوت کنونی گروهپراکندگی جغرافیایی، 

 

هنوز در جغرافیای بلوچستان در ایران و یا کوردستان در ایران، سازمانهای انگلیسی در قالب شرکتهای  
موارد حق    همکار مشغول فعالیت هستند. بحث مخالفت با سرمایەگذاری موردنظر نیست اما در تمامی

زنجیره تأمین به کشور دیگری بدون لحاظ منافع استعمارزده انجام    مامیاکتشاف، بهرەبرداری، حمل و ت
گرفتە است. نفت خوزستان عرب، چابهار بلوچ، دریای نفت حوزه آبان ایالم کوردستان یا دشت مغان ترک،  

 شان مورد استخراج و بهرەبرداری قرار گرفتەاند.  جملگی بدون اطالع و تصمیم صاحبان حقیقی

ی بوده و هستند که مسلط بر یک ملت پس  مؤسساتشویم استعمار واقعی، سازمان ها و  امروز متوجه می
کنند و در بسیاری از مواقع  اجرا می  مؤسساتباشند و سیاست اقتصادی کنونی را، این  می  از فتح نظامی

ز و باشند. سیاست استعمارکالسیک در جهان ” تفرقه بینداخودی مجری اجرای دستورات می  کارمندان
کند “تفرقه بیانداز و حکومت حکومت کن” است. اما سیاست و حکمرانی که استعمارگر نزدیک اجرا می

 ماند.باشد. درکوکلنیالیسم )هم استعمارگری( فقط ظلم، ویرانی و پریشانی بجا میکن و ویران کن” می 

این تاراج منابع    با وجود ادعای پایان عصر استعمار کالسیک کشورهای جنوب توسط کشورهای شمال،
توسطهیچ دیگری  و شکل  به صورت  از صورتی  بلکه  نرفت،  میان  از  رنگ عوض گاه  متفاوتی  کسان 

  کرد. 4

 

 2021مارس  16ماخذ، نقشه زبانهای ایرانی ، ویکیمدیا، تاریخ دریافت  3
 1985اکتبر سال  20ی از کشورهای به ظاهر مستقل هنوز هم تحت حاکمیت فرماندار نظامی هستند. در حتی معتقدند که بسیار 4

جان کرون بلوم مسئول وزارت خارجه آمریکا به یک مقام آلمانی گفته بود تا زمانی که مابین آلمان و آمریکا معاهده صلح منعقد 
 نشده باشد، آلمان مستعمره آمریکاست.  
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 استعمار ذهن، زبان و فرهنگ   - فصل اول  

تداوم استعمار همواره با آسیمیالسیون، بلعیدن و هضم ذهنی، زبانی و فرهنگی یک ملت همراه است پس از 
توان  گیرد، زیرا که بدون ایجاد انفعال و عدم حرکت، نمیمینی و خاکی صورت میآن است که اشغال سرز

 یک سرزمین را برای همیشه در اشغال نگه داشت.

دلیل اصرار و تکرار استعمارگران بر لزوم مبارزه با امپریالیسم، انحراف ذهن و مبارزه مستعمره از استعمارگر  
تعمارگر دور است، اما مشکل سرزمینی من در حال حاضر نیست.  باشد. امپریالیسم اسنزدیک )ایران( می

 مشکل من استعمارزده، استعمارگر نزدیک من است.

 برساخت ذهنی و استعمار 

شود، که عموما  سوژەوار اطالق می  در مطالعات اجتماعی و فلسفی برساخت یا کانستراکت به مفهومی
( خودجوش  روشی  به  جمعی  آفریده  spontaniousتوسط  کالن (  به  تبدیل  گاها  مفاهیم  این  است.  شدە 

گیرد. این مفاهیم ذهنی ،  روایتهایی خواهند شد که حمایت قدرت مستقر و گفتمان غالب را به خود می
باشند. مفهوم ملت یکپارچه و یا ایران یکپارچه از جمله این برساخت های غالبا دروغ هایی شیرین می

 باشند.ذهنی می

به عنوان  ایران  به دالیل    واژه  ایران غالبا  باالدست در  نویسندگان قوم  بسیار مبهم است.  تاریخی  حقیقتی 
کنند، درحالیکه واژه ملت از اواخر قرن نوزدهم به معنای سیاسی از واژه ملت یکپارچه ایران استفاده می

بکار   -با هم  غالبا همزمان    -عموم مردم بکار برده شده است. در قدیم واژگان خلق، مردم، مردمان، رعیت  
شد. عمده این ادبیات و لغات را در تاریخ بیهقی، سیاست نامه نظام الملک، قابوس نامه کیکاووس برده می

بن اسکندر، سفرنامه ناصرخسرو، ترجمه نصرالله عبدالحمید منشی از کلیله و دمنه، گلستان سعدی و آثار 
دید، تنها پادشاه و رعیت به مفهوم حقوقی آن  توان یافت. عموما تا پیش از دوران جنوشتاری دیگری می

 وجود داشتەاند.  

پادشاه صاحب همه چیز و رعیت در خدمت پادشاه، نه ملت، نه مالکیت، نه حقوقی موجود بوده است. هنوز  
هم سلطان )حاکم مستقر( زیرلوای نهاد دولت تحت عنوان تحصیل مال نامشروع ثروت هرکس را که بخواهد  

عدالت و دادگستری مجری سلطان است نه نهادی مستقل. مشروطه که هدف آن تاسیس  کند.  مصادره می
عدالتخانه بود، نهاد سلطنت را تبدیل به نهاد مستبد کرد. نه عدالتخانه تاسیس شد و نه آن نیمچه عدم  

ت. اما  شده استمرکز زنده ماند. به دلیل عدم وجود مالکیت عمال این استبداد همواره تکرار و بازتولید می

 

On October 20, 1985, John Kornblum of the US State Department told Germany's provisional 

Reichskanzler Wolfgang Gerhard Geunter Ebel: "Until we have a peace treaty, Germany is a 

colony of the United States." 
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شده  ها و تا حدودی ترک ها به دلیل وجود خرده مالکیت، خردەقدرت تولید مید، کورهاعربدر جغرافیای 
کرده است. داده که این خود سپری بر ضد استبداد خلق میو این خردەقدرت ، حکومت محلی تشکیل می

ود. انگلستان به شاه پارسی تا پیش از استبداد رضاشاهی تقریبا نهاد سلطنت ، خودکامه و استبدادی نب
کمک کرد تا ممالک محروسه قاجار که یک مشکل سلطنت داشت، به دو مصیبت دیگر دچار شود،  

 ثروت نفت در دست دولت و استعمار سرزمینی همراه با استبداد. 

هن جغرافیای ایران تشریح شود الزم است الزم است برساخت ذهنی پوشیده ولی آفت رایج در فرهنگ و ذ
رساخت و مفهوم غش تشریح گردد. تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مصیبت و بیماری دیرینه غش رنج  ب

 برد. می

 

 خوب، بد، غش 

جا دارد ابتدا تصویری کلی از این مفهوم ارائه شود و تصویر کلی اینست که غش آن وضعیتی است که نه  
 خیر است و نه شر.

باشد. مصداق غش بازنمایی و کالبدشکافی مفاهیم حیاتی همچون غش الزمه شناخت استعمار ذهنی می
از آمیختن کاالی نامرغوب با کاالی مرغوب است به گونه ای که راستی از ناراستی و دغل قابل تشخیص  

از جنس اصلی  شود تا میزان کمتری  است که آب با شیر آمیخته می  آن هنگامی  نباشد. کاربرد عمومی
یعنی شیر ارائه شود و ناخالصی بیشتری فروخته شود. آب به بهای شیر عرضه گردد و خریدار متوجه نشود.  

توان ماند و نه میشود، نه آن شیر ، شیر باقی میکه آب با شیر ترکیب می  مشکل اینجاست که هنگامی
شود. در هر جای دنیا که قانون  گفت که آب است. حتی در احکام فقهی و دینی غش حرام محسوب می

حاکم باشد نیز، عملی که مصداق غش باشد، غیرقانونی و دارای کیفر است. در فرآیند غش یک حقیقت  
ماند. واژه اغتشاش به معنی بهمریختگی  شود ولی صورت ظاهری آن باقی میاز مفهوم درونی آن منحرف می

شود، در همان ابتدا تعریف  ر به دقت فراوانی که میگیرد. در قوانین مغرب زمین نظهم از این ریشه می
گردد. در صورتی که قانون به ابهام برخورد  حق و باطل، خیر و شر، قانونی و غیر قانونی کامال مشخص می

دهد. اگر اصال برای موضوع مورد  کنند و قاضی حکم میکند ، آنگاه به دادگاه و محکمه مراجعه می
ه باشد، آنگاه از طریق قوه قانون گذاری )مجلس، پارلمان( برای آن مساله تعریف  مناقشه قانونی وجود نداشت

آید. هیچگاه قانونی و یا ساختاری از روی عمد  بدست می مشخصی از حق و ناحق از طریق رای عمومی
شود. اما متاسفانه بنیان فکری، عقلی و ساختاری ایران از گذشته خاکستری و آلوده به غش متولد نمی 
 دور و کهن به غش آلوده شده است.  
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 غش در دین و دستگاه روحانیت 

است که معنای در حال تغییر آن مرتبط با وقتی    نویسد: تقیه یک مفهوم فقه اسالمییاردن ماریوما می
که معنای آن در بین    است که یک مسلمان طبق شریعت مجاز است دروغ بگوید. تقیه به عنوان مفهومی

تغییر کرده است، بی تردید یکی از الفاظ اصلی مورد    های اسالمین، کشورها و حکومتفرق، دانشورا
. فقیهان تشیع واژه »تقیه« از واژه »وقایه« را به معنای سپر  5استفاده جدلیون اخیر ضد مسلمان است 

راضات اهل سنت کند. یکی از اعتاش دفاع میاند که انسان بوسیله آن از جان  و اموال  ارزندهتفسیر کرده
شمارند  کنند. اهل سنت تقیه را نوعی نفاق دانسته و آن را مذموم میبر شیعه آن است که شیعیان تقیه می

دهند. فی الواقع ، در فرهنگ تشیع ، اگر به همین دلیل همواره شیعه را بخاطر آن مورد اعتراض قرار می
حفظ خود و یا منافع خود دروغ بگویید و یا خالف  در خطر قرار گرفتید، ایرادی وارد نیست که شما جهت  

ایشان براین اساس است که نیروهای خود را نباید به هدر بدهند و    6واقع رفتار کنید. گویا توجیه علمای
برای پیشبرد اهداف مقدس تشیع، به مبارزات غیر مستقیم و یا مخفیانه دست بزنند. چنین توجیهاتی نه 

پوشاند بلکه در هیچ قانون آسمانی، زمینی و یا بشری پذیرفتنی نیست.  نمی  تنها زشتی ترویج دروغ را
تایید غش در فقه ، صدمات زیانباری به ضمیرناخودآگاه معتقدان به دین و اصول فقهی وارد کرده است. در 

کنند و مرجع بسیاری از تصمیمات روزمره زندگیشان، دین و تر زندگی میحقیقت برای کسانی که ساده
عنوان تاکتیکی جهت فرار و فریب در مسائل زندگی    های دینی فقیهان و روحانیان است، تقیه بهوزندهآم

تبدیل شده است. سبب این همه دروغ در سپهر زندگی ایرانیان، تائید دروغ در ناخودآگاه جمعی و فردی  
 ایرانیان توسط فقه است.  

تگران محدود نشده است، بلکه به بخش جدای ناپذیری  استفاده از غش و تقیه فقط به طبقه روحانیون و حکوم
از زندگی ایرانیان تبدیل شده است. گویا در ذهنیت ایرانی مساله غش هم از منظر تاریخی )که اینجا مجال  
آن نیست( و هم از نگاه فرهنگ عامه پذیرفته شده است. گویا ایرانیان با آمیختن درستی و نادرستی به  

طلبی، کوتاه بینی و خودبرترپنداری( نه تنها مشکلی ندارند بلکه بر اثر تکرار و دالیل متفاوت )منفعت  
تجربەی این موضوع عمال به آن خو گرفته و از مملکت داری و سیاست تا مراودات روزمرەی مردم در  
فرهنگ و سایر شئون زندگی همگی به غش آمیخته گشته است. در این نوشتار )و نوشتارهای آینده( به  

 شود. دی از این غش و فریبکاری ساختاری در ایران اشاره میتعدا

 

 

روایت تاریخی تقیه و تعریف عمومی آن، برگرفته از   5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%87 

 /28095http://tahoor.com/fa/article/viewتقیه در فقه شیعه ، قابل دسترس در   6
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 غش در هویت سیاسی 

شده است. و چه پیش از آن عموما دو دسته انتخابات برگزار می  در ایران تاریخا چه در جمهوری اسالمی
مت  یکی انتخابات در باالی هرم ساختار و دیگری در پایین هرم. در واقع اگر هرم ساختاری جامعه و حکو 

را به دسته حکومت کننده در باال و حکومت شونده در پایین هرم تصور کنیم، برای فریب و نمایش صوری  
شده است. در حکومت پهلوی و  حق انتخاب ، دو نوع انتخابات یکی در باال و دیگری در پایین برگزار می

اند. این  ه از غش بزک کرده، نمایش جمهوریت را با استفادقاجارها و همچنین در حکومت جمهوری اسالمی
دست گرداندن پستها  دو نوع انتخابات دو هدف جداگانه دارند. انتخابات باالی هرم، جهت جابجایی و دست به

و مقامهای کلیدی است که کامال محدود به لیست مشخصی از خودی های درباری و یا مقربین بیت 
می موسرهبری  ومجلس  وزیری  نخست  سنا،  انتخابات  تشخیص باشد.  خبرگان،  و  پیشین  سیستم  در  سان 

نمونه کنونی  حکومت  در  جمهوری  رییس  انتخابات  و  هرم  مصلحت  باالی  )سفارشات(  انتخابات  از  ای 
باشند. نوع دوم، انتخابات الیه پایین هرم اجتماعی است که به دلیل بی اهمیتی، بسیار به شکل انتخابات  می

شود. انتخابات الیه پایینی به یاد می popular voteعنوان  دموکراتیک نزدیک است، و عموما از آن به
 دو دلیل عمدا به انتخابات واقعی مشابهت دارد هرچند هنوز انتصابات است زیراکه: 

پاره1 حقیقت  (  از  می  partial truthای  نمایش  انتخابات  را  یک  شبەی  بیرونی  ناظر  برای  و  دهند، 
 آورد. دموکراتیک و واقعی را پدید می

شوند، در حقیقت انتخابات الیه پایینی، شاید کنترل بر ( گستره و سهم بسیار جزیی از قدرت را شامل می2
مداران خطری ایجاد  و قدرت  درصد قدرت و ثروت جغرافیای ایران داشته باشد. لذا برای حاکمان  7کمتر از  

 کنند. نمی

همواره انتخابات در جغرافیای ایران ترکیبی از دروغ و حقیقت بوده است، حقیقت نسبی در پایین و دروغ  
کند زیرا آمیختن دروغ و مطلق در باالی ساختار اجتماعی. همین آمیختگی )غش( انتخابات را باطل می

 کند. این همان غش حق و باطل است.را تولید میباطل با راستی ، فقط دروغ و ناراستی 

هستند که بخشی از مردمان ساکن ایران هستند.   بخش راستی و حقیقت انتخابات ، کاندیداهای مردمی
و صورت  واقعی  قسمت  همان  اینها  دارند.  وجود  و  واقعی  همه  رای  برگه  خود  بازرسان،   ، رای  صندوق 

باشد که کامال  تخابات( ، دارای مواردی درونی و مرکزی میپدیده/موضوع هستند. اما این موضوع )ان
 شوند.ناراست، باطل و غیرحقوقی است. این موارد بخش دروغ و باطل انتخابات را شامل می

مورد اول: این مساله که رای دهندگان بدون ثبت نام قبلی و سرشماری درست روز انتخابات به هر حوزه ای 
ست. در کشورهای حقیقی، پیش از انتخابات ، از مردم یک منطقه با نامه  توانند سرک بکشند باطل امی

خواهند رای بدهند ودرکدام حوزه. سپس به نام شخص برگه رای صادر و ارسال  شود که آیا میسوال می



32 
 

ریزد. این مساله اصال در ایران  شود. شخص برگه را با کارت شناسایی و هویت مشخص به صندوق میمی
باشد. در واقع کسانی که فرایند انتخابات را طراحی کرده اند، آب  ود وگویا این عمدی میشرعایت نمی

را با شیر آمیختەاند تا ظاهر قضیه همانند انتخابات خود را نشان دهد. درحالیکه در بهترین حالت این یک  
survey  صل یکتایی رای  تواند باشد، زیرا که هویت رای دهنده احراز نشده و ایا سنجش کلی عقیده می

 مخدوش است. 

مورد دوم: برای مراسم ریاست جمهوری ورود و انتخاب کاندیداها اصال آزاد نیست، لذا برای رای دهنده، 
 باشد.انتخاب آزادی موجود نیست و واژه انتصابات معادل مناسبتری برای انتخابات می

از حکومت کنونی و چه پس از آن به  دارد و لذا چه پیش مورد سوم: مساله خرید رای بسیار هزینه کمی
معمول تبدیل گشته است. اگر فروشنده رای بابت فروش رأی از حقوق شهروندی )بازنشستگی، ..(   رسمی

شد، به دلیل نقض آن، هیچگاه حتی در دورافتاده ترین روستاهای سرزمین، کسی رای خود را  محروم می
ند انتخابات بسیار هستند که حتی یکی از آنها کل انتخابات  کرد. موارد باطل کننده و ناقض فرایتحقیر نمی

کند. بسیاری ممکن است که انتخابات شوراهای شهر و روستا را به انتخابات واقعی را دروغ و باطل می
نزدیکتر بدانند و با تفسیر و توجیه رئال پولیتیک آن را دموکراتیک بدانند ولی به همان دلیل غش بودن  

 خابات هم بجز انتصابات چیز دیگری نیست. فرآیند، آن انت

تواند معادل غربی آن باشد، اما واقعیت اینست کنند که شورای شهر و روستا در ایران میبسیاری گمان می
ای فریبکار و دروغگو نیست و  که چون انتخابات باالی هرم )رئیس جمهوری( چیزی بجز جابجایی عده

سیستم از باال غش دارد و فریب است، لذا هیچ شهروند آگاه باور به   دانند کهکاندیداهای شهر و روستا می
ای از ایجاد تغییرو بهبود ساختاری ندارد. فی الواقع طیف و نمایندگان کاندیداهای شهر و روستا هم آئینه

کاندیداهای باالی هرم هستند. برای همین است که تقریبا انتخابات شهر و روستا تبدیل به کپی دروغ و  
تر و میزان عددی    رنگ و بوی مردمی  یبکاری انتصابات باالی هرم )همان رئیس جمهوری( ولی با کمیفر

گانه باال که برای انتخابات باالی هرم ذکر شد، تقریبا برای  موارد سه  اختالس کمتر شده است. تمامی
 انتخابات شهر و روستا صادق است. 

٪ آن سفارشات )انتخابات  93رد، زیرا که در فرایند توزیع قدرت ،  به طور خالصه، در ایران انتخاباتی وجود ندا
 ٪ شیر است.7٪ آب با 93٪ آن کنترل بر سرنوشت خود است، این همانند غش 7باالی هرم( و فقط 

 

 کند ( می demoralizedتفاوت ) غش جامعه را بی اخالق و بی 

انتخاباتی در حقی برگزاری چنین  بسیار خطرناک  پیامدهای  از  به یکی  اینست که حساسیت مردم  قیت 
بسیار کم می ناقانونی  و  قانون  و  باطل  و  و دروغ، حق  برگزاری فریبکارانهراستی  با  انتخابات شود.  ی 
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کند که زمانی شما مردم فرصت انتخاب  شهروروستا در حقیقت رژیم حاکم به مردم این پیام را منتقل می
کند  یندگان شما هستند )به ضمیر ناخودآگاه جمعی القا میکنید، اینها نمادارید و از خودتان انتخاب می

که این فریبکاران، دزدان و دغلکاران شمائید( و در حقیقیت سرطان و آفت فریب را با آمیختن افراد شرور 
 دهد.تر انتخابات گسترش می به الیه مردمی

خروجی یا محصول نیست   مطرح است که مفهوم کنترل کیفیت، کنترل در دروس کنترل کیفیت بحث مهمی
بلکه کنترل فرایند است. به عبارت دیگر برفرض، در یک خط تولید نوشابه، کنترل کیفیت آن نیست که  
نوشابه خروجی کنترل شود که آیا آلوده و یا فاسد است، بلکه کنترل کیفیت به معنی آن است که کنترل 

پاکیزه است، آیا فرایند درست و طبق اصول  اند، آیا محیط  های نوشابه ضدعفونی شدهشود که آیا شیشه
اند ؟ اگر پاسخ سواالت فوق  است و آیا مواد اولیه خوراکی درست انتخاب شده ایمنی و سالمت طراحی شده

مثبت باشد مسلما خروجی فرایند نوشابه سالم و پاک است. در بدترین حالت چند نمونه تصادفی تست  
احی شود، خطاهای انسانی )عمدی/دغلی/غشی و یا غیرعمدی(  طر  ای اگر سیستمیشود. هر پدیدهمی

غشی و ناراست برپا   عمدا سیستمی  7حذف خواهند شد. طراحان انتخابات در ایران از زمانهای بسیار قدیم 
اند. درتمام انتخابات آینده نیز چون غش از باال تا به پایین موجود است، مشارکت )چه در سطح رای نموده

کند. مشارکت  ر سطح کاندیداتوری( کمک به بازتولید ساختار دروغ، غش و ظلم کمک میدهنده و چه د
پذیرم، همانند یعنی من شهروند خروجی یک خط تولید آلوده، دروغین و ناپاک را می  در چنین سیستمی

خریده    این است که کسی آلودگی و فساد خط تولید نوشابه را ببیند ولی بازهم آن را برای خود و فرزندانش
 باشد.

 

  

 

 کند. آثار جمالزاده، حاجی آقای صادق هدایت، آبراهیمیان موارد تاریخی تقلب و تزویر در انتخابات ایران را گزارش می 7
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 المارتین گمشده و تملق کودکی سپری شده  

كرد كه تكه پنیری را پیدا كرده بود و نشسته بر شاخه درخت این  »روباه و زاغ« داستان كالغی را روایت می
گر با تملق و تعریف از رنگ سیاه و صدای زیبایش، او را  گیرد كه روباهی حیلهصید بزرگ را جشن می

تكه پنیر شد و به سراغ كارش    گول زد و زمانی كه زاغ دهانش را برای آواز خواندن باز كرد روباه صاحب
  و پرورش سیستم رفت. متن شعر »روباه و زاغ« در کتاب سوم به صورت زیر نگاشته شده اما وزارت آموزش  

 استعماری با غش در ذکر نام خالق اثر فقط به نام حبیب یغمایی اشاره کرده است. 

 زاغکی قالب پنیری دید 

 به دهان برگرفت و زود پرید 

 در راهی بر درختی نشست 

 گذشت روباهی که از آن می

 ساز روبه پرفریب و حیلت

 رفت پای درخت و کرد آواز

 گفت به به چقدر زیبایی 

 پایی  عجب میچه سری چه د

 رنگ و قشنگپر و بالت سیاه

 نیست باالتر از سیاهی رنگ 

 خوانآواز بودی و خوشگر خوش

 نبودی بهتر از تو در مرغان 

 کندخواست قار قار زاغ می

 تا که آوازش آشکار کند

 طعمه افتاد چون دهان بگشود 

 روبهک جست و طعمه را بربود 
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این حکایت در اصل به صورت شعر توسط شاعر فرانسوی قرن هفدهم »ژان دو الفونتن«، مشهورترین شاعر  
 است.  آورده شده 1668برای اولین بار در سال وی مکتب کالسیک فرانسه در کتاب »حکایات« 

شعر الفونتن را مجددا به شعر فارسی ترجمه کرد و درکتاب فارسی سوم دبستان    8ران حبیب یغمایی در ای
های درسی چاپ شد. چاپ در کتاب درسی موجب شد تا چندین نسل از کودکان   توسط سازمان کتاب

، نه تنها کننددرک این داستان را از حفظ بخوانند بدون آنکه خالق حقیقی داستان و پیام راستین داستان را  
شود که ای نشد بلکه به کودک نه ساله اینگونه القاء میدر کتاب درسی به نام شاعر اصلی آن اشاره

 حبیب یغمایی است. و شاعر  خالق 

 و روباه  زاغ -تصویر برگرفته از ویکیپدیای فارسی

پیام این داستان اینست   کردیمگاه معنی داستان روباه و زاغ را متوجه نشدند، سالها تصور میبسیاری هیچ
که کالغ احمق و روباه زیرک است، درحالیکه الفونتن داستان را در نکوهش چاپلوسی و تملق گفته است،  
نه زیرکی. درک بسیاری از کودکان از این داستان اینست که روباه زیرک است و باهوش، کالغ احمق  

'بچه مواظب باش گول نخوری،  کند  گونه دریافت میرا ایندریافتی از این داستان    خواننده ایرانی پنداست،  
نیست،    یزیرک  مدحداستان  و پیام  تو باید مثل روباه تیز، زیرک و حیلەگر باشی'. در حالیکه ابدا معنی  

 

ی فرانسه به فارسی« )انتشارات سمت( از  از ایرج میرزا و نیر سعیدی در کتاب »اصول فن ترجمه  ی دیگرکه دو ترجمه  با وجودی8
 انتخاب شده بود. حبیب یغمائی این شعر موجود است ، اما گویا به دالیلی ترجمه 
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به چاپلوسی ندادن  برابر گوش  در  به عنوان هشداری  داستان  این  از  است.  تملق  از  ارجاع  بلکه دوری  ها 
 ی واقعی پیام داستان ، ترجمه نادرست و غلط شعر است. شود، دلیل عدم درک معنمی

  و ارکان رسمی  9اجتماعی، برخی رسانەها  هایاین دزدی ادبی در شبکه  فشای پس از اپیش  چندین سال  
نزدیک به دولت جهت توجیه و کم اهمیت جلوه دادن این عمل زشت و دروغ در ویکیپدیای فارسی تصرفاتی  

توجیه کردند. این مساله که صداقت در امانت    "برگردان آزاد"  عنوان  انجام دادند و سرقت ادبی را تحت 
نین شهرتی ناصحیح و غلط برای  است، اما اینکه داستانی به چ   رعایت نشده است، یک سوی موضوع 

کودک نه ساله ترجمه شود و پیام اخالقی و اجتماعی آن چنین وارونه در ذهن و ناخودآگاه کودک حک  
توان  را نمیدانند دزدی  نمین برنامەریزان  اند. ایشود، مسلما خسارات آموزشی و نسلی هنگفتی برجا گذاشته

عنوان   آزاد  تحت  کرد.برگردان  و    بازتعریف  ستایش  تملق،  ایرانی  فرهنگ  در  است،  هنوز  که  هم  هنوز 
  شود. وجود القاب، آقای دکتر، مهندس، واالمقام، شجاع الملک،شود و تشویق هم میچاپلوسی نکوهش نمی 

 در یک بازه زمانی هزارساله همگی نشانگر این آسیب کهن است. اعلیحضرت

 

 داستان کشاورز و پسرانش 

ز و پسرانش است که حکایت کشاورزی است که در بستر مرگ به پسرانش وعده  مورد دوم، داستان کشاور 
کند داند، توصیه می دهد که یک گنج در زمین کشاورزی آنها نهفته است، اما دقیقا جای آن را نمیمی

زنند و محصول به بار که با گاوآهن زمین را شخم بزنید تا گنج را پیدا کنید. پسران زمین را شخم می
رسند. پیام داستان اینست که تالش و کار همان گنج د آنها به جهت انجام شخم و کشت به گنج میآیمی

 است. 

شود اینست که باید رنج کشید و پسران کشاورز با تحمل رنج و اما آنچه در این داستان به کودک القا می
ست کار و حرمت تالش است، در  آزار توانستند به گنج دست پیدا کنند. مساله اینست که داستان درباره قدا

شود. برای پنهان نمودن نویسنده و خالق اثر  حالیکه بار احساسی داستان بسیار منفی و رنج آور دریافت می
شود، این اقدام محتوای داستان و معنی حکایت  میو پیوست  در ادامه داستان شعر سعدی به داستان سنجاق  

شود بلکه شعر ، نه تنها به درستی پیام داستان دریافت نمیکندرا گنگ تر و گیج کننده تر از پیش می
از دسترس می آنرا دور  آورده میسعدی  نمودن( داستان  ادامه شعر سعدی )جهت فارسیزه  شود،  کند. در 

شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد«. که کامال معنی و پیام را به   »نابرده رنج گنج میسر نمی
 شود و جان برادر پیام اولیه را به مفهومیکند، زیرا که مفهوم مزد اضافه میتقل میناکجاآباد دیگری من

 

 ، پیوند  1399مهر   30سروده کیست،  سایت خبری تابناک، شعر معروف روباه و زاغ 9

https://www.tabnak.ir/fa/save/1010312 
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شعر سعدی برای پنهان  الصاق  کند.  همچون جان کندن یا کارکردن همانند جان کندن است، منحرف می
 شود. نمودن منشا فرانسوی داستان است اما کل داستان بدمعنی و منحرف درک می

و روباه، این حکایت اخالقی درکتاب درسی آورده شده است بدون اینکه به نویسنده و منبع   همانند داستان زاغ  
کند که این داستان اصلی آن اشاره شود، به دلیل لحاظ شعر سعدی در داستان، کودک به اشتباه تصور می

نیز به مجموعه باشد. اما حقیقت اینست که این داستان  متعلق به حکایات سعدی و دارای منشاء ایرانی می
منشاء و اصل داستان و حتی پیام آنرا  ایرانی  دانش آموز  کان  متعلق است و سالها کود  10داستانهای الفونتن

 متفاوت برداشت کردەاند.  

 

 پیرمرد در حال مرگ و پسرانش 

مورد سوم. داستان پیرمرد درحال مرگ و پسرانش است. پیرمردی در حال مرگ چند پسر داشت که با هم 
خواند و به هر کدام یک تکه ف داشتند زمانی که پیرمرد در بستر مرگ است، پسرانش را فرا میاختال

خواهد که چوب را بشکنند و سپس چند ساقه از چوب ها را بشکنند او به آنها دهد و از آنها میچوب می
استان اتحاد پسران آموزد، که اگر باهم برادرانه متحد باشند شکست ناپذیر هستند. هرچند که پیام د  می

فرانسوی غالب است   11همانند برادرانی متحد است، اما در روایت ایرانی، معنای الهی و قدسی از متن شعر 
شود. پیام داستان اینست که پسران نباید زمین کشاورزی را تقسیم کنند و اتحاد آنها قدرت  و استنتاج می

که زمین پدری را   تقسیم زمین میراثی  اسالمی  فعلی پدر را حفظ خواهد کرد. به عبارتی برخالف سنت
قدرت در خانواده باقی بماند، درحالیکه ابدا پند این داستان اینگونه است که اتحاد و  ،  کندتر میکوچک

از متن فارسی داستان چنین معنی درک نخواهد شد. در تفسیر و پیام این داستان در متن فارسی بسیار  
 .  شود دیده میابهام و انحراف 
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 چوپان دروغگو 

را نیز افزود. این داستان، ماجرای چوپان جوانی است که برای   12به این موارد، باید داستان چوپان دروغگو
زند اش میدهد. از قضا روزی گرگ به گلهگذرانی گاهی به دروغ فریاد »گرگ! گرگ!« سر میخوش

رود. این داستان که در کسی به کمک او نمی گوید و بنابراین  کنند باز هم دروغ میو مردم گمان می
استاینول هانری  روایت  از  الهام  اثر  خالق  به  اشاره  بدون  مجددا  دبستان  دوم  سال  فارسی  آلمانی    13کتاب 

(Heinrich Steinhöwelنویسنده قرن پانزدهم به فارسی برگردانده شده )  .است 

 

نکوهش نشده است، بلکه تهدید فیزیکی و خطر نابودی  مجددا در این داستان دروغ به دلیل غیراخالقی بودن  
شد. به عبارت دیگر 'دروغ نگو نکند گرگ تو را بخورد'، وجه  است که بیشتر در ذهن کودک مجسم می

 اخالقی داستان و فضیلت اخالقی راستگویی گم است.

 دەاند. دوره جدید به کلی حذف ش 14داستان چوپان دروغگو و زاغ و روباه از کتاب های درسی 

 

 137۵کتاب فارسی سال دوم دبستان، تهران، وزارت آموزش و پرورش، 12

wel, Heinrich; Brant, Sebastian". Retrieved öAesopus; Steinh"داستانهای آزوپس، هانری استانهول، مراجعه به 13

2012-08-08 . 
 122logfa.com/post/http://balharodbilesavar.bگزارشی از حذف داستانهای کودکان در چاپ جدید کتب درسی 14
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گیرد و از  المارتین شاعری است که ظلم ، پوچی،  اشرافیگری ، پستی ، بخل  و بزدلی را به سخره می
کند. پندها و حکایات وی تملق، دروغ و تفرقه را نکوهش و از  ارزشهای واالی انسانی و بشری دفاع می

  دولتی ایران نه تنها منبع کنند، در حالیکه سیستم آموزشی  وجدان کاری، صداقت و سختکوشی دفاع می
کند عمال مرتکب دروغ، سرقت، تشویش کند و یا کس دیگری معرفی میو نویسنده داستان را پنهان می

کند. و انحراف شدە است. این غش کودک را از کنجکاوی و عطش فراگیری بیشتر داستانها محروم می
جامعه ایران نیستند. اینگونه است که این   این پندها و حکایات آئینه واقعی رفتار فعلی بخش بزرگی از

همه داستان، پند، موعظه و نصیحت در متون درسی و ادبیات ایران قدیم )سعدی، مولوی، حافظ..( و جدید  
منتشر شدەاند اما رفتار جامعه در بیرون و درون این جغرافیا، نشانگر آنست که بسیار اندک از اینهمه متون  

خته شده باشد. این واژگونه کاری و دستکاری ادبیات و هنر تا زمانی که نظام  پندآموز و نصایح درسی آمو
آموزشی دستوری، از باال به پایین و در قبال سایر فرهنگ و زبانها به صورت استعماری تداوم داشتە باشد،  

ان  خواهد داشت. اگر هدف تربیت و پرورش کودکانی سالم، شجاع و بامروت است، نظم استعماری باید پای 
  یابد. 
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 ظاهر، باطن، ریا 

آید که گفتار و کردار  ریا یا دوروئی یکی از صفات ناپسندیده بشری و انسانی است. ریا زمانی پدید می
با هم یکی نباشد. در کالم یک چیز ممدوح و مقبول باشد ولی در رفتار و کردار هدف دیگری اجرایی  

ار و باطن عمل دیگری انجام پذیرد. در ادبیات و سپهر  شود. به عبارتی اگر کالم ظاهر پدیده باشد، در رفت 
اندیشه تحلیل و تفسیر ظاهر و باطن جائز و قابل بررسی است زیراکه تفسیر جهان ذهن و اندیشه چه در ظاهر  
و چه در باطن سبب اعتالی شناخت و آگاهی و معرفت خواهد بود، اما مشکل زمانی آغاز شد که شیوه  

ه ظاهر و باطن سبب ایجاد دوروئی در حوزه عمومی و خصوصی زندگی روزمره  زندگی دوگانه تحت توجی
گردیده است. شیوه سخن، تظاهر به اعتقادات، نحوه لباس پوشیدن، اخالق عمومی و خصوصی همگی مسیری  
ریاکارانه و دوروئی پیش گرفته است. این پذیرش ظاهر و باطن در زندگی روزمره شهروندان مصائبی جبران  

 آفریده است.  ناپذیر

 استر ذهبک و ذهابک و مذهبک 

شود این است که وجود و قبول ظاهر و باطن در زندگی مجاز و به  آنچه شاید بیشتر در معتزله مشاهده می
رسمیت شناخته شده است. این مساله حتی به صورت حدیث و روایت مشروعیت یافته است بطوریکه محمد  

اقدام به ریاکاری و پنهانکاری را به عنوان حدیث به امام ششم شیعیان، امام صادق    15حسینی طهرانی 
کند و آنرا جایز میشمارد که: استر ذهابک و ذهبک و مذهبک؛ سه چیز را مخفی بدار:  منسوب می

 رفت و آمدت را ، طال و ثروتت را و آئین و مذهبت را.

پنهان واقع روحانیون )عمدتا تشیع( ریا و  نمودهدر  با مطلقیت فضیلت کاری را تشویق  اند و اخالو بقا را 
تا در  جایگزین کرده اجازه داده  باورمندان  به  تقیه  اجازه شرعی تحت عنوان  از روحانیون تشیع  برخی  اند. 

حتی دروغ بگویند. به این ترتیب در   آن سکوت کنند یا  تنگناها عقیده و باور خود را کتمان کرده، درباره
ای که بسیاری از اهل سنت و شرایط اضطرار و آزار، پیروان مجازند ریا پیشه کنند و دروغ بگویند. مساله

شدت به آن نقد دارند. فقها با به رسمیت شناخته شدن تقیه در مذهب رسمی کشور سبب سرایت و بهائیان به
اجتماععادی و  فردی  ریاکاری  یاد  سازی  منفی«  عنوان »زرنگی  با  آن  از  آنچه  و  دروغ  ی، گسترش 

اند. متاسفانه برخی از روشنفکران هم با روحانیون همراه شده و ریا را با آنچه ارزش نجات  شود، گردیدهمی
اند. آقای سروش دباغ )فرزند دکتر عبدالکریم سروش( به عنوان پژوهشگر  بخش خوانده، قلب به موضوع نموده

داند و بخش« میای مثل ایران دارای »ارزش نجاتروشنفکر دینی و فلسفه، تقیه را در جامعهادیان و  
ای از موارد مجاز است. او معتقد است عموم مردم کاری به »اخالق  کند دروغ گفتن هم در پارهاظهار می

 

 ((60.))90الی    88آیین رستگاری، تالیف عالمه حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی،جلسه دوم صفحه    15
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این جاست که این ریا  فضیلت« ندارند و باید بتوانند با »اخالق بقا« زندگی خود را پیش ببرند، اما مساله  
دهد. مصلحت و حقیقت دو چیز جدا و تقیه اخالق را مصلحتی و عموم مردمان را به اخالق بقا عادت می

یک امر فردی است به تعداد افرادی که وجود  حت چون  هستند، حقیقت یکی است و مصلحت هزاران. مصل 
شان و سودشان  های مختلف مصلحتدارند مصلحت وجود دارد، اما حقیقت یکی است. افراد در موقعیت

 باشد، اما فضیلت و حقیقت و راه حقیقت یکی است.  متفاوت می

کند که هدف اعتالی  سازی میداران را تبدیل به سوداگرانی در بازار بیشینهریا و تقیه معتقدان و دین
 کند.  سازی زیان فردی جایگزین میفضیلت را با به حداکثر رساندن سود و کمینه

ها را با تعبیرات گوناگون شدگان( به میان آمده و آنین)خالصصین)خالصان( یا مخلصقرآن، سخن از مخلدر  
ی »فادعو الله مخلصین له الدین و لو کره الکافرون«  کند و ازجمله در آیهو پرمعنا توصیف و تمجید می

ریا را یکی از اعمال منافقان   ی ذیل بحثبه آن تصریح شده و به مسأله »ریا« پرداخته است ازجمله در آیه
دهد و هنگامی  ها را فریب میکه او آنخواهند خدا را فریب دهند در حالیفرماید: »منافقین میشمرده می

کنند«؛  کنند و خدا را بجز اندکی یاد نمیایستند از روی کسالت است و در برابر مردم ریا میکه به نماز می
و خادعهم و اذا قاموا الی الصلوه قاموا کسالی یرائون الناس و ال یذکرون  »ان المنافقین یخادعون الله و ه

 الله اال قلیال«.

از  نیز شکل دیگری  باطن است و ریاکاری  نوعی دوگانگی ظاهر و  این نکته قابل توجه است که ریا 
باطن می و  ریاکاردوگانگی ظاهر  است،  ریائی  و  آن شیطانی  باطن  و  الهی  ظاهر عمل  ی  باشد چراکه 

ی فضائل اخالقی است و اعمال انسان را توخالی و انسان را از پرداختن به محتوا و حقیقت عمل  کنندهتخریب
 دارد،باز می

  در اشاره به دوگانگی سیاست و نسل نو، دوگانگی درون خانەهای ایران و حوزه عمومی  16رکسانا ورزی  
به سنت و پیشینه تعریف ایرانی از دنیای درون و نماید. ورزی  ای شرح میزندگی را با جزئیات قابل توجه

بیرون ، ظاهر و باطن میپردازد. وی تفاوت زندگی در اندرون و بیرون، تفاوت کالم متعلق به حوزح عممومی  
شود  و خصوصی، آنچه در بیرون پوشیده میشود و آنچه در محافل خصوصی و مهمانی ها پوشیده و رفتار می

 دهد. ه جزئی شرح میو هزاران مورد دیگر را ب

آید اینست که ارتباط مستقیمی بین استبداد سیاسی، دینی و استمرار اخالق ریا در درازنای  آنچه به نظر می
تاریخ این سرزمین موجود است. با رجوع به ادبیات فارسی به کرات متون صوفیه و شاعران و کالم شریعت  

 پوشی نموده است.  یی که حتی حافظ نیز اعتراف به پردهقائل به تمایز مابین ظاهر و باطن شدەاند، تا جا

 

16revolution Iran, By Roxanne Varzi. ‐Warring Souls: Youth, Media, and Martyrdom in Post

Durham, NC: Duke University Press, 2006 
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 پرده ای بر سر صد عیب نهان می پوشم   خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست

شود اینست که این دنیای دوگانه باید فقط ذهنی و  اما نکته اینجاست آنچه از متون و کالم استنباط می
ت و سوالهای وی باشد و لزوما نباید به حوزه زندگی  فکری جهت طرح پرسش و حل تناقض انسان و کائنا

شود اینست که پذیرش ظاهر و باطن همزمان روزانه تسری پیدا کند و جاری شود. آنچه به ذهن متبادر می
کرده، به این سبب است که پذیرش همزمان دوگانگی در دنیای  ایجاد مشغولیت برای فقها و روحانیت می

زیستی هردو منجر به سواالت و ابهاماتی و آشفتگی ذهنی فرد منجر شده  زندگی روزمره و چگونگی هم
 است. 

شود این مساله است که پذیرش همزمان ظاهر و باطن در آن واحد،  آنچه سبب ایجاد ناهنجاری شده و می
ریاکارانه است. به عبارت دیگر تسری عملی قبول همزمان ظاهر و باطن در زندگی همان تقیه دینی است  

 داق دروغ است. و مص

جنبه رسمی و عملی پیدا کرد. این مشخصه و هنجار    1979رسمیت به ظاهر و باطن و درواقع پس از انقالب  
شاید سنتی، از ناخودآگاه فردی به خودآگاه بیرونی و خود آگاه جمعی سرایت کرد. مرتضی آوینی اشاره  

رفتار و کردار تبدیل شد. در واقع اعتراف   در  کند که ظاهر و باطن به جزئی از ساختار جموری اسالمیمی
توان جور دیگری بیان کرد، منجر به به وجود ظاهر و باطن و اینکه که در سخن یک گونه و در رفتار می

 نوعی رسمیت به پنهانکاری و ریاکاری اجتماعی شده است. 

است. مسائلی چون   های ریاکاری چه در میان مسئوالن و چه در میان خواص قابل ذکربسیار از نمونه
تظاهر به فضائل و نمایش دینداری با حضور در مراسم مذهبی، اثر مهر بر پیشانی نمازگزاران، استفاده و 

بوک و  حضور مسئوالن در فضایی که برای سایرین منع و سانسور موجود بوده )حضور مسئوالن در فیس
 کند.ملی امروز را هویدا میتویتر(، همگی ریاکاری نهادینه در سازمان، ساختار و زندگی ع

آورد. تا سپهر استعمارگر و استعمارزده ظاهر و  ای نپردازد چیز ارزشمندی را به دست نمیانسان تا هزینه
صفتی دوری نگیرند برساخت باطن خود را یکی نکنند و جهت مصلحت همرنگ جماعت نشوند و از بوقلمون 

 ریا و نفاق از ذهن و عمل زدوده نخواهد شد.

گانگی ذهنی ظاهر و باطن نباید در زندگی واقعی ممدوح و جایز شمارده شود زیرا که سبب دوروئی و  دو
شود. دوگانگی نهادینه در فرهنگ عامه، تفکر و دولت سبب عدم تشخیص درست ریا در کالم و کردار می

مساله کتمان و  مشکالت شده است. با توجه به پیشینه استبدادی حکومتهای مختلف ادوار پیشین، همواره
پوشش اراده آزاد، بیان آزاد و رفتار آزاد یکی از مصائب و مشکالت جامعه و دولت در ایران بوده است. البته 

 هر چه به قدرت و مرکز نزدیک بودەاند، این استبداد متمایل به خودکامگی شدەاست.
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سرطانی اعتماد اجتماعی را به    ریا و نفاق برساختی است که از دل جامعه استعمارزده بیرون زده و همچون
 تمامی مختل کرده است. 

 اند. غش و ریا دو آفت مهلکی هستند که تفکر، عقلیت، اعتماد و فضیلت عمومی را به یغما برده

 

 ایران نظریه نیست  

کنند که »ایرانیان نخستین دولت در تاریخ  برخی مترجمان و نویسندگان از هگل، فیلسوف آلمانی نقل می
و از چنین نقل قول گمراه کنندەای چه بسا فلسفه سیاسی دولت و مشروعیت تاریخی به روایت  هستند.«  

 خاصی از دولت داده شده است. اما حقیقت چیز دیگری است، هگل هرگز چنین چیزی نگفته است.  

 اما هگل چه گفته است؟ این اصل جمله هگل است:

Persien ist das erste Reich, das vergangen ist . 

"پارس )پرشیا( نخستین رایش)امپراطوری( است که به پایان رسیده است )یعنی به تاریخ پیوسته وفروپاشیده 
 است(" 

روشنفکران شرقی برای توجیه عقاید خود و وانمایی آنها چون نظریه اثبات شده، به متفکران غربی و نظریات  
ب آنها سعی در اثبات مشروعیت و  کنند و عموما با دست کاری و گزینەچینی از مطالآنها توسل می

کنند. بسیاری از همین الیت شرقی ادعا دارند که مسائل شرق به گونەای هستند  حقانیت اظهارات خود می
غربی قابل توضیح نیستند و باید ابزارهای غربی را مورد دخل و   که با فلسفه و خوانش های مفهومی

نمایند. اینان با ادعای یات مشهور و اثبات شده روی میتصرف قرار دهیم، لذا به انتخاب گزینشی از نظر
اینکه باید طرحی نو درانداخت، با انتخاب و دستکاری گزینشی از چارچوب سیستم و عقالنیت غرب، نهایتا  

گذارند. نظریەپردازان ایرانشهری اشاره  در مسیری مننفعت طلبانه، اکثرا دولتگرایانه و استبدادمحور قدم می
ه هگل بیان کرده است که پارس اولین امپراتوری بود که به گذشته پیوسته است، نه اینکه  کنند کنمی

 پارس اولین بنیانگذاران امپراتوری )ها( در تاریخ بوده اند.

هدف ورود به جزئیات تاریخی بازتولید مستمر استبداد در جغرافیای ایران نیست، به این نکته باید اشاره کرد  
در دستگ و خودکامگی، جغرافیای خشک، دستگاه  که دستکاری  استبداد  تاریخ  لحاظ  بدون  اه فکری 

 های ملی، راه به جایی نخواهد برد. االهیاتی و جهان بینی فکری سایر گروه

باشد.  ترین بعد اندیشه سیاسی ایرانشهری، نظریه توأمان بودن دین و سیاست، میاز دیدگاه طباطبایی بنیادی
ابل استناد به دو سوم دیگر این جغرافیا دارد، آیا برای آنها نیز دین و دولت همواره  اما آیا چنین نظریه ای ق
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پیوندی ناگسستنی داشته اند ؟ آیا جغرافیای خشک سبب پناه بردن مردمان پارس به آسمان، متافیزیک  
 و نماینده قدرت برروی زمین ، یعنی سلطنت و دولت نبوده است ؟ 

ن و انسان شناسی بخشی از جغرافیای ایران، عمدتا قوم فارس با توجه به  مساله عدم امنیت ذهنی در روا
هراس از عدم امنیت اجتماعی سرزمینی همواره برقرار بوده است، لذا رفتار و منش دین خویی و پرستش 

 آسمان تبدیل به خودآگاه و ناخودآگاه بخشی از مردمان این جغرافیا شده است.

ا اندیشه  بر  مبتنی  دولت  تمامینظریه  به  دولت  یرانشهری  پائین،  به  باال  است. از  و مرکزگرایانه  گرایانه 
کنند که تاریخا بخش عمدەای از مسائل ایران ناشی  هماکاتوزیان، احمدسیف، آبراهیمیان جملگی عیان می

ن  کنند در حکومتهای ایران باستا از خودکامگی و استبداد بودەاست، اما پیروان نظریه ایرانشهری ادعا می
ولی ما می است،  نبوده  قدرت مستبدانه  اعمال  و شیوه  نبوده  مطلقه  قدرت  هم ساختار  ساختار  دانیم که 

نظریه  اثبات  برای  آیا  براستی  است.  نبوده  استبداد  بدون  پادشاه  قدرت  تنفیذ  شیوه  هم  و  بوده  استبدادی 
 ایرانشهری توجیهات کافی و الزم موجود است؟

 

 من های ایرانشهری 

شود که نظریه ایرانشهری بحثی ایدئولوژیک است به دیگر معنی بحث مناسبات قدرت نیست، اما  بیان می
شود که ایرانشهری همان وحدت طبیعی ملی است، چگونه است که چندین ملت  در جای دیگر اصرار می

به ناگاه  به  و  باشند  جوشیده  باستانی  ایرانشهری  استاندارد ملت، در دیگ جوش  تعریف  ملی    با  وحدت 
ایرانشهری نائل آمده است ؟ در حالیکه تا قبل از اواخر قاجار برای ادامه حرکت کاروان ها، هر کاروان هم  

کردند )مالیات جاده و راه( و هم باج و مالیات بلدیه بابت ورود به  خراج و مالیات طی الطریق پرداخت می
ود بوده است، اگر ساختار سیاسی شهر، آنقدر شهر برای خ-شهر )مالیات شهرداری( یعنی هر شهر یک دولت

منفک و بریده بریده بوده است، چگونه است که ری، کرمان، کرمانشاه، تبریز وحدت در کثرت داشتەاند. 
در این سرزمین اصلیترین معیار و ابزار سنجش فعایت اقتصادی واحد اوزان و مقیاس است. وقتی که یک  

کیلوگرم،    ۶برابر با  17یز سه کیلوگرم، »من سنگ شاه اصفهان«  من سیستان شش کیلو است ولی من تبر
کیلوگرم، »من لرستان« برابر با    18کیلوگرم، »من بلداجی برابر    12»من ری« یا فقط »ری«، برابر با  

کیلوگرم. »»من در سردسیر    8کیلوگرم، »»من در دزفول برابر    7کیلوگرم، »من اندیکا« برابر با    10
کیلوگرم    ۶کیلوگرم، »من لردگان« برابر با   ۶بختیاری شامل مناطق شهرکرد و چلگرد و کوهرنگ برابر 

 

 واحدهای سنتی وزن در ایران ، پیوند   17

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%88%D8%A7
%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%8
8٪D8٪B2٪D9٪86_%D8٪AF%D8٪B1_%D8٪A7٪DB%8C%D8٪B1٪D8٪A7٪D9٪86 
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 ۵0کیلوگرم، »من اهواز و حاشیه« برابر با    49کیلوگرم، »من هویزه« برابر    25، »من رامهرمز« برابر  
کیلوگرم و من    98یج است(. »من خلف آباد برابر  کیلوگرم است. )بیشتر بین عربهای استان خوزستان را

هاشم معادل هشتاد کیلوگرم که بیشتر در استان بوشهر معروف است. زمانی که ذرع در یک جا واحد طول  
توانند یک شناسنامه دیده شوند. برای نمونه مردمان  است و در دیگر جا گز است، چگونه این دو گروه می

 باشند.   دهای اندازەگیری مخصوص به خود میدارای واح بختیاری به تمامی

زمانی که در مهاباد و سنندج و کرمانشاه واحد وزنی پوت روسی است و در هیج جای دیگر ایران کلمه 
 پوت به عنوان واحد وزن وجود ندارد. در سرزمینی که این همه واحد وزنی متفاوت موجود است، 

ل استخراج و استنتاج میسر است. چگونه است وحدت ملی آیا از بطن چنین جغرافیایی چنین وحدتی قاب
 در عین این همه تنوع در سیستم اوزان از یک شهر به شهر دیگری موجود بوده است؟ 

 

 توتالیتاریسم فرهنگی ایرانشهری 

احساس،    در ایران امروز، یک کورد، بلوچ یا ترک حق ندارد به زبان مادری خود آموزش ببیند، تمامی
و خاطرات پس از هفت سالگی باید در زبان دیگری درون ریز شود، این مهاجرت واژگان و    شور، تصویر،

 پردازم. دهد. در بخش بعدی به آن میکلمات به همراه خود بسیاری از اطالعات اصیل را از دست می

 5000در حقیقت استعمارگر نزدیک مردمان یک سرزمین و فرزندانشان را از ذخیره فرهنگی و زبانی حداقل  
خود منع می در فرهنگ ساله  ذخایر  این  انضمام  و  استعمار سعی در سرقت  همان  دیگر  از سوی  کند، 
 کند. استعمارنزدیک می

تواند تمام آرشیو زبان مادری ملت ها را دراختیار داشتە باشد، از آن الهام محقق و دانش پژوه استعمارگر می
تواند نش فرهنگی انجام بدهد اما کودک همان سرزمین نمیبگیرد، تغییر دهد و ترجمه و در نهایت بازآفری

 آن را یاد بگیرد، چرا که قرار نیست او مالک آن باشد.

خلق برساخت و شناسنامه از ذخایر دیگران بدون اشاره به مبدا روایت، داستانی تکراری است. استعمارگر  
مچون امری قدسی، الهی، به آسمان نسبت چون فرهنگ ندارد، ذخایر ندارد، چون هیچ ندارد، لذا ایران را ه

دادەاند. به عبارت دیگر جهت به عینیت رساندن ایران، ایران را به ذهنیتی مقدس تبدیل کردەاند، الوهیت 
توانستند از ادبیات االهیاتی پیشین استفاده کنند، به ادبیات منطق  دادەاند، روشنفکران سکوالر چون نمی

جاع نمودەاند. پیشتر پادشاه ایران فره ایزدی خداوندان بر روی زمین خوانده و واژگان آن ار  اکتشاف علمی
 شود که ایران نظریه است.شود، ادعا میشد، در نسخه سکوالر، ایران همچون یک نظریه بازتعریف میمی
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ان  باشد، اما ایر  فارس یا همان پرشیا، دارای تاریخ، جغرافیای مشخص، زبان معین و شناسنامه معلوم می
 درصد اندازه خود است.  65نه، ایران یک برساخت و پروژه سیاسی جهت بلعیدن جغرافیا و هیکلی به میزان 

مبهم و غلط اندازی است. اختراع مفهوم ایران جهت قتل ممالک محروسه بودە   واژه ایران بسیار مفهومی
حترمانه و دارای قاعده و قانون  است، ممالک محروسه تبادالت و دینامیسم بین بخشهای متفاوت ایران را م

از استثمار کامل و چپاول دولت   داشت، ایاالت و مناطق پرقدرت سرزمینی، با حفظ توان نظامینگه می
کردند، دلیل کمک بریتانیا  مرکزی )استعمارگر نزدیک( با کمک گرفتن از دولت خارجی جلوگیری می

جدسلیمان و خوزستان بدون مزاحمت بختیاری و لرها  به دولت رضاخان در سرکوب لرها ، غارت آسان نفت مس
 بودە است. 

شد مناطق نفت خیز و تغییر نام پرشیا )یا ممالک محروسه( به ایران به این دلیل بود که با نام پرشیا نمی
شود. حتی در ادبیات  یا حاصل خیز دیگران را بلعید ولی با نام ایران، با ادعای ملک مشاع بودن، می

سی اشاره به کلمه ایران ارجاع به جغرافیایی است که مابین خراسان و افغانستان قرار گرفته  مکتوب فار
 .18است

این بلعیدن سایر سرزمین ها، بجز منافع برای گروه اندکی فاسد و اختالسگر، برای هیچ کس بهرەای ندارد.  
دور قرار د استعمارگر)ان(  اختیار  این منابع را کامال در  نوین یک ذهنیت این گروه مزدور  ایران  ادەاند. 

 برساخته جهت توجیه تصاحب سرزمینی است.

 

  

 

 ٢٠١٨ژانویه،   ١٦،  امه در کدام جغرافیا قرار دارند؟انصافعلی هدایت، شهرهای شاهن 18

www.kurdia.net/archives/673 
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 زایش زبان از رویداد 

در بستر خاورمیانه با وجود آنکه غالبا همه چیز به کندی و آهسته در تاریخ خود پیش رفتە است، اما گاها  
حاکمان جدید اذعان    یک رویداد و یا حادثەای برساختهای جامعه را متحول کردە است. گاها به صراحت

کردەاند که جهت رسمیت دادن به فرمانروایی بر سرزمینهای دیگران، جهت آفرینش هویت، زبان، و تاریخی  
 توان دست یازید.  جدید اگر الزم شود به جعل و تقلب نیز می

وی ، د تیێهوارەای مدر برنامه کانال ما  نجم الدین غالمی  هنرمندآواز کوردی،    استادبه یاد دارم، یکبار  
یان وزارت فرهنگ و سپاهیان دانش به مناطق کوردستان  ول، برخی از متپهلوی  اشاره کرد که در نظام پیشین

شدند اعزام می  و حکایات فولکلور کوردی  تحت عنوان ماموریت ولی در حقیقت به قصد جمع آوری داستان
کود فکری  پرورش  کانون  انتشارات  در  بعدها  نام  و  تحت  و  کان  بازنشر  حکایت  ایرانی  باستانی  داستان 

حکایت، ترانه، اثر و نوشته فولکلور کوردستان و متون جامعه یارسان توسط مراکز   شدند. صدها داستان،می
ه جدیدی رونمایی شدەاند. اصوال این واژه رونمایی مصداق  نامتحت عنوان فرهنگی مصادره و دوباره با شناس

 توان رونمایی کرد. ا از چیزی که قبال وجود داشته نمیبسیار مبهم و مشکوکی است زیر

ذهن مردم   زیادی در  بسیاری  تغییرات  پایان حکومت عثمانی  از  است که پس  ترکیه  دیگر مورد  نمونه 
 پشتیوان، مبارزین و فعاالن با تغییر رسم الخط اتفاق افتاد. 

که اگر الزم باشد تاریخ و زبان  پس از تولد جمهوری ترکیه از بطن سیستم عثمانی، آتاترک گفتە بود  
ی  و از معتمدین آتاترک در صفحه سازیم. وحید بهمن و محمد صائم پزشک نظامیساختگی و جعلی می

 را اینچنین نوشته است:   19از دفتر خاطرات، شرح دیدار و گفتگوی خود با آتاترک  26

ل ]؟[  ل و ئوزهملتنه غرور، بنلک، گوزهآنادولوده عسکرلک و اداره قورولدقدنصکره، مصطفی کمال، تورک  
 دی.دی، »ایجاب ایدرسه اویدورما  تاریخ، اویدورما دیل یاپاجقز« دهرمک ایستهبر روح وه

و ادارات در آناطولی، مصطفی کمال، خواست که به ملت ترک غرور،   “پس از تأسیس نیروهای نظامی
زم شود، یک تاریخ و زبان جعلی و مصنوعی  شخصیت، و روحی ویژه و خاص بدهد و حتی گفت: »اگر ال 

سازیم«. می

 

 

 خاطرات آتا ترک، گنجینه عثمانی، کتابخانه بلدیه استانبول، پیوند  19
http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php?aDemirbas=Bel_Yz_K_1004 
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Anadolu'da askerlik ve idâre kurulduktan sonra, Mustafa Kemal, Türk milletine gurur, benlik, 

güzel/özel [?]  bir ruh vermek istedi, "icâb ederse, uydurma tarih, uydurma dil yapacağız" 

dedi 

 

که آتاترک رسم الخط ترکیه را از عربی به التین تغییر داد، دو خسارت بزرگ    1932آن زمان که در سال  
 به شالوده جامعه ترک در ترکیه تحمیل شد که هنوز هم از آن نجات نیافتەاند. 

سترس  یکم، بسیاری از اطالعات واژگانی ناپدید و نابود شد. دوم، رویدادهای پیشین مردم از حافظه مورد د
 پاک شد. 

خسارت یکم غش و ابهام در تعریف و معنی حسی واژه است.  مهم و حیاتی است. بسیاری از نامها ،  
گم، مخدوش و غیرقابل رصد   ها کامالسربریده و دم بریده شدند، به صورتی که منشاء عربی یا کوردی آن

ارتباط عاطفی کلمه    قتل عام و عمال  ،هزاران کلمه و واژه،  Hayrگردید. واژه خیر تبدیل به هیر یا هایر  
از گذشته و همسایه خود بریده شد. نمونه آن ذکر این مورد است ، در زبان عربی ح و هـ موجود است  

تبدیل شد،   Hشود، در مواردی حتی )خ( به حرف التین  نوشته می  Hدرحالیکه هردوی این حروف در التین  
( و Hezmat(، هزمت)Halkه)بیمارستان( تبدیل به هالک )واژەهایی نظیر خلق، خدمت، خستەخان  تمامی

( شدند. ارتباط عاطفی و خاطرە/تاریخی کلمه با اجداد خود کلمه بریده شده است.  Astanasiهاستانسی)
 کلمه حمل کننده بار تاریخی و احساس پیش نسلی خود نیست. 

گر به دلیل اینکه بسیاری از  خود این مساله سبب تنفر بی مورد ترک از دیگری ترک شد. از سوی دی
کلمەها شیوه جدید و یا تازه ساز بودند )همانطور که در نقل قول آتاترک اشاره شد( و یا علقه و پیوندی 

( را در پیش گرفت، Lingocideقتل عام زبانی )  کلمه با زبانهای دیگر قطع شده بود، لذا حکومت سیاست
توانست زبان کوردی را قتل عام کند.  ببرد، لذا تنها می  توانست فارسی یا عربی را از بینحکومت نمی

چون بسیاری از کلمات از کوردی اخذ شدە بود، لذا زبان کوردی به صورت تمام ممنوع و حذف گردید،  
حتی مادران حق صحبت با فرزندانشان به زبان کوردی نداشته و هنوز رسما ندارند. زیراکه ریشه کلمات در  

که کلمات و واژەهای ترکی از کجا آمدەاند، لذا به یکبارە مشکل ابهام در ریشه  کرد  کوردی آشکار می
شود، به  ممنوع می  xکلمه و واژه را با پاک کردن زبان کوردی حل کردند. برای کشتن حرف )خ( حرف 

صرفا به دلیل استفاده در کوردی )رسم الخط التینی کوردی( ممنوع و استفاده از آن   qو    wهمین منوال  
که استفاده از   2014به التین، تا سال    مشمول زندان شد. پس از تغییر رسم الخط ترکیه از عربی/ آرامی 

آزاد شد، دولت ترکیه با سیستم قضایی، و قوه قهریه هرکس و نویسندەای را که از حروف   X W Qحروف  
التینی کوردی بود. کرد، دلیل آن فقط وجود آن حروف در رسم الخط  کرد مجازات میفوق استفاده می

 wwwالغای قانون فوق  به دلیل ورود اینترنت و اجبار استفاده از آدرس های اینترنتی و خصوصا دامنه  
بودە است. چنین دخالت و استبداد دولت در حیطه زبان در دنیای امروز بجز ایران و ترکیه در جای دیگری  
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یست که چنین استعمار زبانی چه پیامدهایی  سابقه ندارد و جالب است که یک فرد فارس اصال متوجه ن
یافت  کرد، هیچگاه این سه حرف اجازه نمیدر پی دارد. در حقیقت اگر تکنولوژی الزام خود را تحمیل نمی

 در چاپ و رسانه و آثار مکتوب ظاهر شود. 

دسترسی   خسارت دوم کشتن حافظه کلمه است. دیگر مشکل تغییر رسم الخط ترکیه از عربی به التین، عدم
اقدامات و تاریخ گذشتگان است.    و توانایی خواندن متون تاریخی توسط نسلهای بعدی و عمال محو تمامی

شود، نه انتقادی از آنها  این سبب این شده است که جنایات دولت در قبال ارمنیان و کوردها نه مرور می
نی، فرهنگی، برادرانه در کالم که در  مبادالت زبا  شود. تمامیشود و نه سعی در عدم تکرار آنها میمی

 زمان های پیشین بوده ، به کلی غیرقابل خواندن شد. 

های اجباری کم تا بیش در روسیه گفتمان موجود است و ارجاع  به طور نمونه در مورد گوالک و اردوگاه
جنایت هایی    توانند حافظه ملی خود را در قبال گوالک ها وبه آن امکان پذیر است زیرا که روسها می

که دولت و گروهی از حکومتیان انجام دادەاند ، مرور کنند اما در ترکیه هیچ گفتمانی در مورد ارمنیها  
دهند مناظره و گفتگویی درصد جمعیت فعلی را تشکیل می  30موجود نیست، در مورد کوردها هم که  

 وجود ندارد زیرا که ارجاع و مرور تاریخ هم ممنوع است و هم مشکل. 

شود که عاطفه واژه پیشین را ندارد، در ز رویداد تبدیل رسم الخط به التین در ترکیه، زبانی متولد می ا
 ضمن آلزایمر هم دارد، گذشته خود را به یاد ندارد. 

گرایانه داشت، رسمیت زبان فارسی و ممنوعیت تدریس به سایر  -زبانی زایش پیدا کرد که برساختی دولت
زبانی حکومتی، خشک و عاری از پلورالیسم فرهنگی ساخته است. رسمیت به زبان    زبانها، بر همین منوال

فارسی و ممنوعیت دیگران، یک امپریالیسم زبانی )برای فارسی زبانان( و استعمار زبانی برای سایر زبانها  
 در درون این جغرافیا خلق کرده است. 
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 ها را به جان هم بیاندازید. ام، آنهم آن است که آنای رفقای بردەدار،من راز موفقیت کنترل بردگان را یافتە 

 1712ویلیام لینچ ، سخنرانی ویرجینیا 

 رسانه و استعمار 

 تصویر استعمارزده در رسانه استعمارگر نزدیک 

  1979انحصار صداوسیمای دولتی ابزار استمرار استعمار چند بعدی کنونی است. ایران چه پیش از انقالب  
، دارای رادیو و تلویزیون دولتی بوده است و بسیار سعی شده که ه جمهوری اسالمیو چه پس از آن در دور

فرهنگ و زبان غیرفارس زبانان توسعه پیدا نکند زیرا که سایه فرهنگ های سرزمینی و منطقەای بر  
شد. بجز چند رادیوی محلی که در جغرافیای محدودی به زبان  ادبیات و رسانه مرکزگرایانه مستولی می

کنند، مجوز به رسانە فراگیر جهت پخش گسترده  د ملت ها برنامەهای عموما بدون محتوا ارائه میخو
(broadcastداده نمی )  شود. لذا انحصار به تصویر كشیدن استعمارزده در دست استعمارگر نزدیک بودە و

 کشند. باشد. آنها هرگونه که مایل باشند حکومت شونده را به تصویر میمی

دولت ایران، خالفکاران و متهمان چه در دادگاه و چه بر   تصاویر منتشره از رسانەهای رسمی  در تمامی
تصاویر    شوند. تمامیباالی جرثقیل های دار، همگی با شلوار کوردی دوباره شکنجه تصویری دادە می

د هستند، آنها منتشره درون زندانها مردانی رنگ پریده، رنجور، با ملبسه محلی و در انتظار سرنوشت خو
 حکمشان را از همان لنز دوربین گرفتەاند. 

آن گناهکاران از تو  تصاویر فوق در حقیقت به بیننده این حس را القا می کند به دلیل پوشش متفاوت، 
نیستند، از سرزمینی دیگر، آنها مجرمانی از طبقەی دوزخیان زمینند. آنها با توی بیننده متفاوت هستند،  

زش تر و لذا تو نباید احساس هم دردی کنی. انسان معموال رقت قلب و احساس درد مشترک  جان آنها بی ار 
کند، شما اگر از نظر ذهنی از کسی دور باشید، به همان میزان احساس  برای همنوع و همسان خود ابراز می

 همدردی بسیار کمتری خواهید داشت.  

کند، اگر آن دو شروع به مبارزه و شاخ در  میفرض کنید کسی که از بیرون یک قفس به دو حیوان نگاه  
شود( شاخ شدن بکنند چقدر امکان دارد بیننده به داخل قفس برود )و با علم اینکه آسیبی متوجه شما نمی

 و آنها را جدا کند، تقریبا صفر است. دوربین و چشم استعمارگر نسبت به دیگری بی احساس است. 

استعمار پنجره  از  استعمارزده  است که تصویر  یا سوژەای منفک  از جنس موجودی  بیننده  برای  نزدیک 
تبدیل   شایستگی توجه ندارد، زیرا که نگاه انسانی از نگاهی همسطح و افقی به نگاهی عمودی و ترحمی

 شده است.  
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مردمان مستعمره همواره، درفضاهای روستایی، سنتی، با مراسم و رسوم ارتجاعی در فیلم و هنر و خبر  
کنند، شوند. حتی سازمانهای منتسب به ایرانیان خارج از ایران، از آنها انسانیت زدایی میدە میگزارش دا

کنند و این  در بخشهایی از دنیای سنی اسالم درصدی از خانوادەهای روستایی دختران خود را ختنه می
یات دولت حاکم، به اقدام بسیار نادر آماری و دیگر مرسوم نیست. در همین زمان با نگاهی به سایر جنا 

های غیرفارس در ایران به رسانەهای خارجی و اعالم هرچندماه یکباره دستگیری    محض انتشار آمار اعدامی
سازمانهای ادعایی حقوق بشر ایرانیان در غربت    زندانیان سیاسی و یا اعدام دستجمعی آنها، به ناگاه تمامی

آنها در بلوچستان، کوردستان و یا سومالی را بازپخش    و هجرت، گزارشهای مربوط به آمار دختران و ختنه
کنند زیرا که اتوماتیک وار، ذهن بیننده به کنند. این اواخر فقط گزارش درمورد سومالی را پخش میمی

دهد که بله ما در ایران هم این رسم را در میان بلوچ و کورد داریم. رسانه  ناخودآگاه خود بازگشتی می
 زند. هش فشار جنایت ناشی از اعدام سیاسیون ، به هر حقه و حیلەای دست میاستعمارگر برای کا

جغرافیا می از  بیرون  در  استعمار  بازوهای  حقیقت  در  بشر  حقوق  ادعایی  سعی  سازمانهای  اینان  باشند. 
المللی همچون کنند که خشونت حاکم بر مستعمره را تلطیف دهند و هرزمان که فشار سازمانهای بین می

از آستانه تحمل اوج سازمانهای حقوق بشری و یا کمیتەهای سازمان ملل بر دولت متخلف و جنایتکار بیش  
 کنند. بخش و مسکن وجدان دولت جنایتکار را ایفا میگیرد، اینان نقش آراممی

شود، با نشان دادن تصویری خشن و قبیلەای از های کهن خود هر روز مجازات میاستعمارزده بابت سنت
 وی، تا توجیهی جهت ادامه و استمرار اشغالگری معتبر بماند. 

نه استعمارگر دور )رسانەهای خارج از کشور( فقط یک عدد چماق بر سر  استعمارزده در رسانمایش درد  
کشور خاطی با انجام    است. به عبارت دیگر در صحنه بین المللی معموال نزدیک(  )استعماردولت مرکزی  

گشایشی رسانەای و یا قراردادی تجاری با کشورهای دارای حق رأی در سازمان مربوطه خود را از موج  
 ند.  کبرخاسته اعتراضی متواری می

های قتل های ناموسی را مرتبط به سطح فرهنگ همین سازمانها و بازوهای قدرت مستقر بارها گزارش
کنند که اینان به دلیل فقر،  دانند و به دنیای بیرون این پیغام نهفته را ارسال میملتهای استعمارزده می

و عقب افتاده  فرهنگ اینها بی  زنند بلکهاستبداد مرکزی و ستم ناشی از استعمار، دست به خودکشی نمی 
تری از آن جامعه متعلق هستند. یکی از فعالین فمنیست بسیار برجسته در  هستند، اینان به طبقه پست

شبکه تویتر، تویتی منتشر کرد که رومینا دختر عرب، به قتل رسید، زیرا که زندەبگورکردن دختران رسمشان  
 بود! 



52 
 

سال پیش است که عربها را از زنده به گور کردن دختران خود   1400(  8:81اشاره وی به آیه سوره تکویر قرآن )
کند. این مساله شبیه اینست که فرانسوی امروز مجازت روانی شود و به او گفته شود، شما  نهی می

 کشتید.  سال پیش انسان را با گیوتین می 300رسمتان بود که 

ری و درونی نمودن خشم او است، تا او خشم انسانیت زدایی از استعمارزده، برای تخلیه حس و شور انقالبیگ
 خود را به درون خود فرو خورد و روایت یک عینیت را به ذهنیت ناخودآگاه استعمارزده بازتزریق کند. 
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 زدایی از استعمارزده در ترکیەانسان 

ژی شناسی و بیولوکند که در حوزه دانش زیستای ادعا مییک زیست شناس تکاملی ترکیه   2005در سال  
جمعیت کورد ساکن در جنوب  به دو خانواده پر Uner Tanانر تان   دکتربه کشف بزرگی دست یافته است. 

روی کنند بلکه از هر دو پا پیادەراه بروند و  کند که به جای اینکه بر روی دو پا  شرق و آدانا برخورد می
رسد ظر میکند که خواهر و برادرانی که به نکنند. وی ادعا میو هردو دست خود برای حرکت استفاده می

برند. پروفسور انر تان سندروم  رنج می  Uner Tanباشند از بیماری به نام سندرم  دارای آسیب مغزی می
کند. نظریه ایشان  دعوت می  اثبات نظریه خود از مراکز علمی  جهتکنند و  مربوطه را به نام خویش ثبت می

کنند و مبتال به گفتار "بدوی" و  می  حرکتست که افراد مبتال به این سندرم بر هر چهارپا  ا  بر این مبنا
نظریه افراد -عقب ماندگی شدید ذهنی هستند ، که نشان دهنده "تکامل معکوس" است. بر مبنای این شبه

( مثال نقض برای تکامل معکوس یا "تحول" بشر هستند که افق جدیدی را  UTSمبتال به سندروم انر تان )
 دهد. ن بر روی چهار پا به دو پا ارائه میدرباره تحول انسان از راه رفت

و دوباره به سمت میمون   کننددر واقع به عبارت دیگر اینان حرکت معکوس تکاملی بشری را تجربه می
آکادمیک    این کشف علمی  کنند.عقبگرد میشدن   و فضای  استقبال رسانەای  خصوصا که  یه  ترکبا 

م  هردوی این خانوادەها به جمعیت کورد ترکیه منسوب هستند، سوژه بسیار مناسبی جهت مقاصد خاص فراه
قلمداد شود و   شود که کشف بزرگ علمیسعی می ،این یافته اتفاقی و 2005کند. به هرحال از سال می

های  های متنوع اروپا و بریتانیا جهت برگزاری سمینار و کنفرانساز تئوری به نظریه تبدیل شود. از دانشگاه
 شود.  آکادمیک دعوت می

 

 باشند. ند خانواده اوالش که مبتال به بیماری فوق میاز چهار فرزند از نوزده فرز  2005تصویرسال 
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تواند به صورت  شود که آیا نظریه تکامل مییافته جدید به عنوان سئوال و پرسشی آکادمیک مطرح می
افتادگی و پسروی ژنتیک است؟ آیا متعلق به ژنتیک یک نمونه عقبمعکوس هم موجود باشد؟ آیا این 

 خاصی است ؟ و گروه 

 9برای مدت بیش از    اده با هیاهو و انعکاس رسانەای بیش از میزان آکادمیک و علمی مورد این دو خانو
توافقی  ،کشور بواسطه تمرکز رسانەای بر سر نظریه پیشنهادی کند. در فضای عمومیسال ادامه پیدا می

رسد که حتی چند مرکز گیرد. کار به جایی میضمنی و پذیرشی ضمنی از صورت مساله صورت می
 کنند. یک اروپایی و بریتانیایی به عنوان یک مورد مبهم ژنتیکی آن را تعریف میآکادم

شود و حتی شبکه دو تلویزیون دولتی بریتانیا  مورد این سندروم، به مراکز آکادمیک آمریکایی ارجاع می
(2BBC  در سال )سی به  بیکند. در مستند بی ارائه می 20در مورد خانواده رشید )اوالش( مستندی 2006

شود. به دلیل اینکه خانواده ازدواج فامیلی داشتەاند لذا چهار  عنوان یک پدیده عجیب ژنتیکی گزارش می
قادر به تکلم زبانی نیستند و به دلیل فقر شدید، کامال از کمک و فیزیوتراپی   ،فرزند دچار سندروم فوق

اطی را با خانواده بهرگونه ارت  مومیحرکتی محروم بودەاند. همسایگان به دلیل تمرکز رسانەای و اعالن ع
تحقیر جمعیتی  و  اتهامات  تعمیم  برای  به عاملی  تبدیل  عمال  این مساله  و محدود کردەاند.  قطع کرده 

 شود. می

پروفسور و فضای رسانەای با نهایت سرخوشی و رضایت از کشف به عمل آمده بدون اینکه به مرحله اثبات  
رسانند. به دلیل کورد بودن خانواده، این پیام عقب ی الزم را به سرانجام میزدایبرسد، اعتبار و انسان علمی

 شود.  قطبی ترکیه تزریق میدوافتادگی ژنتیکی به صورت اتوماتیک دائم به ناخودآگاه جمعی به شدت 

انسان تراژدی  سال  این  تا  گرو  2016زدایی  اینکه  تا  یافت  و    هیادامه  تراپیست  آمریکایی،  آکادمیک 
از خانواده دیدن میگزارشگ لیزا شاپیرو مصمم میر دوباره  این مساله را  کنند. دکتر  شود علت حقیقی 
 دریابد.

لیزا شاپیرو، با قاطعیت مقاله عملی خود را تحت عنوان "راه رفتن بر روی چهار دست و پا نشانگر تکامل 
کند که سندروم با ، اثبات می22رساند. دکتر لیزا شاپیروبه چاپ می  21معکوس نیست" در نشریات علمی

دالیل حرکتی فیزیکی و تراپی مکانیکی قابل توضیح است و ارتباطی به تحول ژنتیکی و نظریه تکامل  
ندارد. آنها همانند بقیه انسانها حرکت دست و پای همجهت دارند و شباهتی به گروه میمون ندارند. معکوس  

 

 مستند بی بی سی نوا، "خانوادەای که روی چهاردست و پا راه میروند"، پیوند  20
https://www.pbs.org/wgbh/nova/allfours/about.html 

 ، پیوند دسترسی 2014جوالی  16لیزا شاپیرو، حرکت برروی چهار دست و پا تکامل معکوس نیست،  21
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140716151122.htm 

 ، پیوند 2017جوالی،  17یدهد، سارا گیتز، علم نهایتا سندروم حرکت بر روی چهاردست و پا را توضیح م 22
https://www.huffpost.com/entry/family-walks-on-all-fours-explained_n_5595462 
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عمولی ندارند بلکه عادت و عدم کمک سبب این  کند که جملگی فرزندان، فرقی با انسان موی اعالم می
 مساله شده است. 

کند و چنین  سی، مساله را به صورتی اشتباه و انحرافی طرح و ارائه میبیبی  23از همان ابتدا مستند  
کند، احتماال کفه وزن رسانەای برای استعمارگر خوراک جذابتری نسبت به کشف شیوەای تداوم پیدا می

 کند.میآن فراهم  علمی

پیشنهاد می خانه و ورودی محل  آنها  این فرزندان مشکل تکلم دارند، میلەهای کمکی دور  کنند چون 
کنند که همگی قادر به راه رفتن بر روی دوپا هستند و  سکونت نصب شود. با کمال تعجب مشاهده می

ره  کنند بجز یکی از پسرها همگی دوباتهیه می  یکمک عصای  و    (walker)وقتی که برای همگی واکر
دهند. این فرزندان با واکر دوباره حرکت  بر روی دو پای خود به حرکت و پیادەروی تا دور دست ادامه می

 یابند.بر روی دوپای خود را باز می

، آنها به حال خود رها شدە بودند و تبدیل به خوراک مناسبی مساله این بود که به دلیل عدم ارتباط کالمی
شوند. این در حالی است که در همان ابتدا این تراپیست ها و پزشکان ەای میبرای شیادان آکادمیک و رسان

توانستند با هدیه واکر آنها را درمان کنند و از عذاب نه ساله و خوراک رسانە ای و تکرار مطمئننا می
جلوگیری  ترکیه  در  کورد  انسان  از  انسانزدایی  سناریوی 

  کنند. 

 

 کنند. پیوندسی دو، خانوادەای بر روی چهاردست و پا حرکت می بیمستند بی 23
https://www.youtube.com/watch?v=ef3eKj4Pivk 
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 برای دولت سایه   صداوسیما در سایه 

 توانی بشکنی، ماچ کن. کند که دستی را که نمی ضرب المثلی فارسی توصیه می

با ورود اینترنت و استفاده    2020تا    2000درخالل سالهای    توانی اینترنت را ببندی، در آغوشش بگیر.اگر نمی
تمامی رغم  به  ایران  و حتی  همگانی، حاکمیت  فیلتر، سانسور  برای  خود  بومی   تالشهای  اینترنت   طرح 

نتوانست، مانع جریان آزاد استفاده از رسانەهای اجتماعی شود، لذا تصمیم گرفت که به فضای مجازی  
ملحق شود و با پر کردن شبکەهای مجازی از میلیون ها فضای خود ساختە، ترول، بدافزار و ارتش سایبری  

 قیقت دریافت نشود. این فضای مجازی را تبدیل به جایی سازد که هیچگاه از آن ح 

شود. آدم  ربط گم میشود، بلکه در انبوهی از داده غشی و بی در دنیای نو، آگاهی و حقیقت سرکوب نمی
کند که هدف رسانه در دوره کنونی تصریح می  سیبیبرنامەساز و مستندساز بی  (adam curtis)  کورتیس

ر حقیقت پدیدەها و رویدادها  رسانی و ارائه حقیقت نیست بلکه هدف گیج کردن مخاطب و ایجاد شک داطالع
 دارد. 

پیشتر سیستم استبداد و انحصار رسانه ای ایران به دلیل امکانات و منابع مالی، قادر به سانسور و کتمان  
نابود می و  را سرکوب  رقیب  رسانه  هرگونه  و عمال  بود  اینترنت، حقیقت  پرقدر  رسانه  ورود  با  اما  کرد، 

صرف ترقیق حقیقت، تشکیک در متن رقیب و تضعیف پیام تا حد    میلیونها دالر منابع و امکاناتی که
 است. ردیدهاثر و خنثی گ ینابودی کامل آن بوده، عمال ب

 

 محو زبان مادری 

اسالمی انقالب  از سلطه مذهبیون  آنپس  نمودەاند که ملت،  همواره سعی  را در کل  ها  ایران  های ساکن 
های ها کمر به نابودی زبانمحو کنند. لذا آن  ا را کامالهبزرگتری به نام امت حل نموده و مساله ملی آن

هزینه و درد و رنج    مادری ملل مستعمره گماشتند. تالش کوردها جهت حفظ فرهنگ و زبان مادری خود 
اهمیت جلوه دادن زبان  بیشماری تحمیل کرده است. دولت و سازمانهای مستقر استعماری همواره سعی در بی

، زبان  با القاب و الفاظی همچون زبان بومی  ورتی که در ادبیات و گفتمان رسمیمادری نمودەاند به ص
 محلی )انگار ماست محلی است( لباس محلی و یا زبان ایلی از آن یاد شده است.  

هرگاه استعمار آموزش و پخش فرهنگ ملی کوردستان را ممنوع نکرده، بر خالف تالش دولت ایرانی، مردم  
م 1980ش/1358وسیقی خود استقبال شایانی کردەاند. برای نمونه، مردم سنندج در سال  کورد از ادبیات و م

  استقبال کم نظیری از سمفونی کابوکی دکتر اقبال حاجبی به عمل آوردند. به همین منوال از نمایشنامەهای
از آثار فرشی و چندی دیگر    ابراهیممان گرتن، نوشته عبدالرحمان زنگنه، خودمختاری یانی چه؟ نوشته  
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کورد و کوردستانی استقبال فراوانی شده است. در مقابل استعمارگر همواره در جستجوی بهانه و فرصت  
 جهت تعطیلی کامل مصادیق زبانی و فرهنگی ملل بوده است. 

بهانەهای متفاوت به  احزاب کوردستانی، در تمامی  دولت  نفوذ  و  مؤسسات خود    خصوصا مساله جنگ 
 دمان کورد را تحقیر، ترقیق، مغشوش و به حاشیه رانده است.همواره زبان ملی مر

باشد. برای آن گویای مساله می  کرد استعمارگر از آمار و ارقام سازمان صداوسیمای رسمیشاخص عمل
ساعت تولید رادیویی و تلویزیونی    6998م مجموع تولید صداوسیمای دولت ایران  1984ش/1363نمونه در سال  

 139مانشاه ، مهاباد و سنندج بوده است که همگی به زبان فارسی بوده است. از آن میان  مراکز ارومیه، کر
اسالمی نوع  از  بوده که کامال  زبان کوردی  به  هنری  و  ادبی  برنامه فرهنگی،  اصول    ساعت  و مطابق 

ستان  درصد از تمام تولیدات رادیوئی برای چهار ا  1.9بوده است. به عبارتی کال تنها    جمهوری اسالمی
هیچ بوده    به  نزدیک  کوردستانی، به زبان کوردی بوده است، به عبارتی میزان تولید به زبان کوردی تقریبا

است. در حالیکه در همان سال از مراکز رادیویی کرمانشاه، سنندج و مهاباد برای کوردهای کشورهای  
 آنها تولید شده است. ! مناسب  24ساعت برنامه کوردی  2093همسایه 

کوردهای داخل جغرافیای ایران تولید برنامە به زبان کوردی به صالح دانسته نشده است، اما برای    برای
کوردهای جداشده  گویا  ساعت هر روز سال برنامه تهیه شده است.    6ساعت یعنی روزی    2000سایر کوردها  
بب نیست سد، بیوندر تمام روزهای سال از مرحمت و لطف ایران منتفع و بهرەمند ش میبایست  از ایرانشهر  

پندارند. در حالیکه کوردهای درون جغرافیای ایران، دولت  سایر کوردها ایران را دشمن اصلی کوردها نمی
  90دهه  25شمارند. ارقام فوق مربوط به سالهای ایرانی را بزرگترین خطر برای سایر بخشهای کوردستان می

 

 29و تجربەها، ص ابراهیم فرشی، کردستان سرزمین رنجها 24
 همان  25
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)دهه برنامه  شمسی( می  80،  70  میالدی  تولید  ساعات  آمار  و  فوق  ارقام  است که  توجه  باشد. جالب 
 سال تغییر عمدەای نکردەاند.  25پس از  رادیویی از لحاظ کمی

چ  ما را  چون دست اینترنت را نمیتوان برید، لذا باید آنسلطه اینترنت صداوسیمای ایران دریافته که    ه دلیلب
 گیرند. سفت در آغوش میرا آن جتماعی فضای او مجازی شبکه  لذا کرد.

م. به دستور فرمانده کل قوای ایران تأسیس 2012در سال    زیبنابر گزارش، نهاد شورای عالی فضای مجا
طور که یکی از افراد  شود. آنجمهور و نهادهای قضایی و قوه مقننه نظارت میو از سوی رئیس  شودمی

نیروی سایبری فعال دارد. محمدرضا یزدی،    1500  م. عنوان داشت، ایران  2010برجسته این نهاد در سال
رسول محمد  سپاه  میفرمانده  تهران،  در  » الله  چون    144  گوید:  کارهایی  مشغول  سپاه  سایبری  گردان 

های معاندین« در فضای مجازی است. روزنامه تایمز گوییها و دروغآفرینیافزایی و رفع ابهام»بصیرت
ت که این اپ لندن در گزارشی با اشاره به اعتراض شبکه ایران اینترنشنال علیه اینستاگرام نوشچ  .لندن

اجتماعی »به دلیل وجود اکانت برای شناسایی طرفداران  شبکه  ایران  از سوی حکومت  های جعلی که 
 شبکه خبری ایران اینترنشنال ساخته شده، به نقض قانون بین المللی حقوق بشر متهم شده است.«

بلکه   شود،  عمال در مورد کشور ایران ، صداوسیمای ملی دیگر آن نیست که در گیرنده تلویزیون دریافت می
نستاگرام و فیسبوک است، دهند، یا هزاران صفحه ایکه خود را مستقل نشان می  هزاران کانال تلگرامی

ایران از شبکه  اما هر کسی در خارج  برای کاربران داخل بستە شدە  به وضوح درک   هرچند فیسبوک 
کند که حضور ارتش سایبری ایران و یا چین بسیار از وسیع تر از نمود فردفرد افراد در یک وضعیت  می

 باشد.  استفاده عادی از اینترنت می
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 کردگان است یلمارکسیسم افیون تحص

 پژواک کوکبیان 

 بافت اجتماعی و استعمار 

فرانس فانون بیشتر درباره مردم استعمارزده و روانشناسی آنان سخن گفت، در این متن توجه هم به جامعه 
نزدیک   استعمارگر  یا  استعمارگر  به  اشاره  استعمارزده. زمانی  به جامعه  هم  و  است  نزدیک  استعمارگر 

ویی است که مستقیما با استعمارزده در تماس، تراکش و مبارزه روزانه است. این آن نیر  مقصودکنیم  می
و یا کارتلی از شرکتهای بزرگ یک کشور    مسلط   تواند یک دولت دست نشانده، گروه قومینیرو می

برای  توان استعمارگر نزدیک خطاب کرد. تهدید وجودی  خارجی باشد، این نیروی اشغالگر نزدیک را می
استعمارگر نزدیک به اوست. دیگری استعمارزده، همانا استعمارنزدیک اوست. ما در اینجا    دهیک استعمارز

 پردازیم. های اقتصادی و شیوەهای استثمار مردم استعمارزده می، سیستممؤسساتبه بررسی نهادها، 

 کند و عمال   ها سلبدهد، این است که قدرت مقاومت مردم را از آناولین هدفی که استعمارگر انجام می
کند، مرکز تصمیمگیری از طبقات پایین به حلقەهای باالتر هرم  می  اخراج هویتیها را از سیستم و نهاد آن

 شوند. اثر میصدا و بی شود. مردم بی حق، بیمنتقل میسیستم 

اش متصل و وابسته به اداره کند. کسی که امتیازات زندگیکسی که حق ندارد مسولیتی احساس نمی
شنود )معموال(  کوشد که از خشم آنان در امان باشد. کسی که زور میقدرت است )معموال( میصاحبان  

د یا به دیگری بدهند، تواند مالش را غصب کنداند صاحب قدرت میگوید. کسی که میخودش هم زور می
. منتقل کنندد یا به او  غصب کنهم  کند مال دیگری را  ضمن کوشش برای پنهان کردن مال خود، سعی می

ها، »نان به نرخ  بین حرف و عمل، »رنگ عوض کردن«ها، افراط و تفریط ها، تناقضات  مزاجی  دمدمی
نیز بی ارتباط با چنین محیط اجتماعی نیست.   -ها و کمال پرستی ها  خواهیحتی آرمان  -روز خوردن ها«  

 ت.مروری تاریخی بر رفتار اجتماعی بخشی و برخی از روایت ها الزم اس

فهمند و هوش آنها هر معنائى  ها از فهم آن عاجزند، میها تمام آنچه را عربکند »ایرانیگوبینو اشاره می
گوید:»زندگى این مردم  یابد...ولى آنچه ایرانیان فاقد آن هستند وجدان است«.در جاى دیگر میرا در می

  وظیفه   كه  را  كارى  كه  است  این  توجهم  فقط  ایرانى  ذكر  و  فكر.  اندازىعبارتست سرتاپا توطئه و پشت هم
 . کنندمی  سركیسه  را  خود  ارباب  نیز  نوكرها   و  دهدنمی  را  خود  گماشته  مواجب   ارباب  .ندهد  انجام  اوست
ن مال دولت و اختالس  دزدید  راه  در  كوششان  تمام  هم،  مستخدمین  دهدنمی  خود  مستخدمین  به  حقوق...    دولت
  شودنمی  دیده  دیگرى  چیز...    حصر  و  حد  بى  كالهبردارى  و  بازىاز باال گرفته تا پائین این ملت جز حقه  .است
 الله،   ماشاء  قبیل  از  اصطالحاتى  آنكه  بدون   باشد  ایرانى  یكنفر  با  ساعت  ربع  یك  انسان  كه  است  محال...  
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کشند ولى یكنفرشان صادق  لله بگوشش نرسد...همه جانماز آب میالحمد  الله،  سبحان  استغفرالله،   الله،  انشاء
 .26باشند«  تزویر و  نفاق و نیست واقعا جاى تعجب است كه چگونه افراد ملتى بدین درجه گرفتار دوروئى

کنید همگى مخلص و چاكر  نویسد»...امروزه وقتى كه شما با پنجاه نفر ایرانى صحبت میكنت دوگوبینو می
 .27گویند« تند ولى همینكه رفتید به شما ناسزا میشما هس

 كه   اىکند»ایرانیان براى فرمانبردارى ارباب حاضرند بجنگند ولى براى آزادى، آن كلمهسفرنامه ژوبر نقل می
مىایش  به  كه  كسى  از  شرمانهبى   آنان.  جنگندنمى   ندارد  زبانشان  در  معادلى  بهیچوجه زور   تملق  گویدان 

 . 28ببوس« ببرى توانىنمی كه را »دستى که است زبانشان ورد  کننده بیزار پند این همیشه و گویندمی

 سراید:  فردوسی می

 نژادی پدید آید اندر میان  ز ایران و از ترک و از تازیان 

 سخن ها به کردار بازی بود   نه دهقان، نه ترک، نه تازی بود

 و کوشش به دشمن دهند بکوشند   همه گنج ها زیر دامان نهند 

 روان و زبان ها شود پر جفا   به گیتی کسی را نماند وفا

 شود روزگار بد آراسته    بریزند خون از پی خواسته 

 بجویند و دین اندر آرند پیش    زیان کسان از پی سود خویش 

 سراید:ابوالقاسم حالت شاعر به رسم طعن و طنز چنین می

 به علم دانش و فضل است بی نظیر و عدیل  مسلم است که ایرانی نجیب و اصیل

 نه تنبل و نه ضعیف و نه عاجزند و علیل   نه بنگی اند و نه تریاکی و نه عرقی

… 

 نه بی سواد و نه بیکاره و نه هردمبیل نه حقه باز و خائن، نه رشوه خوار و نه دزد 

داند، مردمانی که ت مردمان میملک الشعرای بهار، شاعر دوره معاصر دلیل بازتولید استبداد را در خلقیا
 برند. زنند و در پرقدرتی امان از شتردزد میناله می در بی قدرتی چس

 

 83به نقل از سه سال در ایران، ص 26
 137ینو، صگوبکنت دو هاى نامه 27
 248ص  ،ژوبر، مسافرت در ارمنستان و ایران 28
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 از ماست که برماست این دود سیه فام که از بام وطن خواست

 از ماست که برماست وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست 

 با کس نسگالیم   جان گر به لب مارسد از غیر ننالیم 

 از ماست که برماست خویش بنالیم که جان سخن اینجاست از 

 برخاک ببالیم   ما کهنه چناریم که از باد ننالیم 

 از ماست که بر ماست لیکن چه کنیم، آتش ما در شکم ماست 

 بیداری ما چیست؟  گوییم که بیدار شدیم این چه خیالیست

 از ماست که برماست بیداری طفلی است که محتاج به الالست 

 »ملک الشعرای بهار« 

 نویسد : محمد علی جمالزاده در کتاب خلقیات ما ایرانیان می

کنم کمتر اخالقشان به دستم    جوشم و بیشتر با آنها نشست و برخاست میهر چه بیشتر با این مردم می  …
ار  دهند هیچ کی جدی که به خود میی قیافهبا همه…آورم  آید و کمتر از کاروبارشان سردر می  می

گیرند، مگر در سه مورد مخصوص : یکی شکم، یکی کیسه، یکی تنبان. وقتی پای دنیارا به جد نمی
 فروشند.  این سه چیز به میان آید یوسف را به کالفی و خدارا به خرمایی می

وفصل معضالت  مزاج نسوزد که برای حلخواهی دلم به حال این مردم کچلک باز و دوز و کلک چطور می
م و  عالیهامور  سیاست  و  بندی  :سرهم  از  است  عبارت  که  معتقدند  طریقه  سه  به  تنها  دنیا  ی شکالت 

 مالی و روش مرضیەی ساخت و پاخت. ماست

ی سرشار خودشان است. و در این میدان الحق که گوی  این هرسه از مبتکرات فکر بدیع و کشفیات قریحه
 اند."سبقت را از جهان و جهانیان ربوده

الکسی سولتیکوف صدسال پیش در ایران مسافرت کرده نوشته است: درستی صفتی است   شاهزاده روسی
که در ایران وجود ندارد .. اگر احیانا یک نفر از آنها رفتاری بدرستی بنماید، یا بقول خود وفا نماید چنان  

 29ام توقع دارد.ترین کار دنیا را انجام داده است و رسما از شما جایزه و پاداش و انعاست که گویی مشکل

 

 80محمد علی جمالزاده، خلقیات ما ایرانیان، ص. 29
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بغایت   شاردن سیاح فرانسوی بسیار مشهور در عهد صفویه .. درباب اخالق ایرانیان چنین نوشته است: ..
فهمند  دهند،...درمعامالت درستی نمیگیرند پس نمی دروغگو هستند.. وقتی ازکسی پول یا چیزی قرض می

 30ان نیفتد. وچنان در خدعه و فریب مهارت دارند که محال است انسان بدامش

هجری قمری نقل    1342ربیع االول    7"روشنی بیگ در سخنرانی که بعدها در مجله "ایرانشهر" برلین شماره  
خورند و هالک  کنند وتریاک میگردیده، گفته است: دخترها تا بیست و پنج سالگی چندین شوهر می

دارند و نصف شهر امراض ناشی  هزار سفلیس    30هزار نفوس ]جمعیت[ است که    200شوند... در طهران  می
دزدد  از فحشا دارند،.. فارس ها بسیار دروغگو و دزد هستند، پدر از فرزند و فرزند از پدر و زن از شوهر می

بود، مملکتی که   ه.. آمریکایی که برای اصالح مالیه به ایران آورده بودند پس از دعوت به آمریکا گفت
 .31ده میلیون دزد دارد چگونه اصالح بشود" 

در ایران سیاحت نموده است: ...    18سیاح دانشمند دیگری از هلند، کورنی لوبروین در سالهای اول قرن  
 32حیات و ممات ودارائی تمام اهل مملکت بدون استثناء کامال در ید قدرت اوست ]پادشاه[.  

 33متنبی شاعر عرب میسراید: 

 وال عهود لهم و ال ذمم    ال ادب عندهم و الحسب  

 ها بیمی دارند(شود و نه از بدیمی ادب دارند و نه اندازه وعهد وپیمان سرشان)نه 

 ترعی بعید کانها غنم  بکل ارض و طئتمها امم 

 و کان یبری بظفرة القلم   یستخشن الخز حین یلمسه 

پروفسور ادوارد براون در کتاب یک سال در میان ایرانیان " از قول یک معدن شناس بلژیکی میگفت که 
ها این است که ظاهر و باطن آنها بایکدیگر فرق دارد، ...درباطن دشمن انسان  ی از معایب بزرگ ایرانییک

ری  گویند من دوست صمیمی شما هستم ..اگر شما فوت کنید کوچکترین تاثهستند و مثال ظاهرا می
نمی به بدهد. میآنها دست  یاهگویند  و  اگرپشت  هب  جان عزیز شما  حال   ...  ، به  کمرگ شما  نید شروع 

 34بدگوئی خواهند کرد، ..

 

 79همان، ص. 30
 72خلقیات ما ایرانیان، ص.  31
 79و 76همان، صص. 32
 70خلقیات ما ایرانیان، ص.  33
 76خلقیات ما ایرانیان، ص.  34
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در باب اخالق   1813جیمس موریه در کتاب سیاحت ایران و ارمنستان ، آسیای صغیر و استانبول در سال  
نویسد: .. در تمام دنیا مردمی به الف زنی ایرانیان وجود ندارد... الف وگزاف اساس وجود ایرانیان چنین می

 35ندی و شاید بتوان گفت تا دلت بخواهد حاضرند به تو دروغ بگویند.ایرانیان است ...لبریز از خودپس

روایات فوق هم گزارش خودی است و هم نقل سیاحان فرنگی، آیا به اوضاع امروز شبیه نیست؟ حیرت انگیز 
 نیست؟

  ولید نخواهد کرد و بخشی از فقدان تاجتماعی که فردیت با فضیلت ندارد، توده با فضیلت نخواهد داشت  و  
 فضیلت معلول سیستم حاکم است. 

استعمار خودی که بر ایران حاکم است در حقیقت بزرگترین دشمن خود است، زیرا که پس از انباشتن و تراکم  
هم، ربط بهتودە های بدون هویت و بدون مهارت شغلی در شهرهای بدون ربط به همدیگر از مردمانی بی

 است. ربط آفریده شهرنشین هایی )نه شهروند( بی
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روزی خواهد آمد که مردم از روشنفکران خود خواهند پرسید زمانی که سرزمینمان همچون شعلەای کوچک و  
 کردید؟مهجور فرو میمرد، شما چه می

 شاعر گواتماالیی  –کاستیلو 

 استعمارزده   بورژوازی 

داران دانشگاهی یا همان طبقه  فانون همواره با لحنی طعنەآمیز از ذهنیت و عقلیت درسخواندگان و مدرک
فانون، فقط قلم بدستان نیستند، بلکه   بورژوازیکند. فراموش نکنیم که طبقه  استعمارزده یاد می  بورژوازی
در قانون استعمارگر،    ذوبدانان  قوقشیفته، حگران وابسته، پزشکان خودشیفته و پول، صنعتانصافبیتاجران  

استعمارزده را تشکیل    بورژوازیداران دانشگاه همگی بخشی از هیکل  هنرمندان تقلیدی و آسیمیله و مدرک
این  می طبقەای  ب  بورژوازیدهند.  معموال  است،  غیرمولد  غیرتولیدی،  اقتصاد  محصول  که  روکراتیک 

از انباشت ثروت در یک تداوم تاریخی پدید نیامدەاند، بلکه اینان طبقه    طلبکار، شاکی و سربار است. اینان
متوسط رانتی هستند که وجودشان و ماندگاریشان به تداوم همان رانت عجین است. رانتی که استعمارگر به 

د دهد. این رانت اشتغال و استخدام در نهامردمان سرزمین استعمارزده برای استمرار و ادامه حضور خود می
ی است که اشغالگر برپا ساخته است. ارزش افزوده این نهادها به تعبیر رونالد کوز و آلچیان فقط  مؤسساتو  

 باشد.  تسهیل در هزینه تراکنش و هم آهنگی مبادله کاال و خدمات در شرایط انحصاری می

ن نیروی انسانی خود  استعمار برای اداره امور روزانه و اجرای بروکراسی و دیوان ساالری اداری جهت تأمی
و یا ارسالی به آن سرزمین استفاده کند، در حقیقت طبقەایی ماهاراجه وابسته   از کارمندان و کارکنان بومی

و ارسالی به سرزمین استعمارزده هم     ، کارمندان اعزامیشود. عالوه بر ماهاراجەی بومیپرورش داده می
 کنند.نقشی همانند ماهاراجە ایفاء می

کند و برای اداره  را در آن برپا می  مؤسساتحال، سرزمینی اشغال شده و اشغالگر یک سری نهاد و به هر 
و چاکرانی دارد، اینان  داران بومیاستعمارزده، مدرک بورژوازیو نظام اداری نیاز به نیروی   مؤسساتاین 

 باشند. همان ماهاراجەهای نوین می

زیراکه هیچگاه بخشی از تولید نبوده ارزش کسب ثروت از   بروکراتیک رانتی هستند  بورژوازیاین طبقه  
داند. در ضمن دولت مرکزی و استعمارگر نیز تمایلی به ایجاد طبقه طریق کارآفرینی و خالقیت را نمی

 باشند. متوسطی مستقل از خود ندارد. این طبقە محصول رانت استعماری می

اما آن کس که متعلق به قوم حاکم نیست، اما خود    تکلیف استعمارزده با ماهاراجەی وارداتی مشخص است
 کند، بسیار از ماهارجه وارداتی خطرناک تر است.را در هویت استعمارگر تعریف می

انگلیس  بورژوازیهند جهت الگوسازی از  بورژوازیبرای نمونه رهبران انگلیس در هند, برای آماده نمودن 
بزرگترین خطر    لیننیزم و پیروزی طبقه کارگر را در روسیه  -همواره نفوذ روزافزون اندیشه های مارکسیسم
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هند را از حمایت افراطیونی که برای آزادی هند    بورژوازیکردند. آنها توانستند  برای هندوستان وانمود می
بریتانیا ساخت. اگر گاندی از درون خود سیستم    بورژوازیکردند منصرف کرده و آنها را دنباله رو  تالش می

 بودند.  کرد، ماهاراجەها هنوز عهدەدار نمایندگی و وکالت امپراتوری میاری بریتانیا ظهور نمیاستعم

کنند. در جغرافیای استعمارزده و مستعمرات  می  باشند، زیرا فقط تقلیداینان فقط طوطی دولت مرکزی می
 اتفاق بیافتد.   نو ، کاال و خدماتقرار نیست تولید واقعی ایده، فکر

گیرند زیرا که دولت غلی و پروژه های موردنظر عمدتا در بخش خدمات اقتصاد نضج میفرصت های ش
حاکم توانایی کنترل و هدایت بخش خدمات را خواهد داشت. اساسا استعمارگر نزدیک استقالل اقتصادی  

 پذیرد. هیچ صنف و طبقەای از جغرافیای استعمارزده را نمی

رزی و تولید صنعتی مستعمره توسعه پیدا کند زیراکه تولید یعنی  استعمارگر مطلقا تمایل ندارد بخش کشاو
ثروت و قدرت. اما صنایع خدماتی مستعمره اجازه دارد، قارچ وار رشد کند. رشد این بخش رشدی  تمرکز  

 جغرافیای استعمارگر است.  مستقر در مؤسسات، دفتر مرکزی و انگلی و وابسته به صنعت مادر

تر پخش فالن شرکت، توریسم وکالتی، نمایندگی فروش فالن کارخانه بزرگ نمایندگی بیمه مرکزی، دف
مرکزیان، بازنشر مقاالت مرکزنویسان همگی بخش خدماتی اقتصاد مستعمره وابسته به مرکز را تقلید و  

پایتخت  بازتولید می در  از دفتر مرکزی مستقر  بیمه  نمایندگی  دفتر  هزاران  دارد  اجازه  کنند. مستعمره 
گر نزدیک را نمایندگی کند. اما مجوز به مستعمره جهت تاسیس یک بانک یا صندوق قرض  استعمار

شود. اقتصاد حول دوقطبی مرکز/پیرامون تسخیر شده است. اصوال اقتصاد مستعمره، فقط  الحسنه دادە نمی
 نمایندگی فروش و ویترین استعمارگر است.

,  بیمه مسافر، هتل،  راهنمای فارسی  VIP, CIPشرکت توریستی استعمارزده، همه نوع خدمات توریستی )
( به شرکت توریستی اصفهانی در ازای !خدمات ویژهای مورد تایید میراث فرهنگی و سایـــــرزبان حرفه

کند، او هیچگاه خود آژانس توریستی مستقلی نخواهد شد ارائه می  دریافت کمیسیون اندکی از کل فروش
 نشینان بپیوندد. مگر آنکه او هم به جمع پایتخت

مرکز است، همه چیز را در او   بورژوازی منشانه به  ای حریصانه و بردهاستعمارزده به گونه  بورژوازیچشم  
 رو به قبله او دارد تا به سرزمین خود و مردم خود. جوید و می

شان را به  وفاداریشان به تسخیر فرهنگ استعمارگر درآمد، حس  زمانی که نخبگان استعمارزده ذهن و دل
از دست میزده  فالکتمیهن   این بیخود  بلکه دهند.  نیست،  تنها مسئولیتی اخالقی  به میهن  عالقگی 

 مساله بر سر هست و نیست استعمارزده است.
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و قانون    مؤسسات در این فاجعه مسئولیت بر دوش استعمارگری است که حاکم همه چیز، قدرت قاهره، نهاد،  
  مستقر است.
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 ، یک تمدن در حال نابودی و انحطاط است" ند مشکالتی را که خود ایجاد کردە حل کند"تمدنی که نتوا 

 امە سزر 

 استعمارگر     وازی بورژ 

 

تمدن یعنی فرآیند تولید، توسعه و پیشرفت از فرد به خانواده و از خانواده به جامعه و جمعیت طی یک  
دستوری   ،توسط دولت. این فرآیند دولتی نیستپذیرد، نه  روند از پائین به باال که به دست مردمان انجام می

 خودجوش است.  و نظمی ، حرکتی بطئیهم نیست. چنین فرآیندی

تمدن نوین ،آزادی انتقاد از قدرت مسلط، گفتمان مسلط، تابوها، دروغ ها و سیاست داخلی و خارجی قدرت  
باشد. اگر غرب سیستم خود انتقادی  ، آزادی بیان و آزادی انتقاد میو دولت است. پایه اساسی تمدن غرب

اد از یوغ بردگی و بندگی و  رسید. تمدن آزداشت. هیچگاه به چنین جایگاهی از تمدن و مدنیت نمی نمی
خود باشد. در سرزمین های استعمارزده    مؤسسات گذار نهاد و  سرزمینی است که مالک و قانون  استعمار
 باشند.  از سوی استعمارگر تحمیلی می مؤسساتنهادها و  تمامی

نیست استعماری  بورژوازیدر سیستم استعماری نقد و سوال بسیار کمرنگ است. به سود و نفع   ر آنن بفزو
پرسد: چرا مستعمره برای  ، بلکه میکه از خود بپرسد : چرا سرزمینی توسط دولتهای استعماری تقسیم شده

 اساسی نزد این روشنفکران گم است. بدیهیاتجنگند. آزادی خود می

استعمارزده درسدر جوامع  آزادیخواه ،  بشردوست،  را  خود  همواره  روشنفکران  و  آداب  ؤدب، مخواندەها  دان  و 
استعمارزده توسط استعمارگر  بر  یانند، بدون اینکه اعتراف کنند که آنها در جنایت و ظلم و چپاول  نمامی

می میشریک  جنایت  استعمارزده  بر  روز  هر  جغرافیا  آن  در  پادشاهی،  باشند.  طرفدار  مرکزگرایان  رود. 
و اقتصادانان   هاخواندەگرایان تکنوکرات )سیاستحکومت مالیان کنونی و دولت  وابستگان ایدئولوژی رسمی

خواهند این حقیقت را درک و به رسمیت بشناسند، هیچگاه در رسانه ها و مطبوعات  ( نمیارمددولت   کینزی
اشاره نمی آنها  ایران سایر ملت ها را قبیله، قوم و عشیره میبه مساله ملی  در  آنها را شود.  تا  خوانند 

خواهند آنرا اند و از همه میرانی ساختهازهرگونه حقی بی بهره بنمایند. بتی ذهنی از فرهنگ واالی ای 
پرستش کنند. اما نمودی عینی از این فرهنگ موجود نیست، بجز هفت سین، تخم مرغ رنگی و تظاهر به  

زبان فارسی را به نام فرهنگ ایرانی    مشاهده نشده است. ادبیات وفرهنگ مورد ادعا  آداب، نمودی از این  
شوند که شما ایرانی هستید و این هم ادبیات ایرانی  کانات بسیج میو ام  مؤسساتکنند، تمام  تحمیل می

 وجود دارد.  خلیج فارس فارس وجود ندارد اما به نام  یقوم)که مقصود زبان فارسی است( شماست. 

 وجدان روشنفکری گم است.



68 
 

مثال تاریخ قرن    تاخت که در رشته خویشمحتاط آمریکا میمحافظەکار و  ادوارد سعید به دانشگاهیان  
هایی  گیریگذارند مبادا ناچار به موضعگیرند و حاضر نیستند از آن حیطه قدم بیرون بسنگر می  هجدهم

 شان را به خطر اندازد.که موقعیت شغلی ند و صدای حقیقت شودرباره زمان حال شوند 

کند بیند، گزارش نمی استعمارگر هم به چنین بیماری مبتال است، اکنون و حال مستعمره را نمی  بورژوازی
 تپد. قلب و روحشان برای آزادی نمی باشند.می براز اما تا دلتان بخواهد تاریخ باستان راکند.و درک نمی

سال پیش مجبور به اسکان در مراکز شهری و محروم از   120 های پیرامون و استعمارزده ازمردمان سرزمین
کنندگان دالرهای نفتی دربرابر پروژە سانترالیزاسیون، همان فرآیند تبدیل جامعه به مصرف  دفاعزمین و بی
این درونریزی جمعیتی بخصوص    سال اخیر و پس از آغاز فرآیند مدرنیزاسیون از باال و به مدد  50  شده و طی 

، فردی با نیروی کار  دیگر  و گروهی  در شهرهای مرکزی از فرد بعضا غیرفارس، متعلق به جمعیت قومی
شهرهای مرکزی ایران  پناه در کالندر دست ولی عالف، جدامانده از پیوندهای گروهی، اتمیزه، تنها و بی

توان یک  شهر پرجمعیت را می   12یت ساکن  و چه پس از آن نموده است. جمع  1979چه پیش از انقالب  
جمعیت تودەوار نامید که بدلیل نبود تشکلهای مدنی و هویتی در شهرها، به ناگاه در انقالب به گفتمان  

پوپولیستی ملحق شدند و همان را بازتولید کردند    ی وسیاسی غالب، اسالم سیاسی انقالبی ضدامپریالیسم
سازی اجباری با دالر عاریتی به تیغ انتقاد  چرا این شهرنشین  پرسش اصلی اینست که  کردند.  که نباید می

 شوند. ( قابل کنترل کامل میتیاسمارت سیشهرهوشمند )در زندان هم که فردا   شد.و گفتگو سپرده نمی

استعمارگر نزدیک، عدم تولید فکر و شناسایی جامعه خود است. روشنفکران    بورژوازیدیگر مشکل اساسی  
 همواره نسخەبرداری از فرمولهای دیگران را انجام دادەاند.  جهان سومی

قتصاددانان اروپایی طبیعتا بر مبنای زمینه و دور نمای عینی و  نظریات مارکس و سایر جامعه شناسان و ا
تاریخی جامعه اروپایی قرار داشت، و اختالف و تناقضی هم که در میانشان بود دالیل دیگری داشت. معنای  

ترین ارزشی در تحلیل جوامع غیر اروپایی  این حرف این نیست که بنابراین هیچیک از این نظریات کوچک
بیشتری به کاربرد،   که این است که باید در کاربردشان در این جوامع حزم و احتیاط و دقت علمیندارند، بل

 و اگر هم مناسب بودند به همان اندازه که مناسب هستند به کارشان بست. 

لذا داس و چکش بدستان کراواتی، نه نسخەبرداری درستی از متن اصلی نمودند و نه در پیادەسازی، جامعه  
ود را شناختند. گرایش به چپ هم عمدتا سمپاتی احساسی، هم محلەای بوده است. به عبارتی  و مردم خ

مرکزنشین، احساس گناه روشنفکران نسبت به طبقه      بورژوازیدلیل فراگیری چپ در میان روشنفکران و  
از دالیل   ضعیف جامعه است. آنها از خود اندیشەای مستقل و قائم به ذات نداشتند، اکنون هم ندارند. یکی

عدم برپا ماندن و پایداری حزب در ایران، بی اندیشه و بی ریشه بودن طبقات درون قدرت اقتصادی، سیاسی  
شد  درصد اعضای حزب توده از درسخواندگان بودند. اما ادعا می  90کند که  است. آبراهامیان تاکید می
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ر آن هم در چنین جغرافیایی مگر  که این حزب متعلق به کارگران است، آیا این ریاکاری نیست. کارگ 
 کند؟  فرصت کار حزبی و حزب بازی می

 استعمار ایرانی حتی یک حنظله را هم نتوانستند از عربها یاد بگیرند.    بورژوازی

حنظله )به معنی سیب تلخ( یک شخصیت کارتونی خلق شده از سوی ناجی علی کاریکاتوریست فلسطینی  
شود.    نشانگر سرنوشت تلخ و اندوهبار آوارگان فلسطینی محسوب میبود که نماد مصور مردم فلسطین و  

در روزنامه کویتی السیاسة به دنیا    1969ساله فلسطینی است که از سال    10حنظله نماد یک کودک
به این سو حنظله را همواره پشت به بیننده و با دستان قالب شده در    1973شناسانده شد. ناجی علی از سال 

ساله ماندنش ناشی  است که حنظله مجبور به ترک فلسطین شد و ده  سالگی سنیکرد. دهپشت ترسیم می
تواند رشد کند. حنظله همیشه با پیراهن ژنده و پابرهنه به تصویر  از آن است که جز در سرزمین خودش نمی

پشت به    پرانی یا شعارنویسی است. حنظله به این دلیلشد و در کاریکاتورها در حال سنگ  کشیده می
همگان کرده چون از اقدامات جامعه جهانی برای رهایی فلسطین ناامید است و با همه آنها تا زمان تحقق  

 آرمانش قهر کرده است.  

قهر می با حاکمیت  باید  روشنفکر  قهر کرد،  طبقه  با جامعه جهانی  همانطور که حنظله     بورژوازیکرد 
 ستعمار شریک بودەاند. مرکزیان با سکوت خود با تمام جنایات دولت و ا

به هرسان روشنفکر مرکزنشین دارای ذهنیت و دغدغه کالن روایت و جهان شهری بود و نگاه به درون سرزمین  
 یافتە است.  خود را دون شان خویش می

داند. آیا در شهری" آن می ملی را در "ذهنیت و تربیت عمیقا جهان    بورژوازیفانون ریشه ضعف و کاهلی  
شهری به طور محض هدف  شهری است یا ذهنیت جهانرو و افراطی از اندیشه جهانای کجنسخه  اینجا مساله

های فکر انتقادی غربی  ای متناقض اگرچه خود از سرچشمه رسد فانون به گونه حمله است؟ به نظر می
  بورژوازی ی  شهری بودن را براشهری" دارد، اما جهانشود و بنابراین به طریقی ذهنیتی "جهانسیراب می

 کند.ملی کشورهای پیرامونی قدغن می

گویند که وظیفه و مسئولیت آنها در برابر سخن گفتن   اگر خواسته شود، روشنفکران منطبق احتماال می
نیست،  اما واقعیت اینست که آنها ترسو هستند. اینها بهترین دسترسی را به آگاهی و دانش دارند، و به  

و وظیفه و مسئولیت خودرا برای پشتیبانی از کرامت، آزادی، عدالت و شرافت   ندای وجدان خود گوش دهند
 انجام دهند و فریاد بزنند.

 Newyork book review -چامسکی در مقاله »مسئولیت اندیشمند« در »بررسی نیویورک کتابها« 

گیرند باید دروغ های دولت ها را    نوشت: "روشنفکران در هر موقعیتی که قرار می  1967فوریه    23در  
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د، به تجزیه و تحلیل اقدامات با توجه به علل آنها و انگیزه ها و اغلب هدف های مخفی در جهان  افشا کنن
 غرب، بپردازند. آنها دارای این قدرت هستند که از آزادی بیان خود استفاده کنند. 

باشند که یک اقلیت ممتاز، در دموکراسیهای غربی دارای اوقات فراغت، امکانات و آموزش کافی می
انند دروغهای پشت نقاب تحاریف،  ایدئولوژیها و منافع طبقاتی را که از طریق آن حوادث کنونی برسرما  بتو

 افتد، رسوا کنند." اتفاق می

شمارد و از نظر وی باید این   ادوارد سعید، در توجیه اش برای شناخت از روشنفکر، چهار مؤلفه را بر می
، استفالل فکری، غیرحرفه یی بودن، در تبعید و حاشیه چهار مشخصه ی در روشنفکر وجود داشته باشد

 بودن و زبانی داشته باشد برای بیان حقیقت به ارباب قدرت.

بایست از بطن جامعه، هویت و ساختارهای موجود به نقد قدرت مستقر باشد و فرقی هم  مسیر روشنفکر می
فرینش طرحی نو است با نگاه به خود.  کند که هنر برای هنر باشد یا هنر برای مردم، در هر صورت آنمی

روشنفکر باید ساده بنویسد که پیامش همگانی شود، پاتوق ادیبان و دبیران همان دم در بارگاه و دربار شاه  
 باشد. و سلطان و جایگاه متفکر درون قلب و فکر مردمان خود می

انسته که چه کاره است. در پروژه  ددر پایان این بخش باید گفت گروه روشنفکر و طبقه بورژوای ایرانی نمی 
 اصالحات هم دیدیم که اصالحطلبی همان ایدئولوژی حاکم بود با چاشنی چپ و لبخند.

شود. بسیار وعده   و گفتمان مسلط حکومت آغاز می  تابش حقیقت همواره با انتقاد از ایدئولوژی رسمی
نفت یک استعمارزده )خوزستان( و هزینه آن شود، اما با فروش منابع و  ورود به دروازه تمدن بزرگ داده می

در شهرهای ایران مرکزی امکان ندارد به دروازه تمدن رسید، این سیاست استثماری اقتصادی توسط پهلویها  
الله آیت  شدهو  اجرا  نداده  ها  جواب  و  و    است  کاال  دیجی   ، اسنپ  ها،  برج  مساجد،  پل،  ساختن  است. 

اذعان    وسعه هم نیست. یکبار یکی از وزیران سابق جمهوری اسالمیآسمانخراش، تمدن و مدنیت نیست، ت
کرد که بجز تکنولوژی قرمه سبزی )غذایی سنتی( ما هیچ تکنولوژی دیگری نداریم. با استثمار نفت 

توان صادرکننده برنج و توت فرنگی   خوزستان، نیروی کارگر آذربایجان و آب و کشاورزی کوردستان نمی
 شد.  از اصفهان و یزد  

و روشنفکران استعمارگر نزدیک همواره مفاهیم بنیادی غرب را با رنگ و لعاب خاورمیانەای     بورژوازی
 از محتوایش همچون اصالت فرد، آزادی فردی، سکوالریسم و حکومت قانون خالی کردەاند.

علی گفت  یحل است همانطور که ناجهگویا در جغرافیای استعمارگر نزدیک و استعمارزده همیشه تفنگ را
 فهمم؛ تنها راه حل فلسطین تفنگ است.معنای مانورهای سیاسی را نمی
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 تاریخ سازی استعمارگر دور برای استعمارگر نزدیک 

شود نگاهی و مروری کوتاه به چگونگی تاریخ سازی و جعل تاریخی مستشرقان در  در این بخش سعی می
 حوزه جغرافیای ایران بیندازیم.  

 غار شاپور 

غار شاپور، غاری است که در استان فارس قرار گرفته و تنها اثر باستانی موجود از هخامنشیان به صورت  
باشد. این مجسمه غول پیکر مشخص نیست چگونه و چرا در دهانه غار فوق  مجسمه درکنار پاسارگاد می

د اما دخالت های  دولت ایرانی داللت بر مبدا مجسمه در همان مکان دار  کشف شده است. گزارش رسمی
کند.  ارتش و سابقه پیشین فرمانده مزبور ارتش در سرکوب قیام لرها شک به اصالت ادعای فوق وارد می

م محمد رضا شاه پهلوی دستور داد تا این مجسمه را مرمت کنند. این مجسمه تنها  1957ش/1336در سال  
ارگاد تنها آثار باستانی بجا مانده از  مجسمه ی بازمانده از زمان باستان است که به همراه مجموعه پاس

دوران منسوب به هخامنشیان هستند که در منطقه استان فارس و سکونت گاه تاریخی قوم پارس یافت  
 شدەاند. این مجسمه هفت متر ارتفاع دارد و به اعتراف برخی از جای دیگری آورده شده باشد. 

ل ها به جای اولیه ی خود بازگردانده شد و در  ، پس از سا36این مجسمه در غار شاپور توسط ارتشی ها
نهایت مرمت گشت. درون غار متن کتیبه ی ارتش وجود دارد که حاوی توضیح مفصلی درباره دوباره برپا  

 کردن مجسمه ی شاپور یکم دومین پادشاه ساسانی است. 

های )مشابه  وشکن اثرات چین  توانای که امروزه نیز می است، به گونه شلوار پیکره در اصل بسیار بلند بوده
های آن مشاهده کرد. به چه دلیل پس از برپا لباس مردمان لر و کورد( آن را بر کف غار و در اطراف کفش

 ساختن مجدد این بخش دست کاری شده است و چین و شکل آن تغییر یافته مشخص نیست.  

که به دستور    میالدی هنگامی  1957قرن روی زمین افتاده بود تا اینکه در سال    14این مجسمه گویا  
محمدرضا شاه پهلوی به رهبری سرلشکر آریانا و گروهی از نظامیان وی آن را دوباره روی پاها بلند کردند 
و پای او را با آهن و سیمان ثابت کردند. پروژه باال بردن مجسمه ، ساخت جاده های بیشاپور به منطقه و 

 به طول انجامید.   1957حصارهای آهنی در مسیر غار شش ماه در سال  مسیرهای موجود در کوه ، پله ها و  

از   به قوم لر داشته و در بسیاری  بسیار خصمانەای نسبت  پیشینه  آریانا که  اینکه سرلشکر  به  با توجه 
آید که احتماال این مجسمه از مکانی در    جنگهای سرکوب ایالت لر شرکت داشته، آیا این شبه پیش نمی

 لرستان کشف گردیده و ارتشیان آنرا به مکان فعلی در استان فارس آورده باشند؟  حوزه زاگرس و

 

 مدخل غار شاپور، ویکیپدیا، دانشنامه آزاد 36

 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%

BE%D9%88%D8%B1  

https://fa.wikipedia.org/wiki/غار_شاپور
https://fa.wikipedia.org/wiki/غار_شاپور


72 
 

 

 ماسونی ها و نحله باستانگرایی افراطی  

( درمیانەهای سدە نوزدهم میالدی وبە مقاصد نژادپرستانه و بهره گیری Aryan raceاصطالح نژاد آریایی )
ن نظریه ابتدا فقط یک اصطالح زبان شناختی  استعماری در اروپا شکل گرفت. این در حالی است که ای

بود و فاقد مفهوم قومیتی و ملیتی بود. در ایجاد این اصطالح و دسته واژه  خود ملت های بین النهرین  
باشد. انگلیسی ها برای ومناطق به اصطالح خاورمیانه، هیچ نقشی نداشتند و ساخته اروپاییان نژادپرست می

روی و امپراتوری )تزار(،شدیدا از این نظریه حمایت کرده و برای آن تبلیغات ایجاد سد محکم در برابر شو
زیادی کردند تا بتوانند حمایت مردم مستعمرات خود در سرزمین های هند و بین النهرین و ایران امروزی را  

ست  به دست آورند. نکته قابل ذکر این است که واژه پارس در نقشه، متون و گزارشهای تاریخی موجود ا
تمامی تقریبا  فردوسی  شاهنامه  در  حتی  است.  غایب  ایران  واژه  در    اما  شاهنامه  در  نامبرده  شهرهای 

 .37باشندجغرافیای خراسان و افغانستان کنونی می

  مورخان کالسیک یونان و روم در نوشته های خود، از سرزمین ماد یا پارس ها و بیشتر مادها، نام می
 مأنوس نبوده اند. 38، خود هخامنشیان نیز.... با نام ایران نه بودندبردند و با نام ایران بیگا

(  honorواژه آلمانی ) با مترادف را آریایی  واژه نوزدهم قرن اواخر در آلمانی( گلابتدا در اروپا )فردریش ش
پنک( آنر به معنای افتخار و نجیب به کار برد. بعد از آن تعدادی از زبان شناسان اروپایی مانند )کارل  

میالدی منشاء اولیه اقوام آریایی را اروپا و جزیره اسکاندیناوی دانستند.)ماکس مولر( زبان    1880در سال  
شناس و مشاور ملکه انگلیس هم در اواخر قرن نوزدهم برای اولین بار واژه آریایی را به عنوان یک نژاد  

 مطرح کرد . 

که نژاد هند و اروپایی شاخه برتری از نژاد انسانی  دیگر زبان شناس اروپایی )آرتور دوگوبیتو( مدعی شد
هستند. بعدها پزشک ومورخ مشهور آلمانی )رادولف فیرخو( با مطالعه جمجمه شناسی تعداد زیادی افراد  
اروپایی، ثابت کرد که مردم اروپا از نژادهای متفاوت هستند. همچنین دو زیست شناس اروپایی )جولین 

نظریه نژاد آریایی و برتری آن را به تمسخر گرفتند. حجم گسترده تحقیقات در  ماکسلی( و) آلفرد کورت(  
این زمینه در اروپا در اوایل قرن بیستم توسط زیست شناسان و متخصصان ژنتیک ومورخین باعث شد که  

 اروپاییان از این نظریه عقب نشینی کنند.

  

 

 انصافعلی هدایت، شهرهای شاهنامه در کدام جغرافیا قرار گرفتەاند؟  37

 ۶0پرویز رجبی، هزاره های گم شده، جلد چهارم، ص  38
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 سیاسی    کورش خلق  بریتانیا و  

شناسی بریتانیایی در محوطه باستانی  میالدی، در کاوش های باستان    1879شمسی برابر با    1258در سال  
( کسی که ابتدا کارگر هیات همراه  1826-1920النهرین(، هرمز رسام )  بابل در چمچمه کوردستان عراق )بین

  کتاب   در  الیارد.  بود  میخی   خط  به  هایی   نوشته  شامل   که  یافت  را  گلی  استوانهبریتانیایی بود، تصادفا  
کند که "هرمزرسام یک آشوری بود که بعدها تابعیت بریتانیایی اخذ کرد. اشاره می  ضوع مو  این  به  خود

و تحصیالتی در باستان شناسی نداشت." این استوانه گلی توسط بریتانیایی ها    وی هیچگونه سابقه علمی 
 شود. شناسانده می کورشبه عنوان استوانه 

هرین چندین نمونه از این استوانه ها یافت شده است و از این نمونه استوانەها  هرچند در کاوش های بین الن
فراوان برای ثبت وقایع و دفاتر حساب و مبادله های مهم بازرگانی استفاده شده است، اما اهمیت و توجەای  

 که به این استوانه خاص مبذول شد حساسیت و دقت بر روی این مورد کشف را دوچندان نمود.

با وجود مخالفت دولت وقت بریتانیا، برای   کورش ساله شاهنشاهی ایران، منشور  2500های  یان جشندر جر
چند روز به ایران آورده شد و به نمایش در آمد. محل اصلی نگه داری این منشور، موزه بریتانیاست ولی  

 ود. ش بدلی از این منشور، در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگه داری می

اشیاء عتیقه  موسکارال تأکید می پارس توسط جعاالن  النهرین و  بین  آثار مکشوفه  از  کند که بسیاری 
موسکارال در کتاب »دروغی که بزرگ شد: جعل فرهنگ    39شدەاند.  دستکاری، کپی و یا جعل شناسنامه

شناختی  یخی و باستانهای الزم تار سازیشرق نزدیک باستان« از حجم وسیع اشیای قالبی باستانی و سند
های جهان پراکنده هستند و دست دارد. اشیایی که به گفته او به فراوانی در موزهبرای آنها پرده بر می

نفوذی در ساخت و تجارت آنها دخیل بوده است. او ضمن معرفی مستند و مصور بسیاری از  اشخاص ذی
داران و متخصصان تاریخ هنر در  شناسان و موزهاناین آثار، درباره همکاری داوطلبانه یا »ناچارانه« باست

برد: »آرتور اوپهام پوپ« و »رومن گیرشمن«.  گوید و گاه از آنان نام میها سخن میکاریروند این جعل
از عرضه برای فروش، در کتاباو گیرشمن را متهم می بعد  های  کند که عکس آثار قالبی را قبل و 

 کرده است. شناسی خود منتشر میایران

 کورش نویسد که "منشور  چنین می  کورشمجله اشپیگل آلمان در مورد این استوانه و روایت مذکور از  
 یک تبلیغات بی شرمانه است" 

سال   در  آلمانی  مورخ  شولز"،  مقاله  2008"متیوس  آلمان در  اشپیگل  مجله  در  و    40ای  خیرخواهی  نوشت: 
سبت داده شده، تنها یک شوخی فریبنده است. شولز افزود:  کبیر ن  کورشسخاوتمندی که در تاریخ به  

 

39Ancient Near Eastern Cultures, Muscarella, Oscar White, The Lie Became Great: The Forgery of 

Styx Publications, 2000 
 افتادن به دام جعلیات باستانی: سازمان ملل متحد گنج برتری ها فارسی دیکتاتور، پیوند40
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کنند و یک کپی از آن را  ای که در حال حاضر از آن به عنوان نخستین سند حقوق بشر یاد می»استوانه 
شرمانه نیست.«  اند چیزی جز یک نماد تبلیغاتی بیبه عنوان نماد حقوق بشر در سازمان ملل متحد قرار داده

ل به این موضوع اشاره کرده است که حتی بعضی از خطوط میخی هک شده بر روی استوانه  شولز در اشپیگ
 اند. گزارش شولز در مجله اشپیگل سرو صداهای زیادی را ایجاد کرد.  به درستی ترجمه نشده کورش

: حتی شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در  41گزارش شولز در مجله اشپیگل اینگونه پایان یافته بود 
در    نقش مهمی  کورشکرد رسما اعالم کرد"اینکه استوانه  زمانی که جایزه خود را دریافت می  2003سال  

 تاریخ حقوق بشر داشته امری کامال روشن است." شیرین عبادی هم در دام این شوخی فریبنده افتاد. 

اندکی از مورخان سعی کردند تا چهرهای متفاوت از آنچه در تاریخ به  میالدی شمار    1970از اواخر سال  
و میراث برجای مانده از وی ارائه دهند. آغازگر این حرکت پروفسور "روت" بود که    کورش ثبت رسیده از  

را تنها یک اقدام  کورشمیالدی از واژه "تبلیغات" استفاده کرد و بزرگنمایی  1979در کتاب خود در سال 
میالدی در نظریات تاریخی خود در    1982یغاتی خواند. بعد از روت، پروفسور "ون در اسپک" در سال  تبل

که   گونه طرح و یا سیاست نوینی را در مقابل مردمیهیچ  کورشو حکومت وی گفت: »  کورشرابطه با  
پس   کورشزده شد.    تنها مطیع او بودند اجرا نکرده است. به دستور او معابد تخریب شدند. هگمتانه غارت

ترین نبردهای خود )اوپیس(، چپاول و غارتگری کرد و شمار زیادی از مردم را به کام از یکی از بزرگ
 مرگ فرو برد.« 

 گویند؟ مورخان منتقد چه می 

لیندریگ می "جونا لندرینگ"، مورخ    می  کورشگوید هرچه درباره    جونا  نیست.  بیش  گویند دروغی 
آنچه در تاریخ در مورد    گوید: »تمامیو منشور معروف وی دارد و می  کورش  هلندی نگاهی دیگر به

لندرینگ معتقد است    42، پادشاه هخامنشیان نقل شده دروغی بیش نیست؛ یک دسیسه تاریخی.« کورش
کبیر تنها ابزار تبلیغاتی محمدرضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران بود.    کورشکه استفاده از نام و هویت  

و استوانه برجای مانده از او تنها برای تثبیت حکومت    کورشمحمدرضا شاه با تبلیغاتی ساختگی از نام  
های تاریخی مطرح شده در رابطه با دوران حکومت  پهلوی استفاده کرد و بس. لندرینگ درباره سخنان و نقل

ادیان و اقوام در منطقه  ه با تمامیآمیز وی در مواجهالنهرین و رفتار متعادل و مسالمتکبیر در بین  کورش
ساله   2500های  گوید: »همه اینها تبلیغات است. تبلیغاتی که در دوران حکومت پهلوی و آغاز جشنمی

ای درگیر بازی  به اوج خود رسید. کسانی که این موضوع را قبول ندارند فعاالن سیاسی هستند که به گونه 
ساله    2500های  بیشترین نقش تبلیغاتی را در جشن  کورشند. استوانه  تبلیغاتی پهلوی محمدرضا شاه شده بود

 

http://www.spiegel.de/international/world/falling-for-ancient-propaganda-un-

treasure-honors-persian-despot-a-566027.html 

 همان  41
 همان  42
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محمد رضاه ایفا کرد. یک نسخه )بدل( از این استوانه به عنوان پیشکش به سازمان ملل متحد داده شده  
تا شاه از این طریق از کشورش، ایرانی سکوالر با نمایی از آزادی مذهبی به نمایش بگذارد. کاری که  

افزاید: »تفسیری که از منشور شد و از آن به عنوان  به راستی برای او انجام داد.« وی می  کورشاستوانه  
منشور حقوق بشر نام برده شد، تفسیری اشتباه بود که بسیاری از حقایق در آن نادیده گرفته شد. با این حال  

حقوق بشر ایفا کرده،   نقش بسزایی را در تاریخ  کورشبر روی این موضوع که منشور    43گویی همچنان 
 شود.« . های زیادی میسماجت

یک پادشاه و شخصیت تاریخی است. پادشاه سرزمینی   کورشکند : »رضا مرادی غیاث آبادی اشاره می
مانند هر    کورش رفت و متداول نبود.    به کار نمی  که بعدها ایران نامیده شد و در زمان خودش چنین نامی

های مرتبط کنند تا با واقعیت   ل نقد و بررسی است. پژوهش گران کوشش میشخصیت تاریخی دیگر قاب
آشنا شوند. کاری که به دلیل کمبود و نقصان منابع بسیار دشوار و حتی غیرممکن است. در    کورشبا  

  بوده نشده است و ایرانیان تا این اواخر به کلی با او بیگانه کورشآثار و منابع ایرانی تقریبا هیچ یادی از 
در اندیشه ایرانیان یک قهرمان    کورشدهد که از نظر سابقه تاریخی،    اند. این نشان میشناخته    و او را نمی

 حتی در اوستا، متون پهلوی و شاهنامه نیز نیامده است.«   کورشیا شخصیت برتر نبوده است. نام 

 گوید:  وی در جای دیگری در همین گفتگو نیز می

نوشت، در واقع اعتراض و واکنش به    -چاپ آلمان  –نامه اشپیگل  اس شولتس در هفته  »آن چه که ماتی
ای تحریف شده    های اخیر به فراوانی منتشر شده و نسخه  است که در سال  کورش متنی قالبی از منشور  

م  ای نیست که ما هم متنی قالبی تهیه و منتشر کنیم و هاز متن واقعی منشور است. این روش سنجیده  
ترین شخصیت دولتی با فحاشی و تهمت به مقابله با معترضان برویم. این متن قالبی در سخنرانی بلندپایه 

 خوانده شد و اسباب حیرت همگان را فراهم آورد.«  کورشدر مراسم افتتاح نمایشگاه 

 کورش مرگ 

فتح بابل )بابیلون(،  دوم، پس از  کورشگوید که  می کورشهرودوت )مورخ مشهور یونانی( درباره مرگ 
  ( را مطیع و سرزمین آن -رود سیحون در ازبکستان امروزی  –در حوالی آراکس    ها )قومی  خواست ماساژت

، کورشها این بود که    به سرزمین ماساژت   کورشها را تصاحب کند. هرودوت معتقد است که دلیل تجاوز  
ای )به نام تومیریس  ها ملکه    چنین بر سرزمین ماساژتدانست. هم    خود را از جهت نژاد برتر از دیگران می

Tomyrisفرستاد و او را از جنگ و   کورش برای  ها در ابتدا، پیامی کرد، ملکه ماساژت ( حکومت می
توجهی به سخن تومیریس نکرد، او با تمام قوا در فکر حمله و تصاحب    کورشخونریزی برحذر داشت، لیکن  

اسپارگاپیس )پسر    ها وارد شد و گویا باحیله  ها بود. ارتش هخامنشی به سرزمین ماساژت  سرزمین ماساژت

 

43 ). Persian Mirror. Touchstone2000Sciolino, E. ( . 
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به خونخواهی پسر بخش عظیمیملکه تومیریس( دستگیر و کشته می ارتش    شود، ملکه  را    کورشاز 
 کورش هم به دست تومیریس افتاد، سر از بدن    کورشکبیر نیز کشته شد. جنازه    کورشکند،  تارومار می

 جدا کردند، سپس آن سر را درون ظرفی پر از خون گذاشتند.  

گوید، ای خون خوار سیری ناپذیر که پسرم را به نیروی می  کورشها خطاب به  ی ماساژتس ملکه"تومیری
ای، بر خود مبال، زیرا که این آیین مردان نیست و در میدان نبرد انجام نشده.....   افسون بار باده گرفتار کرده
 ."44ی خون باشی، از خون سیرت خواهم کردسوگند، که هر اندازه تشنه

 به خدمت ملکه تومیریس است. کورشقاشی ذیل توسط پیتر پاول روبنز روایت آوردن سر ن

Head of Cyrus Brought to Queen Tomyris 
Peter Paul Rubens, Public domain, via Wikimedia Commons 

 کورش  آرامگاه مادر سلیمان یا  

  511تا    498ن بلخی« است که در حدود  اشاره کرده »اب  کورشنخستین مورخ مسلمانی که به آرامگاه  
  کورش نامه«، شرح آرامگاه نامه را نگاشته است. ابن بلخی در کتاب »فارس هجری قمری کتاب فارس 

کند: »مرغزار کاالن نزدیکی گور مادر سلیمان است طول آن چهار فرسنگ، اما عرض    را چنین بیان می
 اند.« کرده ندارد مگر اندکی و گور مادر سلیمان از سنگ 

هجری قمری از    740پس از ابن بلخی، »حمد الله مستوفی« صاحب کتاب »نزهةالقلوب« در حدود سال  
دهد که احتماال    های او با توضیحات ابن بلخی نشان می  این مکان یاد کرده است، اما تشابه بسیار نوشته

داند. لق به مادر »حضرت سلیمان« مینامه« نگاشته شده باشد. او این مکان را متعاز روی کتاب »فارس  
نبی]سلیمان[«    نامه ناصری« این بنا را به نام »مشهد ام  حاج میرزا حسن حسینی فسایی در کتاب »فارس

(  جهانگرد  Barbaro Josafatکند جوزپه باربارو )  یاد کرده است. اولین اروپایی که از این مکان یاد می
 

 97رقیه بهزادی، قوم های کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران، ص   44
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نویسد:    بازدیدی از آن داشته است. جوزپه باربارو در این باره می  میالدی  1474ونیزی است که در سال  
کنند گویند. توافق نظر مسلمانان و مسافرانی که از آنجا گذر میمنطقەای که ساکنان به آن چهل منار می

کنیم که  این است که اصالتی یهودی دارد، هیکل )مجسمەای( بر روی طاق خم شده است که استنتاج می
سلی و  نقش  باشد  سامسون  است  قدرتمندی]جنگجویی[  نشانگر  که  دیگری  هیکل  باشد،  )پیغمبر(  مان 

آمرزش.  حال  در  پاپ  همچون  اسقفی  کاله  با  که  دیگر  از 45مجسمەای  پیش  دوران  به  ارجاعی  چون   ..
 توسط راهزنان زخمی   47های توروس  بعدها جوزپه در کوه   46کند، باید متعلق به یهودیت باشد مسیحیت می

  شود.کشته می و

 

45 , Hugh Murray, Edinburgh, A. Historical account of discoveries and travels in Asia

15., p.1820Constable and Co; 
 

46 , Patricia Fortini Brown, New Venice & antiquity: the Venetian sense of the past

Haven, Conn. ; London : Yale University Press, 1996, pg. 155, ISBN 978-0-300-06700-2 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Giosafat_Barbaroزندگینامه جوزپه باربارو، صفحه 47

https://books.google.com/books?id=LP4vAAAAYAAJ
https://books.google.com/books?id=LP4vAAAAYAAJ
https://books.google.com/books?id=LP4vAAAAYAAJ
https://books.google.com/books?id=zxR7E2VTVagC
https://books.google.com/books?id=zxR7E2VTVagC
https://books.google.com/books?id=zxR7E2VTVagC
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 تاریخ پر از تناقض 

باشد، و  امروزه  نظریه مهاجرت آریایی ها به طور قطع از طرف مورخین و باستان شناسان معتبر مردود می
بررسی ها وکاوش های باستان شناسی وتاریخی اثبات گردیده است ساکنین سرزمین های بین النهرین و 

پیشین این سرزمین بوده واگر مهاجرتی مطرح بوده ،مهاجمینی    اطراف زاگرس و البرز همگی ساکنین اصلی و
 حمله ور شده اند.  بوده اند که به این ملت های بومی غیربومی

با بررسی و مرور منابع فوق، بر اساس وضعیت نیمەکاره و تراشکاری و حجاری های سرستون و همچنین 
توان استدالل نمود که سعی بجامانده، می  تصاویر و مدارک حجاری های جدید از سنگهای موجود و آثار

شده است سر و کله مجسمەها از نمادهای بعل و گاوی تقلید شود. آیا این اقدام جهت نزدیک کردن تمدن 
 بابل و پارس از طریق مشابهت خدایان آنها بوده است؟

ن بعل و گاوهایی  آثاری که در تخت جمشید و دیگر باقی مانده های هخامنشیان یافت شده ، از تبار هما
های مشابه بین النهرین در است که در بین النهرین بوده، در ترمیم و تغییرات اواخر دوره رضاشاه از سرستون

 تخت جمشید استفاده شده است  و این گاو مقدس چیزی جز همان خدای بعل یا ملوچ ماسونی ها نیست.  

ع پهلوی پس از اسالم نگاشته شده است، با چه  مناب  کند که تمامیاعتراف می  48زمانی که ریچارد فرای 
 توان به صحت این تاریخ تکیه کرد؟ اطمینانی می

کتیبه های نذورات معبد به زبان یونانی نگاشتە شده اند و سوال اینجاست چرا به زبان فارسی باستان و   
فارسی میانه نگارش نشده است؟ چرا به جای اهورا مزدا از واژه زئوس مجیتوس و به جای واژه میترا از  

به جای آناهیتا بکار رفته 49ه  خدایان آپولن و هلیوس استفاده شده است؟ چرا از واژه یونانی آرتمیس وآتن
 است؟ 

شناسی از قبیل ترمولومینسانس های باستانابهام جدی اینست که به چه دلیل موزه بریتانیا از انجام آزمایش
کند؟ آیا تاریخ مورد ادعای رویداد استوانه با عمر واقعی آن تناقضی  خودداری می  کورشروی استوانه  

تاکید بر یک روایت خاص از تاریخ مورد ادعایی هخامنشیان آیا با پروژه  دارد؟ نقش و اصرار بریتانیا و  
 کشورسازی پس از جنگ جهانی اول مرتبط است؟

 

 

  

 

 355ریچارد. ن. فرای، میراث ایرانی، ص  48

 281ارنست هرتسفلد، ایران در شرق میانه، ص   49
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دوم   جغرافیایی    - فصل  اشغال  استعمار  و 
 سرزمینی 

اجباری نوبت به تغییرات عمده در سیستم و ساختار سنتی مالکیت و  استعماری  پس از سیاست فرهنگی  
 رسد.  زمین می

در این فصل به روند حضور فیزیکی، استقرار سرزمینی، ایجاد ارتش مرکزی و نقش قدرتها در سلطه بر  
 کنیم.  خاک و سرزمین اشاره می

یابیم که نیروی استعماری به   با مقایسه با تاریخ استعمار اروپایی در سرزمین های تحت حاکمیتشان درمی
الجزایر   و  تونس، مراکش  آفریقا،  فرانسوی در شمال  سربازان  است؛  داشتە  نمود  و  شکلی مستقیم حضور 

زان انگلیسی در هندوستان کردند، سربا  حضوری فیزیکی داشتند، سربازان ایتالیایی سودان را تصرف نظامی
و مصر تصرف سرزمینی داشتەاند، در مالزی، اندونزی، هندوستان، کنیا و نیجریه، همگی استعمار به صورت  

 فیزیکی و مرئی نمود داشت.  

نیمه   نیمه مستعمره دچار شدند. وضعیت  به وضعیت  استعمار  از عصر  پس  ها  از سرزمین  گروه دیگری 
اگونی از جمله فرهنگ سیاسی حاکمیت و مردمان دارد. قدرت و استعمار  مستعمره بستگی به عوامل گون 

کنند تسلط پیدا کردەاند. در مصر و در  ها را تأمین میبیرونی از طریق قوانین و نهادهایی که منافع آن
ایران از طریق وابستگان خود و نهادهایی که در راستای منافع تاسیس شدند، این روند نیمه مستعمره طی  

 است. شدە

باشد، اما جهت کشف علل و معلول الزم است، مروری بر  تمرکز این متن، تاریخ و جغرافیای خاصی نمی
فعلی و تاریخ معاصر و چگونگی تشکیل کشور کنونی ایران در  جغرافیای تاریخی، تاریخچه نظم نظامی
 بستر مفهوم هم استعمارگری انجام شود. 
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ا به آفریقا قدم گذاشتند، آنها انجیل در دست وما زمین های خود را  "زمانی که مبلغان مذهبی و مسیونره
که چشمانمان را بازکردیم، ما   صاحب بودیم. آنها ازما خواستند که جهت عبادت چشمهایمان را ببندیم، هنگامی

 انجیل آنها در دست و آنها زمینهای ما را داشتند."

 دزموند توتو 

 برای استعمارزده نامتناهی  ن  برای استعمارگر و آسما متناهی  زمین  

هرودوت، مورخ یونانی در کتاب خود و آنچه در مورد ایران و مقایسه آن با یونان به رشته تحریر درآورده به 
تفاوت شکل حکومت در دو سرزمین اشارات فراوانی داشته و نوع حکومت ایران را متکی بر استبداد و 

 قانونی دانسته است. بی

ها،  ، جغرافیای ایران را بە شش ملت تقسیم کردە است، فارس  50برابری نژادهای بشریکنت دو گوبینو در نا
، یهودیان و زرتشتیان. در جای دیگر مینورسکی تاریخ جغرافیای ایران را جنگ هاعربکوردها، ترکها،  

توصیف ندارند  باهم سازگاری  و روغن  آب  و غیرمهاجران ساکن دشت کە مانند  مهاجر  ایالت  بین    دائم 
کند. برخی از مردم شناسان چون ادوارد براون بر این باورند کە جغرافیای کنونی ایران تاریخا بر جنگ  می

و کشمکش استوار است و حیات این جغرافیا بر جنگ متکی است. قبایل بیابان نشین زمان خطر خارجی  
 شود. ین شان  پررنگ میمنسجم و متحد و هنگام اختالفات داخلی نقش کدخدا ، کالنتر و خان بزرگ ما ب

در حقیقت چالش بین فالت ایران و مردمان کوهستان زاگرس سبب و علت برآمدن؛ خان خانان، رئیس بزرگ  
بین   قبایل بیابانی و تضاد دائمی  و یا شاهنشاه )شاه شاهان( و نتیجه طبیعی این خوی جنگ طلبی دائمی

است. بودە  زاگرس  ارتفاعات  نشینان  کوه  و  نشینان  )  دشت  باالنشینان  دیگر  بیانی  و  highlandersبە   )
نشینان بیشتر فردی )همانطور بودەاند. روحیە باالنشینان وکوه   51( هموارە در تضادlowlandersنشینان )پائین

شود( و روحیە بیابان نشینان بیشتر جمعی کە در ساکنان زاگرس، بختیاری ها، کوردها، لرها دیده میآنانی  
نشانگر همین واقعیت است. شاید   سرزمینرفتارها و حرکتهای اجتماعی این    مشاهده  همانگونە کەاست.  
هش  طبیعت در بیابان بە ساکنان آن روحیە جمعی بیشتری دادە، در حالیکە کوه نشین بهترین پناهگا  بیرحمی

 کرده است.  همان کوه است و نیازی بە حمایت دولت احساس نمی

در ایران به میزانی که از مرکز ]نزدیک یا[ دور  …وراسرافیل یکبار گفتە بود »میرزا جهانگیرخان ص
شویم به همان میزان ظلم و ستم، شدت و ضعف دارد!«. چون مرکز استبدادخیز بوده، لذا هرچه دورتر می

 بوده از گزند ظلم مرکز در امان تر بوده است.

 

50 29, p.1915Gobineau, “The In equality of the Human Races”, London  
 میالدی 1999سخنرانی دکتر مهرداد ایزدی ، دانشگاه هاروارد، تاریخ بین النهرین،  51
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نمود و توافقی  ی كشاورزان دشت نشین باالتر میبه طور كلی سطح زندگی كوچندەها در قیاس با سطح زندگ
هایشان بود بیش از آن چیزی بود كه میان زمینداران ها ]ایالت و قبایل کوچنده کوهستان[ و خانكه بین آن 

های  تر از دشمنی زمینداران و روستاییان. اما مناسبات بین گروهشان كمو روستاییان مرسوم حاكم بود و دشمنی
و منا بالقوهسبات درونیعشایر  توان  همین  و  بود  درازمدت  از خصومتی  آكنده  غالبا  اقدام شان  برای  شان 

گرایانه نسبت به رهبری غیرعشایری منجر  هایی مبهم و عملكرد و به نگرشسیاسی را سخت محدود می
 شد. می

از لحاظ زیست بوم جغرافیای کنونی ایران، سرزمین متنوعی است که جز در یکی دو گوشه آن، سایر  
 مناطق دچار کم آبی است، یعنی در واقع عامل نایاب و کمیاب تولید، آب است نه زمین. 

در بخشهای خشک و کویری ایران به تجمع کوچک مردمان، روستا و در نواحی کوهستانی آبادی خوانده  
 شود. وجه تسمیه آبادی به دلیل فراوانی آب در نواحی کوهستانی بوده است.می

( یا کسبا گفتە köy( وترکی کوی )kəndواژه آبادی در کوردی آوایی یا گوند و در زبان آذری کند)
 شود.   می

ثانیا   اوال مازاد تولید زیادی نداشتند،  های کوهستانی )که نامشان نیز از واژه »آب« گرفته شده(آبادی
ها بودە است و عدم  از یکدیگر دور افتاده بودند. پراکندگی آبادی به علت کوهستانی بودن جغرافیای آن

ها بودە است. لذا هم روستای دشت و هم آبادی  تولید مازاد در روستا به دلیل خشک بودن جغرافیای آن
نداشتە انبوه  تولید  و  صنعتی  به  معیشتی  اقتصاد  از  گذر  توان  رویهم  کوهستان  آبادی  و  روستا  لذا  اند. 

تواند قدرت  توانست و هنوز میای پراکنده بود. اما مالکیت یک یا چند آبادی در کوهستان میجامعه
فئودالی مستقلی پدید آورد. در حقیقت فئودالیسم فقط در مناطق کوهستانی ممکن بوده و لذا گذر از  

 گرفت.  بود اگر دخالتی انجام نمیممکن می  غربغرب و شمالدر سرزمین  فئودالیسم به سرمایەداری

توانست مازاد تولید بخش بزرگی از چندین ده و ناحیه را  متحرک می از سوی دیگر، یک نیروی نظامی
 به دولت تبدیل شود. این نیروی نظامی  -بر اثر حجم بزرگ مازاد این تولید مجموعه  –جمع آوری کند و 

 آوردند.فراهم می متحرک را فقط ایالت و خوانین

را در    آبادیتوانستند مازاد تولید    بودند که میهای  و خاندان  توانایی و منشأ تأسیس دولت قدرتمند، ایالت
بخش بزرگی از منطقه تولید، جمع آوری و مدیریت بکنند و به دلیل دراختیار داشتن نیروی مسلح عمال  

 منشا قدرت بودند. 

ارو در  استبدادی  بر خالف جامعه فئودالی  بود، در سیستم  اروپایی  قدرت فئودالیسم  آبادی مرکز  پا که 
 قرن بیستم مرکز قدرت شهر بوده نه ده و روستا. اصالحات ارضی جغرافیای ایران پس از 
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پیرامونی، و ملت  این سرزمینهای  بیستم،  تا قرن  بر ایران حکم  به دلیل مذکور  بودند که  آن  های ساکن 
انترالیسم و مرکزمحوری سرهم بندی شده ایران کنونی، این ایاالت و والیات اقوام و  راندند، تا پیش از سمی

ملت های گوناگون )سلجوقیان ترک، زندیه کورد، قاجار ترک، ...( بودند که دولت های ایران را تشکیل  
های  دادند، تا پیش از کشف نفت و چاپ پول کاغذی مرکز ایران، تولید و قدرت اقتصادی در سرزمینمی

ها در مقاطعی حتی تا میزان تولید انبوه صادراتی پیش رفتە زراعی و حاصلخیز قرار داشت. اقتصاد آن
است، همزمان اقتصاد پیرامونی مبنی بر تولید و مبادله بود، نه اقتصادی بر پایەی رانت نفت. پس از کشف  

اص، اقتصاد ایران به بیماری  خ  نفت توسط بریتانیا و واگذاری حفاظت و مدیریت آن به یک گروه قومی
 تک محصولی مبتال گشت.  

باشد. این نظریه اشاره  ساالری ویتفوگل استوار می  یکی از نظریه های استبداد شرقی، بر بنیان نظریه آب
بایست مسئول تقسیم  کند که بە دلیل کمبود آب در جوامع شرقی، یک نیروی برتر و قویتر هموارە میمی

ردمان و ملل باشد و لذا در روند زمانی این قدرت ابتدا با یک قدرت محدود شروع  و ادارە آب مابین م
شود و در نهایت تبدیل به یک دیو و استبداد تمامیت خواه و بیرحم شدە است. شادروان دکتر قاسملو در  می

لطنت  کند که سبیان میگونه  یکی از مصاحبەهایش علت نپذیرفتن حکومت پادشاهی از سوی کوردها را این
نماید ولی در طول زمان تبدیل به یک مستبد در ایران با واژگان زیبا و رنگین بر سر تخت شاهی جلوس می

شود. با توجه به اینکه تقریبا سندی در کمک دولت و حکومت برای تقسیم آب، ت خواه مییو بیرحم تمام
 میالدی موجود نیست.  1930تا  1700زهکشی و یا مدیریت آب مابین سالهای 

در تاریخ ایران هرگاه شاه مستبدی به حکومت رسیدە، مردمان مرکزنشین )ایران مرکزی( با شوق بە کمک  
کە از کشتار فراغت یافتەاند   شاه مستبد برای سرکوب دیگر ملل محروس در ایران شتافتەاند و هنگامی

ترکمن ها همه و همه نشان  ها،  ترکا، کوردها،  ه شدەاند. قیامهای سردار اسعد، قشقاییبە خود مشغول می
از استبداد و خودکامگی قوم غالب مرکزنشین بر زاگرسیان دارد. در ایران پیش اسالم، فره ایزدی و بعد از  

مهر آریا و یا نماینده امام زمان و آیت خدا بر روی زمین بهانەای    ،اسالم، قبله عالم، شاه شهید نظرکردە
دال مرکزی مساله مالکیت است و در ایران همواره  دره خاک و اموال مردم بودە است. برای استبداد و مصا

سلطنت به مالکیت خصوصی بر زمین و آب دست اندازی کرده است ، زیرا که قوم حاکم فارس بر جغرافیای  
 آب و زمین مالک نبوده اند. 

 اند.استفاده نمودهبر زمین و آب ها قوم حاکم فارس از سلطنت و سوسیالیسم جهت انکار مالکیت غیرفارس

 دال اصلی این است که قوم فارس قصد اشغال و تصاحب ازلی و دائمی زمین و آب ملل دیگر را دارد.  

ی آسیا و حكومتهای استبدادی به لحاظ تاریخی ایران، چین، هند و ژاپن  منتسکیو در روح القوانین درباره
است دانسته  استبدادی  شرقی  كشورهای  جزء  میرا  منتسکیو  )در  .  همگان  شرقی  استبداد  در  گوید: 
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حقوقی( برابرند، و تساوی شان در ترس و ناتوانی دربرابر قدرت حكومت است. در نظام استبدادی، هیچ  بی
اند. تنها قدرتی که  قدرتی در مقابل حكومت وجود ندارد، احزاب یا وجود ندارند و یا بسیار ضعیف بوده

مذهب و دین بوده است. منتسیكو سازمان  اقوام و خاندان یا  گرفته  قرار میگاهگاهی در مقابل حكومت  
سیاسی آسیا را براساس دو عامل طبیعی مشخص یعنی وجود دشت های وسیع و عدم اعتدال آب و هوایی 

ی شرقی را وجود یك دین دولتی با پادشاه دارای مقام قدسی که به  داند و مشخصه دولت خودکامهمی
 شمرد. پیوند خورده، برمیمقام دنیایی 

میالدی در ایران مامور بوده است و معتقد است که در هیچ جای دنیا   1700تا  1683سانسون در سالهای 
به نظر لمبتون، باور اینکه سلطنت مقدس است و تقدس شاهنشاه    52حکومت به اندازه ایران استبدادی نیست

 است که استبداد نهادینه و پذیرفته شده باشد.  از صفویان به قاجاریه به ارث رسیده است، سبب شده

مزید بر استبداد شاهی دخالت دو قدرت بزرگ نیز بر ساختار اقتصادی جغرافیای ایران اثرات مخربی نهاده  
های غیرفارس را دشمن منافع بازرگانی  نیز مردمان پیرامون و ایالت و ملت   ی روسیه و بریتانیاهااست. قدرت 

 دیدند.کاالهای خود میو آزادی حمل و نقل 

رقیب به وجـود آمـده   کمکآشوبی كه به  و  به عنوان مثال، هم انگلستان و هم روسیه بـرای فرونـشاندن ایالت  
ها  آورند و عجیب اینكه هر دو دولت شكایت این آشوببـود و آرام سـاختن آنها، نهایت كوشش را به عمل می

بو سركشی به شاه و حكومت مركزی  نظامیها را  از كمك  آن  نشاندن  برای فرو  و  انتظامی  رده  ارتش   و 
بردند. واضح است كـه امـن بـودن منطقـه و آرام بودن پیرامون، ایالت و کوهستانیان زاگرس  مرکزی بهره می

راه  امنیت  كه  بود. چرا  استعماری  قدرت  دو  استعمار  اقتصادی  و  بازرگانی  استیالی  های شرط ضروری 
بازارهـای محلـی و ذخـایر ماده خام برای آنان اهمیت زیادی داشت. سلطنت ناصرالدین  الت درجهت دخارتباطی  

شاه قاجار بـا كمـك روسیه و تا اندازەی انگلستان در برخی مناطق عشایری به خصوص در قلمروهایی كه از  
ارتباطی میراه پیونـد میهای  خـارجی  بازارهـای  بـه  را  ایران  و  تحكیگذشت  امنیت داد،  تأمین  یافت.  م 
های بازرگانی با ذینفع شدن سـران قبایـل بـه علـت ارتباط اقتصادی دامداری با مدار بازرگانی جهانی  راه

بین عوامل استعمار با سران و خوانین ایالت در زیر چشم شاه و   تسهیل گردید. در واقع، روابـط مستقیمی
 حكومت مركزی ایران برقرار شد. 

عشایر كوچرو از جهاتی مانع منافع استعمارگران )دور بریتانیا و روسیه( در ایـران بـود و به  وجود ایالت و  
واقع،  امپریالیـستهـا صورت گرفته است. در  از طـرف  آنـان  بـرای تـضعیف  اقـدامات مختلفـی  همین جهت 

داران ها كه برای نقـل و انتقـال كاالهـای صـادراتی سـرمایهعشایر و ایـالت از یـكسـو باعـث عـدم امنیـت در جاده
درصد   30تا    25شدند و از سوی دیگر، این اقوام و عشایر كه در آن زمان  خـارجی ارزش حیاتی داشت، می

 

 . 74رن نوزدهم،ص احمد سیف، تاریخ ایران در ق 52
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توانستند به صورت دادند، به زندگی ساده و به ویـژه خودكفـا عادت داشته و نمیجمعیت كشور را تشكیل می
كننده، آن هم بـرای كاالهـای خارجی مورد استفاده قرار گیرند؛ چرا كه آنان بیشتر وسایل ضروری  رفیك مص 

كردند و به میزان بسیار زیـادی از یـك اقتـصاد خودكفا )آتارکی( زندگی خود را خود تهیه و فراهم می
 برخوردار بودند.

ایران را به صورت جدی تحت تاثیر قرار    و خودکامگی ساختاری، چگونگی مالکیت در  استبداد، بیرحمی
بیگاری و تقریبا رایگان، افزایش بدون اجر و  پیرامون به صورت  مردمان    داده است. استفاده از نیروهای رزمی

درآمد خزانه شاهی از طریق اخذ مالیات از عشایر و ایالت، تشكیل سدها، موانع و حفاظ دفـاعی در مرزها  
از طریق ایجاد اختالف و دودستگی   هااتنیک پیرامون وکنترل قدرت    از نیـروی رزمیو سـرحـدات بـا اسـتفاده  

ای به منطقه دیگر، به دالیـل مختلـف از جمله تضعیف قدرت بین آنان و تبعید و كوچ اجباری از منطقه
 ای استعماری مابین مرکز و پیرامون ایجاد کرده است.ایالت، تنبیه سیاسی و... همگی رابطه

های ارتباطی و نیز بـرای كـشاندن اقتـصاد دامداری و بسته پیرامون و  رو برای توسعه و كنترل راههمیناز  
م  1921ش/1299نـشینان بـه بازارهـای بـین المللـی سـعی و كوشـشی فراوانی نمودند. سرانجام با كودتای  كـوچ

حدود زیادی به آرزوی خود برای   نشین تارضاشاه و اقدامات وی و اسكان عشایر كوچ  به قدرت رسیدنو
 بوجود آوردن طبقەی مصرف کننده رسیدند.

 

 

 مالکیتی که هیچگاه وجود نداشت 

مشکل اساسی همواره آسیب دیده و به صورت واقعی شکل نگرفته   چندینساختار مالکیت زمین در ایران از  
 است.

واحدهای کوچک تر عمال تجمیع خانوادگی زمین مورد یکم این است که تعدد وراث و تقسیم زمین به    -1
 ساخت. را غیرممکن می

به دلیل حاکمیت قانون اسالم و چند همسری، پس از فوت مالک عمال زمین    کشورهای مسلماندر ایران و  
شود و لذا زمین بزرگ به قطعات کوچکتر  بین همه فرزندان )در بسیاری موارد فقط پسران( تقسیم می

.  ردکه بتوان صاحب آن را فئودال یا زمیندارکالن نام ب  باقی نمیماندمیزان  آن  مساحت آن به    شود وتقسیم می
سیر تحول از فئودالیسم به سرمایه داری به دلیل تجمیع زمین، ارزش اضافه و سرمایه در  اگر در اروپا  لذا  

 . نبودگونه بود در شرق مسلمان ابدا اینممکن و منطقی روندی دست یک نفر )پسر بزرگ( 
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مالکیت خصوصی وجود نداشت   اصال به معنای واقعیدر شرق مشکل چیز دیگری بود، مشکل این بود  
شود، دلیل عدم توسعه کاپیتالیسم در شرق، عدم مالکیت خصوصی  )در نامه مارکس به انگلس اشاره می

 . باشد(می

معدودی    توانست کفاف زندگیبه دلیل حاکمیت قانون اسالم بر ارث، بعد از دو نسل عمال زمین فقط می
، کشاورزی ایران بسیار مشکل بود که بتواند آن روندی را که اروپا طی کرد، بپیماید.  53خانوار را بدهد 

 شد.  تروخیمهم  54هرچند با اصالحات ارضی در ایران وضعیت ایران از ترکیه

است    -2 کرده  بیفایده  و  منتفی  را  بلندمدت  ریزی  برنامه  هرگونه  عمال  خودکامه  حکومت  و  استبداد 
)کاتوزیان(. همانطور که در باال گفته شد، جامعە ایران نه تنها جامعەای استبدادی بلکەجامعەای خودکامه  

Tyranny  نان است بلکە است. بە معنی دیگر تاریخا نه تنها سلطنت و حکومت یکنفره حاکم مطلق الع
قدرت شاه و یا مستبد مقید به هیچ قاعده و قانونی نبوده و عمال سایر نهادهای جامعە مالک چیزی نبوده 
و نیستند. شاه و شیخ مالک جان و مال همه بودە است. اکثرا مالیات ها و باجها و رشوه ها تحت هیچ  

لطفی محسوب    ه و هر مالکیتی امتیاز و خود موجود نبودقائم به  مستقل و  قاعدەای نبوده و اساسا حقی
شده که از طرف حاکم، فره ایزدی و نماینده خدا بر روی زمین به رعیت به رسم امانت سپرده شده است. می

به صورت تاریخی مالکیت زمینداران هیج ضمانتی نداشتە و شاه  تواند بازستاند.  لذا هرگاه بخواهد آنرا می
حتی وزیر و رئیس جمهور را از جان و مال خود محروم کند. این جامعه   توانستە هر کسو حاکم مستبد می

به جامعەای می بیاندیشد. فعالیت طبیعتا تبدیل  اهداف کوتاەمدت و منفعت موقتی  به  شود که همواره 
 اقتصادی هدفی برای بقا و نه برای توسعه بودە است،

 خدعەای به نام مالکیت مشاع 

سلطه خود ارائه کند، این    تحتتعریفی ایرانی از مالکیت در سرزمینهای  ایران مرکزی همواره سعی کرده  
 مالکیت مشاع است. مفهومی خودساخته تحت عنوان تعریف غشی از مالکیت، 

در اسناد و متون فارسی این گونه القاء میشود که معنی مالکیت مشاع اینست که ملک مزبور باید  
عضوی که در این جمع است عمال مالکیتی    عمال  ی الواقعف،  گروهی و براساس رای اکثریت مدیریت شود 

. با تعریف مزبور قاعدتا این مالکان حق اعمال این حق ملکیت خود را نخواهند داشت و لذا در مورد  ندارد
شود. این کس دیگر ملک مزبور کس دیگری باید نظر بدهد، اینجا است که شیادی این تعریف هویدا می

الکان، میتواند در مورد سرنوشت ملک مورد مناقشه اعمال نظر کند، قدرت  که در غیاب حق اعمال م
، اینجاست  اتخاذ کندای است که الزم است مقداری مشروعیت از آسمان و ماوراءطبیعت و فره ایزدی قاهره

 

 120سیف، ص  53
 رجوع شود به مصاحبه شهبازی با مجد  54
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کند. این نهاد مالک تمام زمین است. ظهور و هبوط میکه کاراکتر و نهاد شاه، سلطان و دولت مرکزی  
دربار،  مذهب،  های دولت،  شویم که چرا مستمرا اعتباری بودن مالکیت در دستگاهاست که متوجه می  اینجا

    شود.می تکرار واررسانه و نهادهای حاکم طوطی

مشاع به این معنی است که هرکدام از اعضاء و یا مالکان، هر زمان که بخواهند اما واقعیت اینست که  
، به عبارتی مالکیت  55مشاع با بیرون آوردن ملک خود از سند مشاع، خارج شوندباید بتوانند از وضعیت  

،  ممکن است موجود باشداین سند مشاع است که و اصال مالکیت نیست. مشاع هیچ مصداق بیرونی ندارد 
نه مالکیت مشاع. برفرض وجود مالکیت مشاع، در آن حالت هم سهم الزمین )همانند سهم االرث( هرکدام 

ذی دارند،  باید  نفعان  از  را  خود  سهم  کردن  جدا  حق  هرکدام  یعنی  الزمین  سهم  است.  محترم  و  موجود 
 .منتفی است  مالکیت موضوع و نصورت اصال کسی مالکیتی و سهمی نداردیدرغیرا

و علت اصرار قوم فارس    است  بودهلک واقعی زمین و ملک  ادر تاریخ این سرزمین، نهاد سلطنت همان م 
 سلطنت است.  پوششسرزمین ملل زیر تمام  ازگشت سلطنت مصادره باستمرار و بر 

انسان بر فکر خود )آزادی بیان(، دستان خود  مالکیت  دلیل عدم پیشرفت این سرزمین، عدم رعایت حق  
مالکیت حتی امروز هم    و بهره و ماحصل این دستان )آزادی مالکیت خصوصی( بوده است.  زادی عمل(آ)

   شود.یده نمید ایاعتراض عمدهشود و ینقض متحت عنوان تحصیل مال نامشروع به سادگی خصوصی 

مدعی العموم، همگی امنیت عمومی، افکارعمومی،  ایی همچون بیت المال، عفت عمومی،  مفاهیم برساخته
است که پشت این مفاهیم پنهان شده است. به دیگر سخن، اگر عفت در سایه  سلطنت و دولت  دست  همان  

شود همان سلطان  و یا اگر روزنامه شما بسته میکند، همان سلطان و دولت است  از شما شکایت میعمومی  
 ... پنهان شده است.  افکار عمومی که پس نقاب مدعی العموم، دادستانی،و دولت است 

واگذاری  اصلی  دلیل   و    فلەایاین  سلطان  به  خصوصی  جغرافیامالکیت  مصادره  آبدولت،  زمین   ،  و 
یای و در جغراف  مالک و صاحب آن نبوده اند  هاآن  نزدیکانقوم حاکم و  سلطان و  حاصلخیزی میباشد که  

  ته است.ر نداشها قراتاریخی آن

 یابد. ی خود هیچگاه توسعه نمیو ایران با نظم کنون ستتوسعه بدون مالکیت خصوصی ممکن نی

در صورت عدم وجود درآمد حاصل از نفت مشخص   لذا ایران طی چندصد سال گذشته پیشرفتی نکردە است.
 داشت.  نیست آیا ایران تفاوت بارزی با کشورهای فقیر آسیا و آفریقا می

 

 ٢٠٢٢، ژانویه د. امید ساعدی گفتگو و مصاحبه، موضوع شیادی در تعریف مالکیت مشاع، 55
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فقط در فکر استفاده    اهر وزیری و منصبی ناچاردر موضوعات اصلی مالک خصوصی موجود نیست.  
و هرگز    است  که در یک بازه زمانی دراختیار موقت داشتە  و سرزمین زیر سلطه خود استمقام  حداکثری از  

  باشندگان محلینگری نبودە است. نمایندگان حکومت مرکزی )که معموال از  در اندیشه نگهداری و آینده
   ، مولدورزشوند( در هرجا که بودەاند تا توانستەاند باج و مالیات حداکثری را از مردمان کشاانتخاب نمی

  ها بر اساس ستمیو رعیت آن محل اخذ )اخاذی( کردەاند. ایاالت دارای قیمت بوده و قیمت فروش حکمرانی
آنها می به  تنظیم میکە  پیشنهاد رفتە  بیشتری  پول  به هرکس که  را  بزرگ)شاه( منصب  و حاکم  شد 

خراجگیری و باجگیری در جغرافیای ایران کردە است. انواع و اقسام مالیاتها، عوارض،  کرد، واگذار میمی
مرسوم بودە است. در ایران ده نوع مالیات مرسوم بوده است. یکی مال الوجهات بود که وجهی بوده که بابت  

وجوهات مالیاتی کە   ،گرفتە استمالکیت مال و سرمایە و ثروت تلقی و از مالکیت بر چیزی نشات می
باشد و معموال جنسی بوده است. همین اخذ مالیات تابع قانون مصوبی بر درآمد آن و همان بهره مالکانه می

گذاری بودە است نه  نبودە است. بر عکس در اروپا استبدادی اگر بوده بە معنی اعمال قدرت مطلق قانون 
قانونی، چپاول و مصادره اموال ساکنان، مانند حکومت های غارتگر ایران دارای قدرت مطلق در اعمال بی 

 ان و رعایای آن.  شهروند

سال پیش مگناکارتا سبب بوجود آمدن یک حکومت مشروط به قانون در انگلستان شد و پادشاه    800در  
به پارلمان پاسخگو شد. هرچند دو ماه بعد از امضای مگناکارتا پاپ به آن   اطی میثاق و پیمان قانون

 قدرت حکومت با قانون مهار شد.  ،یخمعترض شد ولی نتوانست آنرا مختل کند. برای اولین مرتبه در تار 

شود که همگان قیام  کنند و ظلم همگانی و فراگیر میمیاعمال  حاکم و شاه آنقدر ظلم    شوربختانهدر ایران  
دیر است. ظلم حکومت مرکزی در چپاول اقتصادی از دالیل منجر به انقالب  بسیار  کنند که آن زمان هم  می

است ولی در هردو منطق و قانون    رخ دادهوهفت  وطه و پنجاهمشر  شورشاست. در تاریخ صدساله ایران دو  
 مطلقه فقیه. به ولی علیحضرت بازگشت، دومیامغلوب دین شد. در اولی قدرت مطلقه مجددا به 

پادشاهان چنین قدرتی دیگر  بود که در هیچ جای دنیا  بر جان مردم  گسترده  سلطنت در ایران چنان  قدرت  
توانستند جان یا مال اشراف و مقامات را خودسرانه مصادره کنند. اما در ایران  ینداشتند. پادشاهان اروپا نم

کردند. در هرجای  کرد،بعد از مرگ مقامات، اموال او را به نفع خزانه دولتی مصادره میاگر حاکم اراده می
برای توسعه    دنیا که طبقات اجتماعی قدرتی مستقل از دولت داشته اند، توانسته است برنامەریزی بلندمدت

و پیشرفت بنمایند. در اروپا حکومت و دولت مالک ثروت خصوصی افراد نبود. آنها توانستند سیر گذار از 
داری طی کنند اما داستان در شرق مسیر دیگری در پیش گرفت. در درازنای تاریخ  فئودالیسم را به سرمایه

همین دلیل در ایران مالکیت خصوصی بە شود. به  فالت ایران، این خودکامگی به صورت مستمر دیده می
معنی واقعی اروپا وجود نداشتە و اخالق کسب و کار کمتر خالقانه و بیشتر در راستای کسب منفعت 
آنچه وجود داشته مالکیت شخصی قلیلی حکومتی درون حلقه   بودە است.  کوتاەمدت )به شکل داللی( 
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زیربنای سرمایه داری مدرن.  بنیان نهادن  و یا    قدرت و نه مالکیت خصوصی با قبول مسئولیت و نگهداری
نه تنها حکومت بلکە تمام ساختار اداری، اجرایی و بروکراسی چپاولگر بودەاند. این ترجیع بند که "بنده و 

شود . توسعه اقتصادی با وجود و ضمانت حق  هرآنچه دارد از آن ارباب اوست" مستمر در ادبیات دیده می
نه با واگذاری امتیاز. در هر جامعه ای طبقات اجتماعی متوسط، خردە مالک  شود  ]مالکیت[ میسر می

توانند انباشت ثروت و سرمایە و به تبع آن توسعە و پیشرفت و کشاورز با وجود مالکیت مستقل و کامل می
 داشتە باشند. چین تا مالکیت خصوصی را برسمیت نشناخت، نتوانست موتور توسعه را به حرکت درآورد. 

این شکل از خودکامگی حکومت در رفتار اجتماعی مردمان فالت ایران تاثیر عمیقی نهاد.  د بر آن،  مزی
دلخوش باشد، لذا همواره   وجود این استبداد در حقیقت سبب برآمدن دولتی شده که نتوانسته به حمایت مردمی

شاه و هدر دادن   امیبرای ادامه حکومت به قدرت خارجی متکی بوده و امتیاز داده است. خریدهای نظ
 نمونه هایی از عدم اتکای دولت به ملت است. منابع توسط جمهوری اسالمی

برخالف بسیاری از جوامع اروپایی که مالکیت خصوصی بر زمین )و طبقه فئودال یا اشرافیت زمیندار( 
لذا در ایران  مالکیت خصوصی »سست و ناپایدار« بوده است. )عمدتا مرکزی( وجود داشته است، در ایران  

نظام   از  است  داشته  قرار  ایرانی  دولت  درازی  دست  مورد  همواره  داشته  اصالت  مالکیت  که  پیرامونی 
گیری تبعیضی گرفته تا آخرین میخی که بر تابوت مالکیت خصوصی زمین، تحت عنوان برنامه مالیات

زده میاصالحات ارضی سرزمین اروپا که فئودالشود.  های غیرفارسی  بیشتر ساکن دهات و  برخالف  ها 
عمدتا در انحصار دولت    مرکزی  روستاها بودند، در ایران »زمینداران« ساکن شهرها بودند. مالکیت در ایران

افراد بود و شکل ویژه »تیول به  ترتیب که »امتیاز« زمین  این  به  داری« و یا »اقطاع« داشته است. 
برداری از زمین را برای مدتی در شاه امتیاز بهرهشد ولی نه به عنوان »حق« مالکیت. خاصی واگذار می

ها صرفا در انحصار مالکیت حکومت  گذاشت. ولی بخش بزرگی از زمینای میاختیار »مالک« یا طایفه
اند. این مالکیت و انحصار  های »خالصه« نام نهادهرا زمین  هازمین  قرار داشته است )شاه و اطرافیان او( آن

 اسی و انحصار اقتصادی خلق کرده است.دولت ، استبداد سی

های محلی، مانند امالک شیخ  ها و امالک برخی سران عشایر و خاندر دوره رضا شاه بخشی از زمین
 خزعل در خوزستان، به امالک خالصه افزوده شد. 

ین محمد حسجهت ابراز اعتراض به اصالحات ارضی،  پس از آغاز اصالحات ارضی، مالکان سنندج و دیواندره  
آصف وزیری را به رهبری خود برای ابراز مخالفت با اصالحات برگزیدند. در حقیقت مخالفت بزرگان منطقەای  

نه تنها خود بلکه تجزیه زمینهای سرزمین کوردستان  ها،  آنکوردستان با مصادره اجباری اراضی و ثروت  
در زمان ورود شاه برای اعطای   است. آصف  شدهمیاتالف آنها  منجر به  به واحدهای کوچک تر و در نهایت  

اسناد مالکیت به زارعان نه تنها به مخالفت با اصالحات ارضی پرداخت، بلکه موجودیت و مشروعیت نهاد  
سلطنت را بی اعتبار کرد. او در پاسخ به سؤال محمدرضا شاه که پرسیده بود میانه ات با اجرای اصالحات  
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بو اما مد که چطورمیارضی چگونه است؟ خان آصف در جواب گفته  باشد    لکشود سلطنت موروثی 
 . وی به تهران دعوت شد و در چای وی زهر ریخته شد و ترور شد. 56ی نباشد موروث )مالکیت(

در بیشتر مناطق شمالی از جمله ارومیه و کرمانج کوردستان، مالک زمین هم مالک بود هم رئیس ایل و  
خاندان، لذا دارای نیروی نظامی بود، با اجبار اصالحات ارضی زمین و اسلحه از دست بزرگان کوردستان  

ه بود(، باغات و گرفته شد، جالب این است که اراضی مکانیزه )که در دست هزارفامیل نزدیک به شا
بیشەزار و مزارع چای )عمدتا اراضی مصادرەای شمال ایران توسط پهلوی اول( مشمول اصالحات ارضی 

 را مدنظر داشته است. های پیرامونملتهای نبودند. گویا اصالحات فقط تقسیم و تجزیه سرزمین

جامعه بود تا دسترسی دولت    [م عمو]  هدف اول اصالحات، نابودی الیه محافظ و قدرتمند مابین شاه و رعیت
مالکان سرزمین  ها و  خانبه جان و مال عوام سهل تر باشد، شاه که خود دارای اصالت دودمانی همچون  

پس از اصالحات  نبود، نمی توانست قدرت ذاتی و طبیعی این مالکان را تاب بیاورد.    ایران  های پیرامون
و سنت مصادره مالکیت شخصی با روشهایی چون  شد  ]دولت توتالیتر ارضی[  دولت، خود مالک اعظم  

فعال مایشاء شدند. هدف    ، همان خالصه نمودن اراضی، دوباره برقرار شد. همه مردم بی زمین و مستاجر دولت
دانست که همچون پدر توانایی  دیگر اصالحات ارضی، جلوگیری از ظهور سمکوی دیگر بود زیرا که شاه می

کوردستان را نخواهد داشت. با توجه  ملل و  ا بزرگان و رهبران شورشی  مواجهه فیزیکی و جنگ میدانی ب
به این که مالکان، خصوصا در بخشهای شمال زاگرس و کرمانج کوردستان نه تنها زمیندار و مالک بودند 
از مالکان و   این دسته  بودند. اصالحات ارضی  از مال و سرزمین خود  به دفاع  ایل و مسلح  بلکه رهبر 

زمینی را بی دفاع و بی خطر نمود. اصالحات ارضی منجر به خالصه سازی مالکیت شخصی  جنگاوران سر
، سوسیالیسمی ارضی که مالکیت دولتی زمین شدتبدیل آن اراضی سرزمینی به و  بزرگ و مرغوب  زمین  

ی  های ها و پروژەها بالمحصول و هدر رفت، دولت سعی کرد که تحت سایر برنامەبعدها که بسیاری از زمین
    همچون طرح طوبی و یا مالکیت تعاونی دوباره کشاورز را به تولید بازگردانند که موفقیتی به همراه نداشت. 

برداری از زمین با اروپا در آن است که در آنجا طبقه فئودال مالک زمین محسوب  تفاوت اصلی این نظام بهره
کردند. در  ها بود که دهقانان از پادشاه تبعیت مین ها بودند و تنها به واسطه آشد و دهقانان تابع فئودالمی

این طبقه مالک زمین، شاه و حکومت مالک اصلی و در    نابودیحالی که در ایران مرکزی، به علت  
اند. در ایران پیرامونی و سرزمین های ملل غیرفارس با اصالحات  کاره جان و مال »رعایا« بودهنتیجه همه

از میان رفت.  دربرابر استبداد سیاسی و نهادهای سلطنتی و شریعتی بودند،  که سدی  این طبقه فئودال  
همچنین برخالف ایران، در اروپا »مناسبات قانونی مشخصی بین دولت مرکزی و فئودال از یک سو و  

ها و دهقانان از سوی دیگر وجود داشت و هیچ یک از این نیروها نباید خارج از این قاعده عمل فئودال

 

شهین رعنایی، "نقش حزب دمکرات در تشدید مخالفت عمده مالکان در برابر مرحله اول اصالحات ارضی در کردستان ایران"،   56
 ، تاریخ ایران 3، شماره 1396زمستان 
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در نظام ایرانی، زارعین موظف بودند که مالیات، خراج، سهم اربابی و نظایر آن را به دولت )و  57« کرد.می
چون یا مالک تیولدار موقت( تحویل دهند. شدت و میزان این استثمار بستگی به عوامل گوناگون، هم

رو، در تحلیل   نوع مالکیت و... داشته است. به هراتنیکی حاکم،  همشرایط منطقه، شکل حکومت وقت،  
توان نتیجه گرفت آن است که  نهایی، آنچه که در مورد شکل متمرکز و نیرومند حکومت در ایران می

گیری از کشاورزان و زارعین دستگاه حکومتی، با تسلط بر منابع اصلی معیشتی، یعنی زمین و آب و خراج 
 گ اندازد. ( این سرزمین چنeconomic surplusمازاد جمعی« )ارزش  توانست بر »

ها این نیروی ضداستبداد  سلطه جبری بر منابع نیاز به نیروی نظامی داشت و اسکان ایالت و خلع سالح ملت
 سالح ، آسیمیالسیون و کشتارهای پس از آن را ممکن ساخت. را نابود نمود و خلع 

ها و نظایر آن در میان  ، برادرکشیها، اخته کردنها، کورکردنعامها، قتلشماری از شکنجههای بیگزارش
»کس را زهره  کند:گونه رفتارها را چنین بیان میالملک، هدف اینپادشاهان ایران موجود بوده است، نظام

که    کرد، درباره قتل عامیآن نباشد که به حکومت طمع کند.« یک تاجر ونیزی که از ایران دیدن می
رو نشد. تبریز نهاد. در آنجا، با هیچ مقاومتی روبه شاه اسماعیل نمود گفته است: »... سپس وی روی به

هایی که در شکم  عام کرد. حتی کسانش، زنان آبستن را با جنینبا این همه بسیاری از مردم شهر را قتل
داشتند کشتند، گور سلطان یعقوب و بسیاری از امیرانی را که در نبرد دربند شرکت کرده بودند نبش کردند  

تن از زنان روسپی را به صف آوردند و هر یک را به دو نیمه   300.  ]سوزاندند[را سوختند  هایشانو استخوان 
تن از مالزمان را که در دستگاه الوند پرورش یافته بودند سر بریدند. حتی همه سگان   800کردند. سپس  

  58تبریز را کشتار کردند و مرتکب بسیاری فجایع دیگر شدند.« 

ن برای تداوم حکومت استفادە کردەاند سیاست تفرقە انداختن بین گروەهای نکتە دیگری کە حاکمان از آ
ها، از  ها، بلوچ باهویی بر ضد ناروییها، کوردها بر ضد آسوریها بر ضد فارسمتفاوت بودە است. ترک

قس هکذا. حمایت انگلیس از برقراری استبداد پهلوی، جلوگیری از آزادی و   هاعرببختیاری و لرها برضد  
های زیر استعمار ایران بود، زیرا که خاک و سرزمین آنان به غایت برای استمرار امپراطوری  ستقالل ملتا

 بریتانیا اهمیت داشت.

هایی که به متحد شدن دوباره  نویسد: »در ایران بعد از اسالم و طی قرنهمایون کاتوزیان در همین باب می
پایانی است از قتل و  ر بود. تاریخ صفویان نیز سرگذشت بیایران در دوره صفوی انجامید، همین سنت برقرا

کور کردن اعضای خاندان سلطنتی، بگذریم از دیوانیان و مردم عادی، برای نمونه اسماعیل دوم به وسیله  

 

 کاظم علمداری، چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟ 57
 شیرزاد کلهری، استبداد در تاریخ ایران  58
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بستگانش به قتل رسید، محمد خدابنده را کور کردند و عباس اول حتی یکی از پسران خود را سالم نگذاشته  
 .59عنوان جانشین به تخت بنشیند...« به  بود که بتواند

به    1988»خاطراتی از ایران در میانه قرن بیستم«، که در سال  ای، زیر عنوان :  خانم آن لمبتون، در مقاله
به دوره حکومت رضاشاه می به کار بسته  گوید: »قدرت همچاپ رسید است، در اشاره  چنان خودسرانه 

شد. امنیت در برابر هجوم دیگران برقرار گشت، اما نوع دیگری از عدم امنیت از بین نرفت، بلکه حتی  می
های خودسرانه  ز بازداشتشد با زندگی سیاسی و هراس ا شدت بیشتری گرفت. این عدم امنیت مرتبط می

شد که بتوان به آن شکایت برد.  طرفی یافت نمیهمراه با وقوف نسبت به این واقعیت که هیچ مرجع بی
گرفت. حاصل این وضع، انشقاق و از خود بیگانگی  ای از دگراندیشی در معرض سرکوب قرار میهرگونه

همان طور که خانم   60زد.« د و بدگمانی دامن میاجتماعی بود که به نوبه خود به ترویج روحیه عدم اعتما
آید و از ای »متعارف« به حساب میکند، این روش حکومت در تاریخ ایران پدیدهلمبتون، بعدا اشاره می

 گر تیپیک)طبق روال مرسوم( است.این بابت رضاشاه، یک حکومت

روستائیان    نابود کرد و جمهوری اسالمی  داران راپهلوی اول قدرت عشایر را نابود کرد و پهلوی دوم زمین
سازان آینده را از سامان و ثروت و کرد. پهلوی دوم با اصالحات ارضی، بزرگان و سرمایه  61را شهرنشین

 شان منفک نمود. زمین

اشاره می با شهبازی  در گفتگو  قلی مجد  از سقوط کند"  محمد  پس  بودم که  خوانده  پدرم  خاطرات  در 
مردم، به ویژه دکتر محمد مصدق، گفته بودند که تمام درآمدهای نفتی ایران در دوره  رضاشاه، بعضی از  

رضاشاه عمال به بهانه خرید مهمات و اسلحه به حساب های بانکی شخصی شاه در لندن و آمریکا ریخته 
وط به شد. تصمیم گرفتم که این ادعا را نیز مورد بررسی قرار دهم. تنها یک نگاه ساده به اسناد مربمی

که در این اسناد ذکر شده بود کافی بود تا ثابت کند که ادعای مصدق    نفت و مالیه ایران و ارقامی
  200در حدود  درآمدهای نفتی ایران در دوره رضاشاه، یعنی رقمی کامال درست بوده است. بله عمال تمامی

ظمت این رقم را دریابیم باید توجه  میلیون دالر به حساب های شخصی او انتقال یافته بود. برای این که ع
میلیون دالر بود. به عبارتی ده برابر    20میالدی حدود  1925ش/1304کنیم که کل بودجه دولت ایران در سال  

خارج از کشور بوده که مشخص نیست با خلع وی، قیومیت آنها به چه    ]های[ بودجه ساالنه کشور در بانک
 62کسی منتقل شدە است".نهاد و چه

 

 کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران همایون  59
 نظریه دولت در ایران  60
 سال آینده کمتر از پنج درصد جمعیت، روستانشین خواهند بود.  20پیش بینی این است که با این روند تا  61
 ، 2010ژانویه  27گفتگوی عبداالله شهبازی با محمدقلی مجد، اسناد علنی شده دولت آمریکا،  62

 https://www.shahbazi.org/pages/majd3.htm 
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  وره پهلوی اول، این انتقال ثروت به بهانه خرید تسلیحات بود اما جملگی خرید تسلیحاتی و نظامیدر د
توان گفت کشور ایران به منظور حفظ تمامیت  ها لزوما جهت مبارزه با دشمن خارجی نبودە است، نمیپهلوی

خود پرداخته  وی نظامیارضی خود در برابر کشورهای استعمارگری چون شوروی و انگلستان به تقویت نیر
است. زیراکه نه در ارتش پهلوی اول مقاومتی دربرابر دول روس، انگلیس و عثمانی دیدە شد، نه پهلوی دوم  

توانست از ارتش مجهز خود در برابر حمله خارجی سود ببرد. اگر چه برخی اعتقاد داشتند این کشور در  می
رنج برده و فقط به منظور ایجاد کمربند دفاعی در برابر  های استعماری  طول تاریخ از هجوم و سلطه دولت

اساس بودن این  خود را تقویت کرده است، ولی با اندکی تأمل، سستی و بی  این تجاوزگران، توان نظامی
شود. به راستی چگونه ممکن است کشوری ضعیف و توسعه نیافته چون ایران، بتواند با    نظریه روشن می

 به هدف استقالل دفاعی برسد.   هیز نیروهای نظامیخرید ابزار جنگی و تج

های گوناگون  های قدرتمند اهداف خود را به شکلهای اقتصادی، دولتطبیعی است که در شرایط ضعف پایه
بیگانگان و دشمنان  وار خریدهای نظامیکردند این رشد دیوانهتأمین می ، با هدف حفظ کشور از هجوم 

ن ارتش که پول و امکانات هنگفتی صرف آن شد، در نخستین حمله قوای  خارجی نبوده است؛ زیرا همی
 متفقین از هم پاشید.

این ارتش نه برای دفاع در برابر قدرت خارجی بلکه جهت حفظ ساختار متمرکز اقتصادی و سیاسی داخل  
تش داشت  . این مرکزگرایی و تمرکز اقتصاد در دست حکومت مرکزی نیاز به اره بودایران نوین تجهیز شد 

و لذا سربازگیری از دهات و روستاها با اجبار انجام گرفت، بطوریکه روستایان به آن ئیجباری )اجباری(  
آنها استفاده میمی شد و  گفتند. نیروی کار روستا و عشایر دامپرور از آن گرفته و برای سرکوب خود 

 انگلستان یکی از حامیان مرکزگرایی و سانترالیسم در ایران بود. 

یابیم هدف حاکمان از تقویت توان نظامی حفظ کشور از هجوم بیگانگان نبود و  نابر آنچه گفته شد درمیب
های دیگر که به اصالح نیاز داشت به  این امر از رشد ناموزون و غیر منسجم ارتش در مقایسه با بخش

 شود. روشنی آشکار می

از یک ارتش  نظامیاصالح  وسایل  خرید  دلیل  به  و  سو،  کشورهای و  سود  به  مهمات،  و  اسلحه  اردات 
شان  استعماردور به ویژه انگلستان بود و از دیگر سو مقاومت ملل مستعمره را دربرابر استثمار و غارت منابع

 .  63شکست توسط دولت مرکزی در جهت خدمت به استعمار خارجی )استعمارگر دور( در هم می

 

 توانستند بر ضد استبداد قیام کنند تا حدی مشروطە محصول ساختار قدیمی در قدیم الاقل قبیلە، ایلی و یا قوم و ملتی می  63
مرداد خلع از   28که مصدق به قدرت رسید و محمدرضا شاه در  اجتماعی جغرافیای ایران بود. برای نمونه باید ذکر کرد که زمانی 

دید، شاه برای مدت کوتاهی از ایران به کوردستان عراق کنونی رفت، در آنجا رهبر و رئیس خاندان جاف )کورد( بودند که  قدرت گر
 با بیش از پنجاه هزار نیروی مسلح وی را پناه داد. گفتگوی نویسنده با شهریار خان جاف 
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 انگلیسیاز عدالتخانه تا مشروطه  

 

شاید به یقین ادعا کرد که اولین گام اساسی در تبدیل ممالک محروسه به دولت سانترال، مرکزمحور از  
مظفرالدین شاه فرمان تاسیس عدالتخانه را امضاء    1906آگوست    5شد. در تاریخ    آغاز  1905کودتای سال  

 کرد.  

د از بست نشینی سفارت انگلیس تشکیل کە بع  1906در زمینە تقسیم قوا در همان مجلس موسسان اول سال  
کرسی    12کرسی داشتند )آذربایجان با تمام جمعیتش    96کرسی و تمام بقیە کشور    60شد، تهران بە تنهایی  

داشت(. نطفە تمرکزگرایی و تجمیع قدرت تصمیم گیری از همانجا نضج گرفت. همین کە این حرکت در  
یک فدرالیسم محلی از طریق ایجاد مجالس منطقەای  تهران شکل گرفت بقیە ایران بە سرعت بە سمت  

)انجمنهای ایالتی( حرکت کرد. در تاریخ هرگاه قدرت تهران کاهش پیدا کردە، از میزان استبداد کاسته  
ها با امضای تحت نام ملت  شده است. پس از خودداری محمدعلی شاه از امضای قانون اساسی جدید، ترک

 64کنند.ایران میآذربایجان تهدید بە جدایی از 

بعد از تاسیس مجلس پس از گرانی نان و سختی اوضاع معیشتی طبقات پائین و باالی جامعه سیستم  
فضل الله نوری باعث شد مجلس  آیت آلله  سیاسی محملی جهت گرایش مجدد بە استبداد پیدا کرد، نفوذ  

ها مردم بیسواد را علیە آزادیخواهان بە توپ بسته شده و منحل شود. روحانیون بامرتد و بی ایمان خواندن لیبرال
و ضداستبدادیون شوراندند. تقریبا تمام رهبران مشروطە از بین رفتند، بە قول ملک الشعرا فقط طبقە متوسط 

 اند.  بە آرمانهای مشروطە وفادار م 

گروه خیابانی فرقە دموکرات تبریز، در کنگرە آذربایجان، چندین درخواست عمدە از جملە، تعیین حاکم مورد 
تائید آذربایجان، تاسیس انجمن ایالتی )مجلس منطقەای( و اصالحات ارضی ارائە کرد. فرقە دموکرات  

ل شد بە یک سازمان کمونیستی  یک سازمان ملی آذربایجان بود درحالیکە فرقە عدالت کە در باکو تشکی
ها تبدیل شد. در همان حال شاهسونها و قزاقهای تبریز و سمکوی شکاک همزمان در آذربایجان قیام  ترک

کردند و این کنگرە بە نتیجە نرسید، خیابانی توسط قزاقها کشتە شد. اما فرقە عدالت کنگرە خود را در  
نمایندە برگزار کرد. در این کنگرە بود کە بحث گذار از    48م در انزلی با شرکت  1920ش/1399خرداد/ژوئن  

بە دهقانی است یا یک انقالب ملی. در نهایت با توجە بە سرشت کنگرە برنامە اول تایید      بورژوازیانقالب  
 65و حق تعیین سرنوشت، اصالحات ارضی، مجالس ایالتی و عضوگیری تصویب شد. 

 

 آمار برگرفته از ایران بین دو انقالب، ا. آبراهامیان 64
 همان  65
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جنگلی و   1500ری سوسیالیستی ایران را اعالم و با ارتشی ازدر پایان کنگرە آذربایجان و جنگلیها، جمهو
گلشائیان کنترل سیاسی ایران -گس  1919آذربایجانیها بە طرف تهران حرکت کردند. شوروی به جهت قرارداد  

 کرد.  را در دستان خود تجمیع می

هماهنگی کردە بود( بە از قزوین )گویا قبال با انگلیس    نظامی  3000در همین زمان رضا خان افسر قزاق با  
افتد و سید ضیا بە نخست  م اتفاق می1921ش/1400کند. کودتا در سال  طرف تهران برای فتح حرکت می

کردند، تهران توسط رسد. اگر انگلیسی ها بە رضاخان کمک نمی وزیری و رضاخان بە سردار سپهی می
 . 66کردط نمیشد و دوباره به ورطه استبداد سقودموکرات تری ادارە می نیروی

اما   بودند،  ایالتی تشکیل دادە  آذربایجان وهم در خراسان حکومت  تبریزی ها هم در  قابل ذکر است کە 
الهوتی در تبریز از پس ارتش مجهزتر رضاخان برنیامد و کلنل پسیان هم در درگیری با کوردهای خراسان  

شود. رضاخان  در جعفرآباد قوچان کشتە می  )برای بزیر فرمان بردن آنها زیر حکومت ایالتی ترکهای خراسان(
 گیرد.  با سرکوب سه جنبش استقالل طلب آذربایجان، خراسان و جنگل اقتدار و اعتبار سیاسی می

در این رویداد انگلستان به افسری قزاق کمک کرد تا ایران از پادشاهی قاجار به استبداد پهلوی اول گذار  
 دولتهای پس از قاجار شد. اد استبداد و سپس استعمار توسط کند. این کمک انگلیس بود که سبب ایج

هرچند که در ابتدا قرار بود شاه قاجار فرمان تاسیس عدالتخانه را امضاء کند اما برنامه تغییر نظام قاجار  
»آرمان مطلوب« واژه   -ردپایی انگلیسی دارد. آری، سخن این است که به گواه اسناد و مدارک متقن  

  زمان   در  و انگلیس  سفارت   درون  از  تاریخی،  وسیع«هم به عنوان یک »ابتدای رواج نسبتا  آن    –مشروطه  
 67.آن از پیش نه و جوشید آنجا، در  مردم  از جمعی تحصن

در تاریخ ایران کارکرد دموکراسی به توافق اکثریت در سرکوب اقلیت تقلیل پیدا کرده است. اکثریت موافق  
 68پیرامون و حمایت از استبداد سرکوبگر بودە اند. های سرکوب شدید ملت

ساختار سیاسی ایجاد شده از سوی رضاشاه )با کمک انگلستان( با ساختهای سیاسی/اجتماعی سنتی 
بویژه ساختارهای پیشین سخت تضاد داشت زیرا نه بر تنوع ملیتی سایر ملیتها، نیروی عشایری و اقتصاد  

ارتش آهنین، بوروکراسی از باال به پائین و تمرکز اقتصادی استوار بود . ، بلکه بر سه ستون  اشتراکی قومی
اما این ساختار در مقایسه با ساختهای سیاسی جهان مدرن بویژه غرب ، ثبات نداشت ؛ چرا که رژیم جدید  

ین  های اجتماعی مطمئن و بنابراگاههای طبقاتی کارآمد و تکیه، به رغم نهادهای قدرتمند ، فاقد پایگاه
بنیانهای مدنی بود. در یک کالم دولت)های( پهلوی قوی بودند؛ زیرا ابزار نیرومند و سخت افزار استبداد  

 

 همان  66
 .   560، ص   1356؛ خاطرات حاج سیاح، به کوشش حمید سیاح، انتشارات امیرکبیر، تهران،  156تاریخ مشروطه ایران، کسروی، ص  67
)با وجود رای "نە" کوردستان و   فروردین جمهوری اسالمی  12نسبت بە رفراندوم  در جریان حمایت از رضاشاه و یا اجماع عمومی  68

 های تحت سلطە ایران اثبات شد. و تحمیل اکثریت نسبت بە ملت بلوچستان( این استبداد
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استوار  طبقاتی  ساختار  بر  را  استبداد  نهادهای  نتوانستند  بودند؛ چون  اما ضعیف  داشتند.  اختیار  در  را 
 . 69سازند

حاصل نشد. ملک مدنی  ری توفیق جدی  با وجود این تغییرات سیاسی در توزیع امکانات در سطح سراس
نمایندە تبریز میگوید ایران فقط تهران نیست، نمایندە بلوچستان میگوید بقیە ایران ویران شد تا تهران آباد  

برابر بقیە ایران   3بودە، دندانپزشکان تهران    452و تمام ایران فقط    468شود. طبق آمار تعداد پزشکان تهران  
 .70بودە است

بازگشایی میشود. حزب تودە بجای اینکە حزب دهقانان و کارگران باشد،    1331مجلس هفدهم در اردیبهشت  
درصد اعضای   23تنها دو درصد دهقانان را در عضویت خود داشت و روشنفکران و کارمندان بە تنهایی  

منجر به انحصار    . درحقیقت هژمونی مرکزگرایان در حزب توده 71سطح باال را بە خود اختصاص دادە بود 
بر علیە  بازرگانان(  استثمار شوندە )کارگران، دهقانان، روشنفکران مترقی،  گفتمانی و اصرار بسیج تودە 
استثمارکنندە )فئوال، سرمایەدار استثمارگر( بود. درحالیکە اگر بە کنە مسالە نگاه بیاندازیم، بخش عمده  

ج درحقیقت  این  و  بوده  نشینان  زاگرس  همان  اروپارفتە  فئودالها  روشنفکر  شدە  اعالم  برضد  فارسی  نگ 
ای توسط حزب توده هم راستا بود  های پیرامونی بود. در حقیقت این ادامە روند تمرکز قدرت بسیج تودهملت

 رساند.با هدف نهاد سلطنت کە سیاستهای اسکان عشایر، تقسیم اراضی، اجبار زبان فارسی را بە انجام می

اخاذی و مالیات گیری، همواره مامورانی    جهتدگر را گرفت. ساختار استبدادی،  استبدادی جای استبدادی  
فرستاد. این فرستادگان و نمایندگان همواره برای خود  با روحیه و منش استبدادی به ایاالت و والیات می

کردند که در نهایت باز سبب بروز شورش و جنگ بین والیات و حکومت  دکان و شبه حکومتی دایر می
باشد. فرستادگان  شد. هزینه فرستادن یک مامور فاسد بسیار بیشتر از انتخاب یک حکمران محلی میمی

اند، اینان در حقیقت در طول  حکومت به والیات و ایاالت نقشی بجز چماق محلی حاکم خودکامه نداشته
ز طریق روند طبیعی ای سرمایه دار وابسته به قدرت مرکزی شدند که سرمایه آنها ا تاریخ تبدیل به طبقه

ای که مدتها برای توصیف این طبقه استفاده  تولید و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد بدست نیامده بود. واژه
جدید ایران هم بسیار شباهت به     بورژوازیبروکراتیک بود )    بورژوازی داری کمپرادور یا  شد، سرمایهمی

باشند(. رانت های گوناگون در دوره های مختلف میکنندگان  دوره پیشین خود دارد، اینها همان دریافت
و جدیدی كه بواسطه نزدیکی به ساختار سیاسی، تعلق    بروكراتیك ارجاع به گروه اجتماعی نوكیسه    بورژوازی

به زبان و مذهب مشخصی به ثروت رسیده و "طبقه جدید" را شكل داده، سرمایه خود را در تجارت خارجی و  
كار انداخته و از نظر  مشاغل دارای سودهای سریع و كالن مانند معامالت زمین به  داللی كاالهای جهانی و

بینش سیاسی نیز بدون پرنسیب و هویت سیاسی است. در داخل ایران اتخاذ صفت "بوروكراتیك" به آنها به 
 

 . 136آبراهامیان، ایران بین دو انقالب ، ص  69
 .332آبراهامیان، ص  70
 همان  71
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است و    های دولتی و بروکراسی اداریدلیل منشاء درآمد آن است. انباشت و تكثر ثروت آنها از طریق رانت
بوروكراتیك در     بورژوازیكند. تجربه ظهور و اقتدار  از طریق ارتباطات نسبی و سببی رشد و ارتزاق می

 های قرن بیستم وجود دارد.  انقالب تمامی

جغرافیای ایران که سرزمینی غیرمتمرکز با ساختار سیاسی فدرالی در درازنای تاریخ داشت، بریتانیا با  
سلطنت دیگری را به قدرت رساند، این کودتای نظامی   دموکراتیک نظامیکمک به یک کودتای غیر 

 های غیرفارس تمام شد. قیمت نابودی ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سرزمینهای ملت به

  های قومیگروهها وملتهایی که در آنها  در ادامه سیاست تقسیمات کشوری به اجرا درآمد که در آن ایالت
کثریت بودند به استانهای کوچکتر و در صورت امکان با ترکیب ملیتی/قومیتی متفاوت  و زبانی در ا

تقسیم نمودند. به عنوان مثال ایالت آذربایجان به چندین استان تقسیم شد و در آذربایجان غربی که یکی از  
بود ترکها در کنار ک استانها  به  واین  از وسط  رمانشاه و  تکه ک  چندینردها قرار گرفتند، کوردستانات 

ایالم  کوردستان بختیاری  ها عربو در خوزستان    و  بلوچستان، سیستانیو  و  های شیعه و  ها، در سیستان 
های سنی و ... ترکیب جمعیتی استانهای تازه بوجود آمده را تشکیل دادند. هدف این اقدام اوال اقوام  بلوچ

آنها را در مقابل قدرت حکومت مرکزی کاهش  و زبانی را از هم جدا کنند و قدرت    واحد از نظر قومی
دهند و ثانیا با در کنار هم قرار دادن قومیتهای مختلف در یک منطقه و درگیر نمودن آنها با همدیگر  

ها شده و آنها را بجای توجه به حکومت مرکزی به همدیگر مشغول دارند. این موجب تضعیف قدرت قومیت
که امپراتوری بریتانیا در هندوکوش )هندو بود  کپی شده سیاستی    نسخه  سیاست استعمارگر نزدیک کامال

 و مسلمان(، کالت )افغان، بلوچ و پشتون( پیاده کرد. 

 ها بوده و نه از سوی دیگر تمرکز نظامی و ایجاد ارتش مرکزی فقط جهت کنترل  سایر سرزمین ها و ملت
دربرابر    تنها بلکه متهاجم  قدرت دفاع  نداد  افزایش  ایالت و خارجی را  نیروی دفاعی طبیعی  و  کانیسم 

ها حفظ کرده بودند، از بین برد. سیاست امنیتی نظامی بر این سه  مردمان پیرامون را که برای خود سال 
سیاست    -3سیاست سلب قدرت از سران ملل و ایالت و    -2خلع سالح همگانی،    -1ریزی شد،  بنیاد پی

 رفت. گرایی پیش میی بومی و یکسان سازی ایراناسکان و یکجانشینی که همگام با فرهنگ زدای

کند اما از بابت کیفی  پس از قاجاریه افزایش چشمگیری پیدا می  ، تعداد نیروهای نظامیاز نظر کمی
نفر سرباز کودتا کرد، چنان رشد   2500کرد. ارتشی که رضاشاه با  حتی معیارهای پیشین را برآورد نمی 

را در نظر    مهزار نیروی سرباز ذخیره و آماده اعزا  8هزار نفر رسید، اگر    120به رقم    1319کرد که در سال  
 . شدبالغ میهزار نفر نیروی سرباز  200موعا به رقم جبگیریم، م 

اساس   بر  استبداد جدید  نمود.  استبداد سنتی شرقی  را جایگزین  اداری جدیدی  استبداد  انقالب مشروطه 
مناطق   تجزیه  با  آنهاتقسیمات سیاسی متمرکزی  اقتصادی  و  تاریخی  پیوند  لحاظ  بدون  به   ،جغرافیایی 
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استان این  شد.  نهاده  بنیان  جغرافیایی  اداری  مدیریت  سازی  بهینه  عنوان  تحت  استانی  گرایی  واحدهای 
 متمرکز مشابهت زیادی با سیستم سیاسی ژاکوبین های پس از انقالب فرانسه داشت.  

مداخله گسترده دولت در حیات جامعه    ری مرکزگرا وحامیسیستم سیاسی ژاکوبینی به نظام سیاسی جمهو
بندی سیاسی بر مبنای استان است. استانها اجازه قانونگذاری، دادخواهی و مدیریت شود که تقسیماطالق می

 باشند.اجرایی با آزادی مکفی برای استاندار/فرماندار را دارا نمی

شود، گویا معماران  )بناپارتی( می پراطوری نظامیدموکراسی ژاکوبینی در شکل غائی خود تبدیل به ام
دوره پهلوی اول و مشاوران غربی آنها چنین ساختاری را برای ممالک محروسه به صالح دیدند، غافل از  
اینکه ایران همانند فرانسه دارای یک زبان و هویت نیست، دستکم شش زبان دارد، سیستم اقتصادی ایران  

 کم چهار دین عمده دارد.  یک دین نه، بلکه دستدر ضمن ت است، حداقل سه نوع کامال متفاو

خواهی، عدم تمرکز و تنوع را اصال لحاظ نکردە  با قهر و زور تحمیل شد که برخالف اصول جمهوری  سیستمی
 است. 

که دو نوع آزادی را به ارمغان آورد. آزادی    تضمین کندحفظ ثبات و نظم خود را  میتواند  سیستم سیاسی  
مقدم به اولی   عمل فرد در این سیستم ضمانت شدە باشد و آزادی تنوع فرد به رسمیت شناختە شود. دومی

است. جمهوریت بر دموکراسی مقدم است. دموکراسی حکومت اکثریت است و جمهوریت مشروعیت تنوع و  
دموکراسی در معنای ژاکوبین آن نیست، بلکه یک  کشور آمریکا متفاوت بودن فرد است. به عنوان نمونه

کنفدراسیون    دورهفدرال است که دموکراسی به آن الحاق شده است. در تمام قانون اساسی آمریکا، چه  جمهوری
 و چه قانون اساسی فدرال کنونی حتی یکبار واژه دموکراسی بکار نرفتە است. 

ساختار ساختار.  نه  است  روش  است.  دموکراسی  جمهوریت  نه    همان  دارد  ساختار  به  نیاز  حق  و  آزادی 
 دموکراسی. 

 

 

 

  



99 
 

 معززالملک و ذکاءالملک 

شود،  مدارک و مستندات تاریخی همواره از رضاشاه به عنوان معمار و پدر ایران مدرن عنوان می  عمدهدر  
مکن است و مشاوران اما سؤال این است که آیا چنین توصیفی با توجه به مشخصات رفتار و سابقه وی م

 گیر بودەاند؟وی چه کسانی و در چه حد تصمیم

بود و    دار بجنوردی خراسان به زبانهای فرانسه و روسی مسلطتیمورتاش یا معززالملک فرزند یک زمین
نیکالی روسیه بود. به دلیل منش اروپایی وی خیلی زود به صحنه سیاست    فارغ التحصیل مدرسه نظامی

تاش پس از دریافت پست وزارت دربار بسیار تاثیرگذار تصمیمات مؤثر کشور شد. تقریبا  وارد شد. تیمور
 تحت فرمان و امر وی بودند.  …وزیری و وزارت خارجه وهای مهم از جمله نخستجملگی پست

در طراحی جدید ساختار دولت و سیستم حکمرانی، فرمانداران و روسای والیات و سفیران دولت با تائید نظر  
. به "که حرف تیمور حرف من است" شدند. نقل است که رضاشاه به وزیران خود گفته بود  ی انتخاب میو

 ". با من و مابقی امور با تو که امور نظامی"تیمورتاش هم گفته بود 

 که امورات مملکتی و داخلی همگی با هوش و ذکاوت تیمورتاش به پیش رفتەاند.  معتقدندلذا بسیاری 

های  الدوله فیروز تاسیس و تشکیل دولت مدرن و سیاستاکبر داور و نصرتو همراهی علیبا مدیریت وی  
هدایت می کشور  اصالحات  داخلی  مبدع  تیمورتاش  وشد.  جمله:  بوده  از  کارگاه  پروژەهایی  های  اصالح 

ات، قالیبافی کرمان، خطوط هوایی دولتی، مبارزه با امراض واگیر و مسری، جلوگیری از استعمال مخدر
تربیت بدنی کودکان و محصالن، ترویج و تغییر لباس و    واردات تجهیزات مدرن کشاورزی، طرح عمومی

غرب و الغای حق نشر اسکناس توسط بانک جدید شرق در لندن،  - کاله متحدالشکل، طرح اولیه راه آهن شرق
 بود.    همگی طرح تیمورتاش 

توان وی را معمار این اقدامات همگی سیاستهای تیمورتاش یا همان معززالملک بودند. به عبارت دیگر می
 های مدرنیزاسیون دوره رضاشاه و معمار سیستم داخلی آن زمان ایران خواند.  و مدیر واقعی اقدام 

کرده و متهم   )!(رشنقل است که رضا شاه در دیدار با هرتسفلد، شخصی که عمده تاریخ هخامنشی را نگا 
به دستکاری آثار پاسارگارد است، از او پرسیده بود »این پهلوی چه معنائی دارد؟« هرتسفلد گفت بود  
آن صحبت   با  دری  فارسی  زبان  وجودآمدن  به  از  قبل  ایرانیان  که  است  وسطایی  قرون  زبان  نام  »پهلوی 

  72شدەاست و همچنین معادل پهلوانی بوده است« از ساکنان خراسان هم اطالق می  کردەاند. بعدا به اقوامیمی
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بهره بود. به گزارش سفارت بریتانیا در  یرضاشاه از مهارت و دانش سیاستگذاری کالن آموزشی و توسعه ب
رفت. رضاشاه به ظن  شمار میتهران تیمورتاش تا هنگام مرگ »پس از پادشاه، قدرتمندترین مرد ایران« به

 ینی وی را داشت، او را به بهانه اخذ رشوه در زندان از میان برداشت.  اینکه تیمورتاش قصد جانش

اما مبدع اندیشه اقتصادی دولت در ایران پس از قاجار در زمان پهلوی اول، علی اکبر داور بود، وی به 
ثروت و  منابع  انحصار  و  تمرکز  جهت  و  فرانسه  سیستم  از  سرزمینتأسی  توسعه های  در  محروسه،  های 

گری اقتصادی دولت در آن زمان  شرکتهای دولتی به کمک شاه آمدە بود. وی مشاور شاه و مخترع تصدی
های دولتی را همانند همتای فرانسوی آن ترویج داد.  بود. نظریه اقتصاد دولتی ایشان سازمان و قانون شرکت

و معامله محصوالت کشاورزی  های دولتی خرید  این ساختار تا به امروز ادامه یافتە است. اختیارات شرکت
اساسی گندم، پنبه، توتون، تنباکو، تریاک و کتیرا تعریف شد. این اختیارات عموما انحصاری بود و لذا 

توانست به جز به دولت، به نهاد دیگری گندم  بخش خصوصی در این بازارها رشد نکرد زیراکه کشاورز نمی
. کنترل  تبدیل شدأمین کننده ماده خام برای اقتصاد دولتی  تبه    خود را بفروشد، لذا تولیدکننده کاال فقط

گردش این کاالها در انحصار دولت بود و هنوز هم هست. درآمد حاصله از تجارت، صادرات، خرید و فروش  
شده است. این ساختار به خوبی شکل و  گندم، پنبه، تنباکو و تریاک به حساب وزارت جنگ واریز می

 را از صد سال پیش حفظ کردە است. سازمانها و ادارات خود 

نخست سمت  به  فروغی  علی  محمد  تیمورتاش،  از  شد.  پس  منتسب  محمدرضا  پسرش  و  رضاشاه  وزیری 
محمدعلی فروغی یا ذکاءالملک چهره بسیار پرحاشیه سیاست ایران بود، با وجود زحمات بسیار در ترجمه 

اما وی بسیار شخصیت مرموز و پیچیدەای در    های معتبر اقتصاد و سیاست در ایرانو تدوین اولین کتاب 
 شود. استقرار سیستم استعماری انگلستان در ایران مشاهده می

 این دو درحقیقت معززالملک و ذکاءالملک چشم و دست دولت پهلوی اول بودند.  

 ماید:نشیر احمد خان سفیر افغانستان در تهران توصیف زیر را از نقش فروغی در حکومت رضا شاه پهلوی می

وقت نشد که فکر قابل توجهی از او  ام. هیچگوهای خصوصی داشتهو »من بارها با رضاشاه در خلوت گفت
، آدم را به وزیر مربوط ارجاع  داردگیری  گیری است. هر وقت احتیاج به تصمیمی چشم بشنوم. او فاقد اندیشه

های  ند و تا قبل از مرگ تیمورتاش، از اندیشهجایش فکر کنکند. او همواره به دیگران احتیاج دارد تا به می
 73کرد و مغز متفکر فعلی او فروغی است.«او استفاده می

 الممالک فراهانی در مورد محمد علی فروغی به صراحت گفته: ادیب
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 که هم به مغز زکام است هم به ملک ذکاست …فروغش دان نور و بیی بیجهودزاده

 وزیری رسید این بیت درباره او سروده شد:که به نخستش هنگامی1320همچنین در سال 

 چنین کنند بزرگان چو کرد باید کرد   …جهودی آمد خر را گرفت گشت سوار 

ی نسب محمدعلی فروغی، در شد، دربارهالشعرای بهار که خود از روشنفکران آن زمان محسوب میملک
 آغاز سلطنت محمدرضا پهلوی این شعر را سروده است:

 کند این جهود ناکس جگرت خون می …کنم از خبث فروغی خبرت  شاها

 گونه که خواند از برای پدرت زان …ی شهی و عزل تو را خواهد خوان خطبه 

 به هر صورت برای یافتن منطق اقدامات رضاشاه باید به این دو شخص مراجعه کرد. 
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 پهلوی اول خلع سالح ملل پیرامون 

 

ی پیرامون تسلط بر خاک و ثروتهای آنان و مسلح کردن درون ایران، قوم هاهدف پروژەی خلع سالح ملت
حاکم و برپایی استعمار اقتصادی، استبداد سیاسی و اشغال جغرافیایی خاک پرثروت استعمارزده بوده است.  

دهنده هزینه م زیر نفوذ آنان بود نشان1920ش/1299تصویری مختصر از ایالت عمده در مناطقی كه در سال  
یار سنگینی است كه دولت نوپا جهت تمرکز قدرت و استقرار خویش پیش رو داشت. بسیاری از نواحی  بس

مركزی و جنوب سرزمین لر و بختیاری بود. سرزمین و اقامتگاه قوم فارس محصور بین ملت قشقایی در  
ر کنونی( غرب، بلوچ در شرق و مجددا بختیاری در شمال احاطه بوده است. شیخ خزعل در محمره)خرمشه 

خیز عربستان )خوزستان کنونی( بود و سواحل خلیج فارس زیر تسلط  حاكم خودمختار و بالفعل ایالت نفت
 خوانین مختلف دشتستانی و تنگسیری قرار داشت.

 سیاسی جداگانەای تعریف شود.  کیاندر ابتدا قرار بود که برای تنگستان، فارسستان، عربستان 

 

 فارسستان تحت فعالیت کشتیرانی بریتانیایی هندوستان کشتی به نام 

 
اند که در سراسر تاریخ ایران روستاها و شهرها استقالل داخلی نمایانی  هرچند مردم شناسان معدودی مدعی

اند، اکثر مورخان و سیاحان برآنند که تا رشد سریع تجارت در نیمه ی دوم قرن سیزدهم، اغلب روستاها داشته
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.   74اند ، در عمل خوداتکا ، از لحاظ اقتصادی خودگردان ، و غالبا خودفرمان بودهختارواقع خودمو قبایل در  
 مبادله و تجارت کاال و محصوالت، این اقتصاد عمدتا معیشتی باقی ماند.  هر چند به دلیل کمی

دیکتر باشد، به طور نمونه در نقاط مختلف یک کشور معموال هر چه روستا و شهر به جاده و راه اصلی نز
آبادتر و ثروتمند تر است، اما در ایران به دلیل ظلم و اخاذی ماموران حکومتی از دیرباز، مردم سعی کرده  

توانند از راه اصلی دور نگه دارند. لذا شهر و روستای دور از جاده آبادتر  اند که مکان زندگی خود را تا می
 بوده اند. 

نویسد که "انسان اگر در دهات ایران گردش  ل دوری از ایران، میسا  18حاج سیاح در خاطرات خود پس از  
فهمد ظلم یعنی چه ؟ در تمام خانه به قیمت جل یک اسب آقایان ]حکومتیان[ نیست. یک ظرف  کند، می

مس برای طبخ ندارند. ظرف ها از گل ساخته، خودشان با این که شب و روز در گرما و سرما در زحمت و 
رسد. از خوف و به قدر سیر خوردن ندارند، سال به سال، شش ماه گوشت به دهانشان نمیعذاب کارند، نان ج

لرزند که باز چه بالیی  بینند، میهر وقت سواری، یا تازه لباسی به لباس آخوند یا سیدی یا دیوانی می
 75برایشان وارد شده است". 

دره اموال و زور حکومت، مردم سعی  گوید بدلیل عدم اطمینان از مالکیت بر مال، مصا سرجان ملکم می
. اشراف ابدا از اینکه همواره ماموران مالیات بسراغشان بیایند  76کردند از زندگی در شهر دوری کنند می

 خوشحال نبودند از سر ناچاری شهرنشین مانده بودند.

برای آنان در    غیرمتمرکز و فدراتیو را تحویل گرفتند که عمال هیچ هزینە نظامی  قاجارها عمال سیستمی
داخل سرزمین نداشت. اقوام و اتنیک ها خودشان هزینه حفاظت از مرزهای خود را به عهده داشتند. آنها با  
و   )لرها  غربی  مرزهای  در  مناسبی  بسیار  دفاعی  توان  کوردها  و  لرها  سوارەنظام  نیروی  از  برخورداری 

ها و کوردها( داشتند. هرچند جهت   کوردها(، شمال شرقی )کوردها و ترکمن ها( و شمال غربی )ترک
 کردند.  حفظ توازن و جلوگیری از اتحاد این ملت ها و اتنیک ها همواره بین آنها اختالف برقرار می

دیگر، جمعی را با    را با قومی  گری اشکال متفاوتی داشت. غالب اوقات، قاجارها قومیخط مشی دسیسه
کردند. دشمنان سنتی یک قوم  ه رقیب آن رودررو میجمعی دیگر، و یک منطقه ی شورشی را با منطق

شدند و شاه با آن همه »دوست« برای اعمال قدرت سلطنت ، تردید دوستان مطیع و وفادار شاه میمتمرد بی
ی داخلی دامن نه به بوروکراسی اداری نیاز داشت و نه به قشون دائم. در دیگر اوقات قاجاریان، بر تفرقه

 

 11آبراهامیان، ص  74
 75در قرن نوزدهم،ص احمد سیف، تاریخ ایران 75
 237سرجان ملکم، تاریخ ایران، ص  76
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. عالوه بر این قاجارها پیوسته در زنده نگه داشتن و در  77ی بالقوه را از میدان به در کنندزدند تا حریفمی
 .78کوشیدندمی  صورت لزوم ، ایجاد رقابتهای قومی

توانستند با القابی چنان گزاف و در عین حال  قاجارها با تحریک بخشی از جامعه برضد بخش دیگر، می
الرقاب و قبله ی عالم بر کل جامعه فرمان  پناه ، مالکالله ، رعیت، ظلبا معنی ، چون شاهنشاه ، سلطان  

 .79رانند 

سلسله ی قاجار تقلید ناموفقی از یک استبداد منسوخ شرقی بود . اروپائیان مطلع بودند که پس از زندیه،  
نه نیروی  دولت حاکم بدان سبب بر جامعه تسلط داشت که از قدرت مطلق برخوردار بودند ؛ در واقع هرگو

تولید و زایش بواسطه استبداد خودکامه تضعیف شده بود، در کنار آن، مشکالت مدیریتی داخلی اعـم از 
شهری و کاهش قیمت جهانی نقره که فلز اصلی پول رایج بود،   – قحطی های مکرر، اخذ مالیات های بین  

عدم فهم درست از دولت و حکمرانی  هایی از جغرافیای آن از نفس انداختە بود. به دلیل اقتصاد را در بخش
دور   و  کالسیک  استعمارگران  اختیار  در  را  ملی  منابع  عمال  حاکمان  و  شاه  ایران،  جغرافیای  مناسب 

 گذاشتند.می

درصد منافع از امتیاز گمرکات ، انحصار    60پوند و    40000بارون جولیوس دو رویتر اهل انگلستان در قبال
ی معادن )به استثنای طال ، نقره و سنگهای  ل گمرکات ، استخراج همهتأسیس بانک دولتی، اجاره دادن ک

ها ، خطوط تلگراف و  آهن و تراموا تا هفتاد سال و احداث کانال ، تأسیسات آبیاری ، راهقیمتی( احداث راه
 کارخانجات صنعتی را به دست آورد.

 عام ملت چهل درصد بودجه صرف قتل 

به مالیات، گمرکات و فروش امتیازات، اما ایاالت و ملل پیرامون    باوجود وابستگی شدید اقتصاد مرکز
چون دارای کشاورزی مستقل بودند، در وضعیت بسیار مناسبی قرار داشتند. ایالت و جمعیت زاگرس هم  

 1921کردند. حتی تا سال  ثروتمند بودند و هم قابلیت امنیت و کنترل سرزمین خود را به خوبی ایفاء می
شد. با کشف نفت ایالت و  ی از ایالت جنوب مرکزی ایران توسط خوانین خودشان کنترل می میالدی بسیار

ها ثروتمندترین و دارای بزرگترین ایالت آن زمان ایران  ملت بختیاری بیش از پیش اهمیت یافتند. بختیاری
 .بودند. آنها دارای دو گروه بزرگ بودند و صاحب مراتع و سرزمین های بسیار وسیعی بودند

ها بود و در زمان حکومت صمصام السلطنه بختیاری،  دشت طوف سفید صدها سال محل قشالق بختیاری
طایفه لرکی از ایل قشقایی فارس در دشت طوف سفید ساکن شده و به کار دامپروری پرداختند اما همواره 

 

 38آبراهامیان، ص  77
 40همان ص  78
 43همان ص  79
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له داران را به سرقت برده  از دست اشرار آسایش نداشتند؛ در یکی از این دستبردها، اشرار تعدادی از احشام گ
و باعث ترس زنان و کودکان شدند. سواران قشقایی به تعقیب سارقین پرداخته و هفت نفر از آن ها را کشته  
و برای ایجاد ترس دیگر اشرار، بر بلندای تپه ای، هفت سنگ نشانده )کل( به بلندای قد انسان برافراشتند 

را هفتاکل نام نهادند و به مرور زمان نام هفتاکل و هفت کل به    و از آن به بعد آن تپه و نواحی اطراف آن
 جای طوف سفید به کار برده شد.  

لرستان نیز شامل چندین ایل لر بود که توسط چندین رهبر مقتدر با مناطق خودمختار پشتكوه در مرز با 
تبار خودمختار و كمابیش ای  شد. دیگر حكام عشیرهعراق، كه زیر نفوذ والی پشتكوه بود مشترکا رهبری می

السلطنه ماكویی در شمال غربی آذربایجان، سردار معزز  موروثی در نواحی مرزی عبارت بودند از سردار اقبال
الملك، امیر قاینات و سیستان  ردهای شادیلو در شمال شرقی، و امیر شوكتوبجنوردی در خراسان، ایلخانی ك

ارومیه تا مرز تركیه تحت نفوذ رهبر كورد اسماعیل آقا شكاك )سمكو(، در جنوب شرقی. همه نواحی غرب 
بود. منطقه همدان جزئی از سرزمین کوردها و زیر تسلط آنها بودند و كوردهای سنجابی و كلهر بر نواحی 

مرز با اتحاد شوروی بود  كردند. ایل شاهسون اكثر نقاط شرقی آذربایجان كه هماطراف كرمانشاه حكومت می
های تركمن در دو طرف مرز آسیای مركزی شوروی زیر فرمان سران تركمن  ا تحت سلطه خود داشت و دشتر

ها و كوردها وجود داشتند، و اكثر  ها، تیموریگوكالن و یموت بود. در خراسان ایالت مختلفی از جمله هزاره
به نشانه اعالم    بود كه دومیمحمدخان،  خان و دوستنواحی جنوب شرقی ایران زیر سلطه سران بلوچ، بهرام

 حاكمیت به نام خود سكه هم زد که توسط رضاشاه به تهران دعوت شد و در آنجا کشته شد.

بیش از یکسال و   یکی از آن محققان تاریخ ایران »اولیور گارود« است که در بحبوحه جنگ جهانی دوم،
ای راجع به ایل  اخته است. وی در مقالهدر میان ایالت جنوب و غرب ایران به مطالعه و تحقیق پرد  نیم

نابود و  مخرب  اثرات  به  »گارود«  قشقایی  گفته  به  بنا  است.  پرداخته  آنان  میان  در  قاپو  تخته  کننده 
شرایط الزم برای    بینانه بود... حکومت،های اتخاذ شده، جهت اسکان ایل، وحشیانه، بیرحمانه و کوته»روش

آ اقتصاد  ناگهانی  را پیشتغییریکباره و  به کشاورزی  از شبانی )دامداری(  بود. مناطق  نان  بینی نکرده 
انتخابی برای اسکان، بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی و سازگاری با آن، برگزیده شده بود... در نتیجه، 

های روستا در اثر فضوالت متعفن، افزاید: چشمهکودکان آنها نیز افزایش یافت....«گارود، می  مرگ ومیر
سینه پهلو، سل و غیره گردید؛ و   اسهال خونی،   هایی چون حصبه، آلوده شده بود و بالنتیجه باعث بیماری

در باب اسکان عشایر جنوب ـ از    تلفات جانی و مرگ و میر بسیاری را به دنبال داشت. ویلیام داگالس،
هم مثل سایر ایالت به زور سرنیزه    نویسد: در رابطه با تصمیم اسکان عشایر، قشقائیهاها ـ میجمله قشقایی

 نشینی برداشته در منطقه معینی مستقر شدند. وادار شدند دست از کوچ

های زندگی عشایر را عرصه تهاجم و تخریب و ویرانی قرار های رضاشاه، تقریبا تمام جوانب و زمینهسیاست
سالح، تعویض لباس سنتی  ، خلعجانشینی(، تعویض سیاه چادرداده بود. اسکان اجباری )تخته قاپو و یک
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 های سنگین و گزاف، اخذ مالیات،  و جانشین کردن لباس فرنگی، تبعید اجباری ، حاکمیت محض نظامی
جمعی و انفرادی عشایر، اختالف افکنی و تفرقه میان ایالت و عشایر و استفاده از دلیل دستههای بیاعدام 

هایی از این سیاست بود. گزارشات اسکان عشایر با  نمونهنیروی جنگی آنان برای سرکوب یکدیگر و...  
وجود نظارت خانم لمپتون )نماینده انگلستان(، بسیار وحشیانه و با هدف نابودی کامل اقتصاد زاگرس بوده  

 است ، گویا که مجوز سبعیت حکومت مرکزی ایران با حمایت انگلستان صورت گرفته است. 

لها نشان میدهد که چه میزان از ثروت کشور صرف سرکوب و اسکان آمار و ارقام هزینه نظامی آن سا
 اجباری و نابودی سیستم غیرمتمرکز جغرافیایی شده است. 

 .80دهد شمسی نشان می 1328تا  1307های ارتش را ر خالل سالهای جدول زیر روند توسعه و هزینه 

 

  40شمسی با وجودی که ایران درگیر هیچگونه جنگ خارجی نبود اما بیش از   1313تا سال    1307از سال  
( صرف لشکرکشی داخلی و سرکوب داخلی ملت ها و اقوام درون سرزمین war/totalدرصد بودجه کشور)

بیست و یک سال   در  بودجه سرمایەگذاری در بخش کشاورزی  خودشان شده است. قابل توجه است که 
 رصد تجاوز نکرده است و در سالهای سرکوب به تمامی صفر بوده است.حکومت رضاشاه از سه د

سالهای   اینکه  وجود  و    1324تا    1320با  هنوز مصارف  اما  بوده  دوم  جهانی  با جنگ  شمسی مصادف 
 هزینەهای جنگ به پای سالهای کشتار ایالت لر و بختیاری و سایرین نرسیده است.  

درصد بودجه کشور انجام گرفته قابل بیان نیست. سرزمینی که   42جنایاتی که در بختیاری و لرستان با  
الزم نبود در بخش کشاورزی آن سرمایەگذاری شود و استقالل غذایی کامل داشت، صد سال بعد ناچار به 

 شود. درصد نیاز غذایی خود می 56واردات بیش از 

ن و تسلیح تا دندان ارتش مرکزی عام ایالت و خلع سالح سرزمینهای پیراموسرانجام حکومت پهلوی اول قتل 
  و مرکز ایران بود. 

 

 61-60، ص  1971توسعه اقتصادی در ایران، ج. باریر ، 80

 Bharier, J. (1971). Economic development in Iran, 1900-1970. Oxford University 

Press 
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 عام ملل قتل 

و بختیاری ها، انگلستان همتی جدی برای عقد قرارداد با آنها    ، کوردپس از کشف نفت در سرزمین عرب
 و همزمان با دولت رضاشاه اعمال نمود. 

ها و لرها سپهبد امیراحمدی  یکی از سپاهیان و فرستادگان پهلوی اول جهت به زیر فرمان آوردن بختیاری
  بار وزیر جنگ، دو بار وزیر کشور، پنج نوبت فرماندار نظامی   8بود. سپهبد امیراحمدی در طول حیات خود  

سال   16تهران، دو بار فرمانده کل ژاندارمری ایران و سالها فرمانده لشکرهای لرستان و آذربایجان و همچنین  
داران درجه یک ایران و ملقب به »سپهبد یکصد کنتور« است. او یکی از سرمایه  عضو مجلس سنا بوده

 بود، چون امالک و مستغالت زیادی در تهران داشت. 

ویلیام او. داگالس، قاضی مشهور دیوان عالی كشور امریكا كه اندكی پس از قومكشی لرها، به لرستان سفر  
، فجایع و  " سرزمین شگفت انگیز"در سفرنامه خود،    بود  ا نیز حضورا مالقات نمودهكرده و قصاب لرستان ر

لرهای  به  نسبت،  خان شیبانی،  سپهبد حبیباله  و  احمدی  امیر  سپهبد  وقت،  و غارت عمال حكومت  قتل 
لرستان، بختیاری، بویر احمد و ممسنی را به تفضیل شرح داده كه برخی از وقایع فجیع كه خود دیده و یا  
شنیده، بسی شگفت انگیز و متأثركننده است. او از زبان پیر مردی لر كه استثنا از قتلعام قصاب امیراحمدی،  

 نویسد: جان به در برده، چنین می

داند؟ او نگاهی عجیب و پرمعنی به من كرد و سری  »من از او سؤال كردم كه درباره امیر احمدی چه می
تمام آغاز كرد و من خیلی تالش كردم تا او را به بازگو كردن جزئیات  تكان داد، شرح داستان را با احتیاط  

از او  گوید برای كسی فاش نكنم یا الاقل اسمیماجرا ترغیب نمایم و به او قول دادم كه آنچه را كه او می 
 كردیم، هزارها رأس بز به میان نیاورم......ما صد نفر بودیم كه در بیست كلبه كوچك و چادر زندگی می

وگوسفند وهزار رأس گاو وگوساله و قاطر و دهها اسب داشتیم، تعدادی از جوانان ما در قلعه فلك االفالك  
محاصره شده بودند. جوانان ما بال استثنأ كشته شدند. خوانین ما را دار زدند. ارتش پیروز شده بود. نبرد  

اشاه در نظر داشت بسازد وجود نداشت.«  ای كه رضدفاعی به پایان رسیده بود حاال دیگر مانعی در راه جاده
 او او داستان خود را چنین ادامه داد: 

»چند روز بعد در اردوگاه خود نشسته بودیم كه از دور گرد و خاك زیادی را مشاهده كردیم عدهای از سوار 
وقتی  آمدند. سرهنگی هم فرمانده این واحد بود نظام ارتش بودند كه چهار نعل به طرف كلبه های ما می

كه به اردوگاه ما رسیدند سرهنگ با صدای رسا و بلند فرمانی صادر كرد و با این فرمان سربازها از اسب  
پیاده شدند. سپس سرهنگ فرمان قتل عام ما را صادر كرد و در اجرای این فرمان سربازان ما را هدف قرار  

واره در خواب بودند و تعدادی در گوشه  داده شروع به تیراندازی كردند. تعدادی از كودكان ما هنوز در گه
گرفتند و لوله هفت تیر خود را در  رسیدند او را میای كه میكردند. سربازان به هر بچهوكنار بازی می

او می او را متالشی میگذاشتند، ماشه را میشقیقه  از كردند. زنها جیغ میكشیدند و مغز  و  كشیدند 
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لرزید. من جلوی او ایستاده  در گوشهای خزیده بود واز ترس مثل بید می  دویدند. زن منچادرها به بیرون می
بودم و كاردی هم در دست داشتم كه یك مرتبه صدای تیراندازی بلند شد و من نقش زمین شدم و از حال  

 رفتم.« 

»وقتی به هوش آمدم، زنم را در كنارم دیدم كه خون از بدنش جاری است. جسد او و جسد چند زن وبچه  
های سربازان كشته شده بودند. ولی خود من گر روی زمین افتاده بودند. همه اینها در اثر اصابت گلولهدی

ام، مرا  شده بودم و آنها به خیال این كه من مرده  در اثر اصابت گلولهایی كه در گردنم فرورفته بود، زخمی
جرآوری بمیرم. من پس از هوش آمدن ام با یك مرگ تدریجی و زرها كرده بودند تا اگر احیانأ كشته نشده 

بالفاصله چشمانم را بستم و در همان وضع بیحركت باقی ماندم، چون صدای سرهنگ را شنیدم و متوجه 
اند. من از گوشه چشم و از زیر پلكهای نیمه باز آنها را دید  شدم كه او و سربازانش هنوز محل را ترك نكرده

كنید ولی قسم به كنید. شما قطعأ آنچه را كه من دیدم باور نمیزدم. شما ممكن است حرف مرا باور نمی
 گویم حقیقت دارد« نانی كه در سفره این خانه هست آنچه می

سر در اینجا ذکر شود. پیرمرد به بر سر مسافت دویدن اجساد بی  81در اینجا الزم است روایت شرطبندی
 سخنان خود چنین ادامه داد:

ن ما را كه اسیر كرده بود جمع كرد و بالفاصله دستور داد با زغال آتش روشن »سرهنگ چندین نفر از جوانا
كنند. من فورأ متوجه شدم در حال تدارك چه جنایت فجیعی است. او دستور داد یك طاوه آهنی بزرگ  
آماده كنند و طاوه را روی آتش بگذارند تا خوب تفته و قرمز رنگ بشود، آنگاه دستور داد یكی از جوانان  

هم با یك شمشیر تیز در عقب او ایستاد    ر را بیاورند. دو نفر سرباز دستهای جوان را محكم گرفتند و سومیل
كه سر از بدن جدا شد و به    سپس با اشاره سرهنگ، سرباز جالد با شمشیر سر جوان را قطع كرد. هنگامی
طاوه سرخ شده را روی گردن   كناری افتاد، سرهنگ فریاد كشید: » بدو...بدو« و همزمان یكی از افراد

سر از جا بلند شد و یكی دو قدم دوید و بعد افتاد. سرهنگ مثل اینكه از این عمل بریده چسباند. جسد بی
كنیم كه او بهتر از شنیع خود رضایت حاصل نكرده باشد فریاد كشید: »آن جوان بلند قد را بیاورید. فكر می

وردند و این بار با دقت بیشتری سر او را بریدند و طاوه آهنی را روی  اینها بدود.« خالصه آن بیچاره را هم آ
سر توانست یكی دوقدم بیشتر بدود، خالصه این  گردن بریده محكوم قرار دادند به طوریكه این بار جسد بی

عمل سبعانه ادامه پیدا كرد تا اینكه یك بار سرهنگ خودش شخصا در این عمل شنیع شركت كرد و این بار  
مسئولیت گذاشتن طاوه آهنی تفته را روی گردن محكوم قبول نمود ولی چون او به موقع نتوانست طاوه   خود
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را روی گردن بریده قرار دهد، لذا وقتی جالد سر محكوم را از تن جدا كرد خون از گردن محكوم در حدود  
 یك متر فواره زد و سر و روی او و همه اطرافیان را خونی كرد.« 

آنقدر دردناک بود که در آن زمان حتی رسانە های خارجی هم آن را انعکاس دادند. جریان  این گزارشها  
ها به تیتر سرمقاله روزنامه تایمز تبدیل شد. سرمقاله دقیقا همان دلیل رسما اعالم شده  دستگیری بختیاری

های ایران است.«  ها را تکرار کرد؛ »بهترین توصیف برای آن، درگیری بین ... )شاه( و فئودالدستگیری
است، اما با توجه به   گیرانهبندد سختهایی که شاه به کار میدر سر مقاله آمده بود: »اگر چه روش

توجیه است. مردم باید به اصالحاتی که شاه به نفع کشور مطرح کرده است، توجه نشان  پیامدهایش قابل
 .«  دهند. وجود یک ایران قدرتمند و مستقل، به نفع انگلیس است

پس از چند دوره مشکالت و اختالفات بر سر نفت و استخراج مابین بختیاری ها و انگلستان هردو طرف در  
ای ضدبریتانیایی داشتند، به ویژه قشقاهی ها و بختیاری  جستجوی شرکای جدیدی بودند. قبایلی که گذشته

ایل قشقایی و بویراحمدی    1943فوریه  ای به سوی آلمان پیدا کرده بودند. در  ها، حاال آشکارا گرایش گسترده
دستور داشت تا کنترل   -زیر فشار بریتانیا  -ای بر ارتش ایران تحمیل کردند. ارتش ایران  کنندهشکست ویران

را در دست گیرد. گرچه پس از نبرد استالینگراد و زمانی که روشن شد آلمان جنگ را خواهد باخت، 
 همچنان ادامه داشت. کشمکش رها شد. اما   سیاست حمایت از آلمان

های  وزیر جنگ بود، و با توطئه انگلیسیها جهت حذف بختیاری ها از طرف 1933تا  1927سردار اسعد از 
به قتل نفت، دولت مرکزی  آنقراردادهای  بختیاری  گستردەای  ها تالش  عام  نامداران  و  نمود. صدها خان 

پزشک احمدی پس از زهرآلود    ر اسعد در زندان توسطسردا  1934دستگیر، اعدام و نابود شدند . در مارس  
 عام ها تا پایان دوره پهلوی اول ادامه یافت.  کردن، خفه گردید. این قتل

 از سلطنت خلع گردید. 1941رضاشاه در سال 

هایی که در  ای مواجه شد. آنها فورا زیستگاهگیری رضا شاه با شادی و شور جمعیت ایالت و طایفهکناره
مجبور به سکنی در آن شده بودند را ترک کردند، مجددا خودشان را مسلح کردند و کوچ  1930 طی دهه

هایی که از آن محروم شده بودند  های طوایف بازگشتند و جایگاه و لقبشان را در زمینرا از سر گرفتند. خان
 بازپس گرفتند.  

تهای استعمارزده ، مصادره نیروی هدف پهلوی اول از خلع سالح ملل و ایالت، نابودی قدرت دفاعی مل
گویی ماموریت پهلوی اول درقبال بریتانیا تمام    بود.  ها و استقرار مرکزیت سیاسی و نظامیجنگنده ملت

 شده بود.  

ای هیچ شباهتی به مدل غربی آن نداشته و ندارد، زیرا که دولت بر مبنای  ملت خاورمیانه-در حقیقت دولت
دولت بنیان نیافته و ابزارهایی در دست دولت همچون مالیات اجباری، سربازی    پیمان اجتماعی مابین ملت و
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محور همه جهت نابودی توان و قدرت دفاعی و تقویت سانترالیسم  -اجباری و تمکین به قوانین تحمیلی مرکز
 پادشاه و سلطان مرکزنشین بوده است.

 بالی راه آهن شمال جنوب 

های خود  ر دوره ناصرالدین شاه به وجود آمد. وی در جریان مسافرتآهن برای اولین بار دفکر تأسیس خط  
آهن و مزایای آن قرار گرفته است. اولین قرارداد تاسیس و راه اندازی راه آهن   به اروپا تحت تأثیر ظواهر راه

سال داده شد، اما    70در حکومت ناصرالدین شاه قاجار عقد شد و انحصار آن به شرکت رویترز به مدت  
 گاه اجرایی نشد.  چهی

ها برای  کند که احمدشاه در پاسخ به پیشنهاد انگلیسیحسین مکی درکتاب تاریخ بیست ساله ایران نقل می
آهنی آهنی که به صالح و صرفه ایران است، راهآهن گفت: » راهمفتوح ساختن باب مذاکره در موردکشیدن راه
مسیر آن به اصفهان و تهران باشد و از آنجا به اراک و    شود واست که از دزاب )زاهدان فعلی( شروع می

کرمانشاه متصل شود، یعنی از شرق به غرب ایران، چنانکه از زمان داریوش هم راه تجارت هندوستان در  
نهایت صرفه را از لحاظ تجارت خواهد آسیا و سواحل مدیترانه همین راه بوده است و این راه برای ملت ایران  

توانم پول ملت را الجیشی دارد و من نمیو سوق  آهن عراق به منجر خزر فقط جنبه نظامیاهداشت، ولی ر
دارد نمایم.« و در ادامه    آهنی که فقط جنبه نظامیگرفته یا از کشورهای خارج وام گرفته و صرف راه

ن گفته است: شمسی در مجلس عوام انگلستا  1291السلطنه هندوستان در سال  کند که نایب  نیز نقل می
ها که بدون  ها و صحراسال تأیید کردند که هندوستان باید محاط باشد، در یک حلقه کوه  20»در مدت  

ای حراست کرده و هیچ ملتی تلفات زیاد و پول، غیرقابل عبور باشد. این سیاست، هندوستان را از هر حمله
شد، شرقی ایران ساخته می  -آهن غربیآهن، راهحق عبور از این منطقه حمایت شده را نداشت؛ اما اگر این راه

گویند، این اصول را نپذیرید که سیاست حقیقی هند عبارت  آن وقت تمام آن سیاست به خطا بوده و به ما می
 است از باز کردن سرحدات آن به طرف مغرب.« 

ی از تهران به شهر ری کیلومتر 10در زمان احمدشاه اولین تجربه راه آهن کلید خورد و بلژیکیها خط آهنی 
ران حرم شاە عبدالعظیم به راحتی به تهران تردد کنند، اما در حقیقت قصد احمدشاه  ئ متصل نمودند تا زا

تاسیس راه آهن برای اتصال ایران به اروپا بود. راه آهن مورد نظر احمد شاه از مرز زاهدان از غرب هندوستان 
شد و در سرزمین کوردستان در غرب در امتداد راه ابریشم کهن مسیر  میبه دروازه شرقی سرزمین قاجار وارد  

کرد زیرا که شرق شدیدا مخالفت می-کرد. انگلستان با تاسیس این راه آهن غربخود را به اروپا طی می
 نمود.آلمانی ها و روسها را به مستعمره انگلستان، هندوستان بسیار نزدیک و همسایه می

انگلیسی هم مخالف خود را داشت، روسیه مخالف این راه آهن انگلیسی بود که نفت جنوب  -راه آهن شمال
 توانست به دریای عمان متصل کند.قفقاز را می
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آرزوی سفر با راه آهن در اغلب كتب آن زمان مثل كتاب »سیاحتنامه ابراهیم بیک« نوشته میرزا زین  
ها راه آهن آورده شده است. وی در این كتاب از اینكه چرا ایرانیالعابدین مرغه ای )از ایرانیان ساكن قفقاز(  

 كند. ندارند ابراز تأسف می

ها برای اینكه بتوانند ایران مركزی را به خلیج فارس ارتباط دهند، مدتها برای ایجاد جاده آسفالته  یانگلیس
بایست از لرستان عبور كنـد، مرتبـا  می هاو راه آهن سرتاسری در تالش بودند. اما از آنجـا كـه هـر دو این راه

لـر مواجـه می ایـالت  بین    1890شدند. چنانكه زمانی قرارداد احداث جاده سراسری در سال  بـا مقاومـت 
میالدی چگونگی احداث راەآهن سراسری مورد   1911هـا و دولت ایران منعقد گردید و نیز در  انگلیـسی

هـا از منطقـه لرسـتان شدند و هیچیك از این ف لر مانع عبور ایـن راهبررسی قرار گرفت، اما ایالت و طوای
عام  اقدامات در آن زمان به ثمر نرسید. مخالفت مردمان زاگرس با پروژه انگلیس، حمایت لندن را از قتل

 کند.ایالت و ملل زاگرس آشکار می

ه بعدها به ضرر خود رضاشاه و  راه آهن سراسری نه تنها منافع اقتصادی خاصی برای ایران نداشت، بلک
های مهم متفقین  برکناری او از قدرت نیز تمام شد؛ چنانچه در جنگ جهانی دوم این راه آهن یکی از راه

شود، هیچ  به شوروی بود. راه آهن از هیچ شهر بزرگی رد نمی  و غیرنظامی  جهت ارسال تجهیزات نظامی
عمدا به راه آهن های اروپایی و تجارت با غرب متصل نبود راه تجاری را به هم متصل نکرد، این راه آهن  

 تا منافع بریتانیا از طریق این به اروپا منتقل نشود. 

کجا روزنامه هیچ  به  کجا  از»هیچ  که  ساخته  آهنی  راه  ایران  شاه  که  نوشتند  زمان  آن  در  غربی  های 
ده در حاشیه شرقی دریای مازندران  رود«. بندری بی نام و نشان در خلیج فارس را به بندری بال استفامی

 .82کندمتصل می

کند “از آنجا كه خوزستان آن زمان از ایران جدا بود تصادفا یكی از كارهای خوب این  خسرو معتضد نقل می
عراق    -كویت  -بود كه راه آهن سراسری از خوزستان عبور كند. برای اینكه دول همجوار ما مثل عربستان

 1908ه. ش )  1287داشتند، البته االن هم چشم طمع دارند. چون ابتدا نفت سال  چشم طمع به این منطقه  
میالدی( در منطقه بختیاری مسجد سلیمان در استان خوزستان فوران كرد و به بهره برداری رسید. به همین  

راه  مند بود كه این منطقه شیخ نشین شود. از طرفی احداث خط  خاطر از همان زمان دولت انگلستان عالقه
راه   تمایل نبودآهن از بین النهرین تا هندوستان همواره با مخالفت دولت انگلیس همراه بود، به خاطر آنكه  

قلی الدوله )مرتضی  نام صحیح  به  برسد. حتی شخصی  به شرق  از غرب  كه مهندس آهنی  هدایت(  خان 
داد راه آهنی از غرب به    دانشگاه پلی تكنیک در آلمان بود كتابی به نام»كلید نجات« نوشت و پیشنهاد

شرق در ایران ساخته شود كه با مخالفت روبرو شد. صحیح الدوله نیز به بهانه ای توسط كارگرش شخصی  

 

 . بغداد بر توسعه و پیشرفت منطقه اشارە شدە است –پیکو به عوارض منتفی شدن راه آهن برلین -در مقاله سایکس 82



112 
 

به نام آوان به ضرب چند گلوله كشته شد و با كشته شدن وی ما دیگر مهندسی برای ساخت خط راه آهن 
کز با هدف استعمار و تسلط بر خوزستان با  کند که حاکمیت مرنداشتیم.” در حقیقت معتضد اعتراف می
 همکاری نمودە است.  بریتانیا جهت ساخت این زیرساخت نظامی

یکی از منافع این راه آهن سربازگیری بوده است زیراکه برسر مسیر نیروهای سرباز قابل جمع آوری بود و  
ه ذکر است که اصرار رضا شاه بر  شد، الزم بشد، سرباز و نیرو به آنجا اعزام مییا اگر در جایی شورش می

تاسیس راه آهن عامل خارجی داشته است، زیرا که سه سال بعد از تاسیس متفقین بواسطه این راه آهن موفق 
با کمک به شوروی سرنوشت جنگ را دگرگون کنند، گویی برنامەریزی    تا  شوندمیبه ضربه به هیتلر  

جهت رویارویی با استالین منحرف شده از خط پس از    تمرکز قدرت در ایران در راستای برنامە بلندمدت
انقالب بلشویکها نیز بوده است، راه آهن بخشی از پروژه کنترل و انسداد هیتلر و استالین بود که توسط  

و یا ارتباطی را برای   پهلوی اول به انجام رسید، اصوال راه آهن که باید یکی از اهداف، اقتصادی، نظامی
 . هرکشوری ایفا کند
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 شرح مکاتبات سفرای بریتانیا در مورد راه آهن 

جنوب عین  -غرب و منافع خط فعلی راه آهن شمال-در این بخش به دلیل اهمیت استراتژیک راه آهن شرق
 مکاتبات سفیران انگلیس در بغداد، قاهره و هندوستان بدون هیچ دخل و تصرفی در متن ذیل آورده میشود. 

  

در مورد احداث راه    …اند  ه ق[ دشمنان بالقوه ما ناپدید شده1337ربیع االول    /1918در حال حاضر ]دسامبر  
شود که باید برای تکمیل سیستم ریلی   آهن در بین النهرین، از منظری راهبردی به این موضوع توجه می

د که توسعه یافته ای جهت دهی شود که ما را قادر به استقرار سریع سربازان در هر بخش از مرزهایی کن
ممکن است تهدید شود. از این رو مسئله راه آهن به نیات نهایی ما در مورد تأسیس یک کشور تحت 

 الحمایه در این منطقه ارتباط نزدیک دارد. 

خط بصره خرم آباد کرمانشاه یا همدان، اگر احداث آن عملی باشد، از لحاظ استراتژیکی دارای اهمیت بسیار  
که به محض ارتباط همدان با بغداد به وسیله راه آهن، جریان اصلی  رسد  میخواهد بود. اما ممکن به نظر 

دهد   . ژنرال دوکاندول گزارش میتجارت به سوی بغداد شود و این شهر همانند گذشته بازار مرکزی گردد
تری  که در ایران به دالیل تکنیکی، این یا هر پروژه راه آهن برای مسافتهای طوالنی باید با فاصله ریلی م

باشد. اولویت را باید به احداث خط آهن دره فرات داد که در بین النهرین ستون فقرات هر سیستم آتی راه 
 آهن خواهد بود. در این کار باید تغییر فاصله ریلی به استاندارد لحاظ شود. 

همچنان متری باشد.  ( کار بر روی امتداد خط خانقین تا مرز ]ایران[ ادامه یابد و فاصله ریلی این بخش 2
اگر برای امتداد آن به فالت ایران توافق با دولت ایران ضرورت داشته باشد، چنین توافقی به دست آید و  

 کار با جدیت ادامه یابد. 

( برای انتخاب مسیری از طریق کفری و کرکوک و نیز آلتون کوپری تا گردنه وسنا بررسی الزم به عمل  3
 آید.

 هیچ خطی به سوی هیت و موصل امتداد یابد. ( در حال حاضر نباید 4

 ( در مورد طرح های مختلف راه آهن از خلیج فارس به فالت ایران بررسی الزم به عمل آید. 5

، ( پروژه های فوق الذکر باید تا جایی که مواد اولیه قابل تهیه از هندوستان و نیز نیروی کار نظامی6
 ند، به اجرا درآیند. زندانیان و سایر کارگران ارزان وجود دار

 ( کار بر روی امتداد سیستم راه آهن هندوستان در میرجاوه نه ]نهبندان[ باید متوقف شود. 7
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عودت داده شوند که در بین النهرین برای احداث راه آهن نیروی کار ارزان   ( ذخایر چمن تنها هنگامی8
 موجود نباشد. 

 ه ق[  1337الول ربیع ا  4] 1918دسامبر  8ستاد ارتش ]بریتانیا[، 

 .1918نوامبر    R.9839 14افسر سیاسی )بغداد( به ستاد ارتش )رونوشت به وزارت امور خارجه(، تلگرام ش  

مطلوب ترین مسیر، خطی از تبریز از طریق تهران اصفهان کرمان به نوشکی بود. طرحهای دیگر این خط از  
آورد. در گذشته ستاد ارتش با    کراچی می  کرمان به بندری در خلیج فارس و از آنجا از مسیر ساحلی به

هرگونه ارتباط از این نوع مخالف بوده است، اکنون نیز به همان نظر پای بند است هر چند که طرح راه آهن 
 شود.  باشد، زیرا از جانب دریا راحت تر کنترل می ساحلی از طرح اول کم خطرتر می

II راه آهن بندرعباس کرمان ) 

(، پروژه راه آهن بندرعباس کرمان ترجیح داده شده است. Iمربوط به راه آهن سراسری فوق الذکر )به دالیل 
باشد. به هر حال برای این منظور    می  آن انحراف خط آهن سراسری از دسترسی مستقیم به هندوستانهدف از  

 ادی عملی است. ( مرجح است مشروط به این که در نتیجه بررسی ثابت شود که پیشنه IVگزینه دیگر )

IIIامتداد راه آهن میرجاوه ) 

این خط برای حل مشکالتی موقتی امتداد یافته است. پیشتر ضرورت استراتژیکی آن برطرف شده است. 
هرگز جنگ با بالشویکها در منطقه دورافتاده ماوراء خزر مقصود ما نبوده و سیاست ما باید بازگشت  

تیب رفع تنها خطر بالقوه از هندوستان باشد. امتداد راه آهن اسرای جنگی ]قدرتهای مرکزی[ و بدین تر
پلی بر روی فاصله بین سیستم های راه آهن روسیه و  میرجاوه از لحاظ استراتژیکی ناصحیح است زیرا  

 باشد و کار ]امتداد[ آن باید متوقف شود.  می هندوستان

IV راه آهن محمره ]خرمشهر[ خرم آباد ) 

کنترل سرزمین ]ایل[ بختیاری است که همواره تهدیدی برای جناح راست ما  برای  این راه آهن وسیله ای  
. در آینده این اراضی بیشترین اهمیت را خواهند داشت. ]بین النهرین[ و به ویژه برای اراضی نفت خیز هستند

  حل   ابل غیرقدهد، دشواریهای مهندسی در منطقه شمال خرم آباد تقریبا  تا جایی که اطالعات ما نشان می
بتواند با راه همدان کرمانشاه    خط  این  گاه  هیچ  که  رسدمی  نظر  به  بعید  اقتصادی  منظر  از  که  حالی  در  است،

بوده است. به هر روی برای این خط باید   راه بغداد از دیرباز شاهراه تجارتخانقین به بغداد رقابت کند.  
 بررسی به عمل آید. 

 مسئله فاصله بین دو ریل
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فاصله ریلی مسئله ای اساسی است که ریشه اصلی آن به سیاست ما در مورد راه آهن در بین النهرین و 
کشور حل   گردد. این مسئله سرانجام باید در ارتباط با سیاست کلی پس از جنگ ما در این دوایران بازمی

 شود. 

(i( فاصله های ریلی مورد بحث عبارتند از فاصله دو ریل در سیستم های راه آهن در هندوستان )فوت   5
اینچ[. وضع کنونی  37/3فوت و    3اینچ( و متری ]  5/8فوت و    4فوت(، استاندارد )  5اینچ(، روسیه )  6و  

 در خطوط آهن خاورمیانه(.آنها در نقشه نشان داده شده است )ضمیمه ج، نقشه فاصله ریلی 

 اصلی از این قرار هستند: برای مقایسه امتیازات و کاستیهای فواصل ریلی فوق الذکر، مالحظات نظامی

)الف( به عنوان یک احتیاط، فاصله ریلی کم برتر از فاصله ریلی پهن تر است، زیرا تغییر ]فاصله[ آن  
 باشد.  دشوارتر می

  5/8فوت و  4 ریلی فاصله روی  این از. بود  خواهد ترکها سوی از بزرگترتا )ب( تهدید از جانب روسها نهای
 اینچ متداول در هندوستان رجحان دارد.  6فوت و   5اینچ ]استاندارد[ بر فاصله ریلی 

اینچ کمترین فاصله ریلی است که بتوان آن را برای مسافت بی توقف و طوالنی در نظر    5/8فوت و    4)ج(  
 فاصله ریلی متری در لشکرکشی ]ژنرال آلنبی[ به فلسطین به وضوح ثابت شده است.  گرفت. امتیاز آن بر

کند و سرانجام به سیستم راه آهن   اینچ پیشرفت ]پروژه ها[ را تسهیل می  5/8فوت و    4)د( فاصله ریلی  
 83شود. فلسطین متصل می

  

 

 538. ص: 1918نوامبر  .9839R 14افسر سیاسی )بغداد( به ستاد ارتش )رونوشت به وزارت امور خارجه(، تلگرام ش 83
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 کام بریتانیا راه آهن به نام رضاشاه به 

هر   آهن در  راه  نظامیاحداث  و  استراتژیک )دفاعی  این سه خصلت  از  حداقل یکی  باید  (، جغرافیایی 
اقتصادی )ترانزیت بین المللی و معامالت بازرگانی( و ارتباطی را برای مردم آن منطقه داشته باشد. راه 

 گیرد. آهن شمال جنوب، هیچکدام از این سه فایده را در برنمی

قتصادی و تجاری ایران است زیراکه بدلیل طوالنی شدن هزینه حمل این پروژه اتفاقا مسبب عقب افتادگی ا
برای راه اصلی تجارت و مبادله انسانی که همان ابریشم است، حمل نقل ریلی کشور کامال از جریان اقتصاد  

 نحیف، منفک و جدا است.

کرده است. راه  ه میآنها را برآورد  برای گروه همپیمانان انگلوساکسون بریتانیایی و آمریکایی هدف نظامی
 بایست از شرق به غرب باشد. ولی از جنوب به شمال است. آهن ایران می

دکتر محمد مصدق در زمان طرح این موضوع در مجلس شورای ملی، با احداث راه آهن مخالف بود مخالفت  
ه اقتصادی  وی هم نتوانست از احداث این خط آهن جلوگیری کند. دکتر مصدق معتقد بود که این طرح توجی

 ندارد و در آن شرایط فشار زیادی را به مردم تحمیل خواهد کرد. 

این راه آهن گویی یک جبهه و دیواری برای جلوگیری از ورود نیروهای بین النهرین، کوردستان و آناتولی 
لب گر ارسال نیروی بریتانیا به قبه مستعمرات قدیم و فعلی بریتانیا از یک سو، و از سوی دیگر  تسهیل

باشد. نقش این راه آهن  جمهوری های آسیای میانه و برخورد با روسیه چه در اکنون و چه در آینده می
بریتانیا و بمب ساعتی در داخل خاک ایران برای تجاوز و کنترل بین النهرین،   همانند یک پایگاه نظامی

 آناتولی، آسیای میانه و شرق نزدیک است. 

این مساله الزم   پایان ذکر  با در  آهن کنونی(  ریلهای سیستم غربی)راه  بین  استاندارد فاصله  است، که 
شوروی عمدا متفاوت است و دلیل آن اینست که دو سیستم به همدیگر راه نداشتە باشند. درنتیجه واگن، 
پالت و ریل فقط درون آن شبکه ریلی قابل استفاده است، لذا مثال راه آهن ایران به جمهوری آذربایجان تبادل  

 تواند بنماید. واگن و مسافر نمی

رضاشاه نیز در نهایت خود از ساخت این راه آهن اظهار پشیمانی کرده و آن را اشتباهی بزرگ اعالم نماید. 
گوید: »یادم هست که رضا دو سه روز بعد از اشغال ایران   همسر رضاشاه در این رابطه می  84تاج الملوک 

 

، ص  1380تاج الملوک، خاطرات ملکه پهلوی، تاج الملوک آیرملو، تهران: به آفرین، نیویورک، نیما،  84
305 
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رضا تا پایان    …ه( بزرگی کردیم که پل ورسک را منهدم نساختیمجان ما خبط )اشتبابه من گفت: »تاجی
 خورد که چرا پل ورسک را، خراب نکرده و راه متفقین را نبسته است. عمر همیشه غبطه می

که  برخالف روایتهایی جاری رضاشاه مطلع بود که اراده کافی جهت قدرت در دستان وی نیست. هنگامی
  وزیرینخست  به  را  او  و  کندمی  احضار   را  فروغی دهند، شاه سریعا  قرار میمتفقین ایران را مورد اشغال  

 که   امکرده  کاری  من  مگر  بگو  هستی  ارتباط  در  هاانگلیسی  با  که  تو  گویدمی  او   به  و  کرده  منصوب
نیست  ای  گوید که گویا چارهسخ میپا  در   فروغی.  کندمی  کمک  طلب  او  از  و!  بردارند؟  مرا  خواهندمی

 ماند. و باید استعفا دهی ولی پادشاهی در خانواده تو باقی می

دارد.  و جواهرات سلطنتی را همراه خود    جات آری، وی هنگام خروج از کشور مقدار قابل توجهی از طال 
گوید  کنند تا جلوی خروج این ثروت را بگیرد در پاسخ میکه نمایندگان به فروغی اعتراض میهنگامی

شود در  که رضاشاه در بندر عباس وارد کشتی میشود. پس از آنها از او گرفته میکه در بندر همه آن
برند و طالها را دهند و او را با کشتی باری به آفریقای جنوبی میغییر میها کشتی را تبین راه انگلیسی

 کنند. به هندوستان منتقل می

از مناطق کنترل خود در خلیج فارس به    هدف انگلستان از این خط راه آهن، جابجایی سریع نیروی نظامی
 بود. خلیج فارس، کوردستان، بین النهرین و ادامه پروژه هارتلند مک کیندر
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 ساختار نیروی نظامی پیش و پس از پهلوی 

در ادامه بررسی تبعات نابودی فدرالیسم و ممالک محروسه الزم است درباره نقش و اهمیت ستون فقرات و  
گذشته و کنونی ارتش ایران و اهمیت لر و کورد در آن توضیح دادە شود. در این بخش مختصری به ساختار  

 85کنیم. و ارتش اشاره می کوردستان در قوات نظامیلرها و  و پیشینه  نظامی

در گذر تاریخی جغرافیای ماد و پارس در دوران قبل از میالد به معنای واقعی کلمه ارتش مشخصی وجود  
یکی نیروی ثابت، و دیگری ارتشی از دهقانان و کوچندگان   نداشته است، دو بخش اصلی نیروهای نظامی

ارتش عبارت بود از مجموعه هفت نیرو، که متعلق به هفت   دها نیروی نظامیدادند. بع  آزاد تشکیل می
و خلفای   مسلمان و سلسله های اسالمی  هایعربخاندان منطقەای آن زمان بودند. پس از افول حاکمیت  

، در حکومت صفویه شاه عباس جهت مقابله با حکومت های عثمانی در برابر نیروی قزلباش آنها اسالمی
به نام شاهسون ترتیب داده شد. اما به دلیل ساختار فئودالی و نیاز زمینداران به نیروی کار کشاورزی    نیرویی

در زمین ها، تاسیس نیروی شاهسون قدرتی برتر را به صفویان ارائه نکرد، به طوری که قاجارها مجبور  
ره نظام و پیاده نظام بشوند، میالدی به صورت عمده متکی به دو نیرویی نامنظم سوا 18شدند از اواخر قرن 

شود که بر شتر  شدند )زنبورک به آن توپ کوچکی گفته میاین نیروها توپچی و زنبورکچی خوانده می
 توان شلیک کرد و یا آتش گشود(.  سوار و از باالی آن می

ی دیگر  است در جا  کند که ایران یک دولت کامال نظامی  گزارش می  86سرجان ملکم در کتاب تاریخ ایران 
سال   پاریس  چاپ  ایران  در  گاردان  ژنرال  ماموریت  کتاب  در  گاردان  صفحه    1865ژنرال  اشاره   121در 

نیروهای نظامیمی و لرها  هزار سوارەنظام می  144غیرمنظم    کندکه تعداد  از کوردها  باشند که عمدتا 
یک    ویی که تحت تعلیمات نظامیشود و تنها نیرنظام گزارش میپیاده  60000اند، در کنار آنها تعداد بوده

 توپچی پیادەنظام بوده است.   2500ارتش منظم اروپایی آموزش دیده بودند 

نیروی نامنظم متشکل از مردمان زاگرس    180000در اواخر حکومت قاجاریان مجددا اتکای قاجار ها به  
فوج  22ب که در قالب نیروی داوطل  22000شود، هرچند, فتحعلی شاه برای جنگ با روسیه از  آشکار می

کردند استفاده کرد اما این نیروی جدید قدرت و کارایی الزم را نشان نداد. لذا از گذشته  سرباز خدمت می
تا اکنون همواره این ارتش نامنظم زاگرس نشینان بوده اند که ستون فقرات ارتش ایران را تشکیل داده اند. 

کیل ارتش منظم رضاشاه هر چه بیشتر ایران به سمت تمرکز نکته بسیای حائز اهمیت اینست که از زمان تش
 و مکانیزاسیون ارتش خود پیش رفت، ایران در هیچ جنگی پیروز نشده است.  

 

 دکتر علی گالویژ استفاده شده است. در انشای این بخش از مطالب کتاب مناسبات ارضی در کردستان  85
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دلیل این مدعا گزارش ژنرال یرمولوف، سرجان ملکم و هنری راولینسون در کتاب تحوالت سیاسی نظام ایران  
ند که ایران از روزی که درصدد تاسیس ارتش جدید افتاد  کباشد، در متن نقل میمی  نوشته قائم مقامی

 در همه جنگ ها بازنده شده است.  

 و قدرت دفاعی ایران همواره سه مسئله اساسی داشته است به عبارتی. نیروی نظامی

 شود که از نیروی کار کشاورزی و فئودالی نیرو بگیرد.  ارتش ایران مجبور شده و می -1

خوراک، آذوقه و تدارکات این ارتش برعهده )مالیات( مردمان مولد، زحمتکش و حقیقی  تامین هزینه    -2
 اقتصاد این جغرافیا بوده اند.

 بایست با استاندارد روز نوسازی شود.  می  ساختار، آموزش و مهمات ارتش نظامی -3

که   ( توسط سیستمیشداز لحاظ تاریخی هزینه پارکابی، پادار و داوطلب )که به آن بی پا هم گفته می
شد. سیستم مالیاتی بنیچه بسیار تبعیض آمیز بود و هزینه سربازان از شد مدیریت میبنیچه خوانده می 

شد، روستاییان موظف بودند که سالی پنج تومان نقد تحت  طریق مصادره اموال و مالیات اجباری تامین می
بار االغ گندم بابت هر افسر پرداخت کنند در حقیقت  تومان و دو  20عنوان جیره به ازای هر سرباز و سالی 

کردند اما مسئله به اینجا  دولت مرکزی را تولید کننده واقعی اقتصاد ایران تامین می  هزینه نیروی نظامی
کند که این   اشاره می 87شدند. فالندنشد. اغلب، خود این نظامیان تبدیل به بالی جان مردم می ختم نمی

 کردند.با خود مردم ساکن جغرافیایی ایران همانند ملت مغلوب رفتار می نیروی نظامی
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گردد.  های جدی و مداوم برای تشکیل ارتشی مدرن و منظم به اوایل سلسله قاجار بازمی"نخستین تالش
اش را در جنگ به سر برد تا بتواند ایران را مجددا متحد  آقامحمدخان قاجار که بیشتر دوران زمامداری

منصب  ماید، دارای قشونی سنتی با ساختاری عمدتا ایلیاتی بود. او برای نخستین بار از تعدادی صاحبن
روس که از قشون این کشور خارج شده بودند، بهره برد تا افواجی به سبک مدرن تشکیل دهند. اما   نظامی

تحعلی شاه بر تخت سلطنت اش فاجل مهلتش نداد و در خالل لشکرکشی به قفقاز به قتل رسید و برادرزاده
  88نشست."

شد، در عمل و بزرگترین و اکثریت نیروی سواره نظام همواره از کوردستان ایاالت زاگرس و عشایر تامین می
ژنرال گاردان فرانسه که به ایران برای تجدید و سازماندهی ارتش آمد ابتدا به کوردستان عازم شد و تحت 

 شاه در سنندج و کرمانشاه به جمع آوری نیرو اقدام کرد. فرماندهی محمد علی میرزای دولت

شویم که پایه ارتش ایران از سه نیروی اصلی تشکیل شده است ، اگر تاریخ ایران را مرور کنیم متوجه می
شدند، نیروی دوم ارتش منظم و سوم نیروی اول قزاق که بیشتر ساکنان و مردمان شمال ایران تشکیل می

 ارتش نامنظم. 

در ارتش   نمود. در دوره اصالحات نظامیوی دوم را روستاها و نیروی سوم را سرزمین زاگرس تامین مینیر
نفر مهندس    30عراده توپ و  20هزار قبضه تفنگ و    30هزار تومان پول طال,    600ایران، با وجود اینکه  

ورد  و اصالحات انگلیسی  در اختیار داشتند، اما بازهم قاجاریه در جنگ اول ایران و روس شکست خ  نظامی
 ها عمال بی فایده درآمد. 

میالدی اتفاق افتاد حکومت قاجار    1828ایران در جنگ های دوم ایران و روس که در سال     شکست نظامی
اجتماعی جنگجویان و  با سازمان و سلسله مراتب  ارتش  بدون تطابق ساختار  نتیجه رسانید که  به این  را 

 دارای توان جنگ کافی نخواهد داشت.  سربازان هیچگاه ارتش ایران

جالب است که بار اول ژنرال گاردان و بار دوم هنری راولینسون برای تعلیم ارتش به ایران آمدند، هر دوبار  
  1331ابتدا به کوردستانات )فراموش نکنیم، لرستان، کرمانشاه وکوردستان جغرافیایی بودند که تا سال  

نظامی تقسیمات  نظر  از  جغرافیایی محسوب می  یک  هنوز  و واحد  تجمع  جهت  آنها  شدند  اعزام  شدند( 
گردآوری نیروهای زبده کلهر، گوران، اردالن، جاف، سنجابی، و سایر خاندانهای معتبر کوردستانات آمده  

 بودند.

در سیستم سربازگیری بر اساس مالیات و بنیچه، استثمار و ظلم بر اساس یک سیستم قرون وسطائی بر 
شد. علی اکبر بینا به نقل از کنت دوگوبینو، در کتاب تاریخ سیاسی حمتکش و دامدار تحمیل میکشاورز ز
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توانست از مالیات و سربازگیری خود را  کند که اگر کسی از خانواده ای نمی و دیپلماسی ایران اشاره می
ساله    60ساله تا پیرمرد    15نجات دهد تا آخر عمر ممکن بود سرباز بماند لذا در میان سربازان از نوجوان  

شد. هزینه این ارتش علی الظاهر منظم در حقیقت به صورت مالیات جنگی از ایاالت مولد و کوچ دیده می
 شد. نشین اخذ می

بایست  تومان مالیاتی که سهم روستا بود می  20میالدی، به ازای هر    1870بطور مثال، هر روستا در سال  
سال   20بایست  یک سرباز هم جهت ارتش ایران مرکزی تامین کند. فاجعه زمانی بود که این سرباز می

بایست یک سرباز دیگر  خدمت سربازی بکند، اگر سرباز پیش از بیست سال خدمت میمرد همان روستا می
 نمود. را جایگزین سرباز متوفی می

ایران" سال    در "تنظیمات حسنی دولت علیه و ممالک محروسه  آمده است که    16در ماده    1913کتاب 
مدت سربازی زیر پرچم    19و    18آخوندها، سادات، پیشنمازها و معلوالن از خدمت معاف هستند. در ماده  

احتیاط و ذخیره ده سال دیگر می برد  20باشد عمال  ده سال و سربازی  به   گی نظامی سال عمر مردمان 
 شد. حکومت مرکزی ایران تلف می

چون ممالک محروسه دارای ایاالت و والیات بود, هر والیت سازمانی به نام مجلس تنظیمات داشت که  
شش وظیفه اصلی، سربازگیری، اخذ مالیات، ادای مستمری، حقوق، اوقاف، دادگاه و بازرگانی دولتی را  

 کرد. مدیریت می

د تقسیمات کشوری  سال  قانون  و   1286ر  ایـاالت  قانون »تشکیالت  عنوان  تحت  مشروطه  نهضت  از  پس 
والیت تقسیم شد. پس از مشروطیت برای نخـستین بار    12ایالت و    4والیات« به تصویب رسید و کشور به  

 1325ذیقعده    24در ایران بحث تقسیمات کشوری قانونمند در مجلس شورا مطرح شد و قانون ایاالت والیات در

 هجری خورشیدی( بـه تصویب رسید. 1286)

( خراسان  4( فارس و بنادر و )3( کرمان و بلوچستان، )2( آذربایجان، )1بر اساس این قانون چهار ایالت )
( لرستان،  6( کردستان، )5( زنجان، )4( گیالن، )3( مازندران، )2( استرآباد، )1و سیستان و دوازده والیت )

( خوزستان و دارالخالقه تهران  12( عراق و )11( یزد، )10( اصفهان، )9)  ( همدان،8( کرمانشاهان، )7)
 تقسیم شده بود.  

ایجاد این سازمان سبب شد که نه تنها حاکمیت محلی بسیار ضعیف شود، بلکه از مالکیت ارضی و سیستم 
افزایش می نماند چون همواره دولت مالیات ها را  باقی  اثری  بنیچه یا    داد همواره سهممولد کشاورزی 

شدند، هم به دولت  مالیاتی در حال کاهش بود. در حقیقت روستاییان و ساکنان این مناطق دو بار جریمه می
دادند. تدارک، مالیاتی  ( انعام می3( خانواری و  2( تدارک،  1دادند و هم برای نگهداری سرباز    سرباز می

انواری چهار من خواروبار برای سرباز و چهار من  گرفت. خبود ساالنه که دولت به ازای سرباز از روستا می
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تومان نود و یکبار از طرف همه ده به   20خواروبار برای خانواده او بود. انعام هم هدیەای بود که معادل  
 شد. سرباز داده می

این سه مالیات برای تامین هزینه ارتش منظم از جیب خود ملت بود. ارتش غیر منظم از عشایر و کوچ  
تا    40شد. هر  شد. دام و اسب و احشام بر اساس واحدی به نام "شترجمع" محاسبه می  تشکیل می  نشینان

شد و مابە ازای آن از این جمعیت کوچنده مالیات جنگی اخاذی  راس دام یک شترجمع محسوب می  50
 شد، انگار دولت با خود ملت در حال جنگ بود.می

میالدی، دو سوم ارتش ایران لر و کورد بوده است، این آمار در   1900های  درابتدای قرن بیستم و حدود سال
به قلم کرد اوغلو مورد تایید قرار گرفته است، در مواردی تعداد   94کتاب "کردها و امپریالیسم" صفحه  

 رسیدە است.هزار نفر هم می  200این سوارکاران به 

به    1856در سال   انگلستان  تجاوز  با  برای مقابله  ایران  نظامیدولت  نیروی  ایاالت    مرزهای جنوب ففط 
کوردستانات، شامل کرمانشاه، فوج شکاک، فوج چواردوست، فوج مکری، فوج فیلی و فوج باجالن شرکت  

 داشتند. 

ارتش و ایالت    در دوران حکومت ناصرالدین شاه پنج فوج، گوران، کرند، کلهر، زنگنه و مخبران ستون نظامی
ه، سنجابی، کلیائی و مکری هسته اصلی نیروی دفاعی ممالک محروسه ارومیه، گروس، اردالن پشتکو

شدند، که فرمانده هر واحد سلطان داده اند. هر کدام از این فوج ها از چندین واحد تشکیل میرا تشکیل می
کردند. در کتاب منتظم  شد. هر سلطان را یک یاور، یک سرهنگ و یک سرتیپ همراهی میخوانده می

 شود.  به این مساله اشاره مستقیم می 13الدوله در صفحه قلم محمد حسن خان صنیعناصری، به 

کند که نصف کوردها اصال    اظهار می  1909در مورد وقایع سالهای    410مدودوف در کتاب ایران صفحه  
 89ایران را قبول ندارند و نصف دیگر بجز دادن سرباز ، تابعیت دیگری نسبت به دولت ندارند.

 

 نوین در هیچ جنگی پیروز نشد ایران  

بود   های پیرامون دادهشیوه و ساختار کهن سربازگیری و ارتش در درازنای تاریخ ثباتی نسبی به سرزمین
 که با اسکان ایالت و تاسیس ارتش مرکزی از بین رفت.

از طریق مالیات   اقتصادکشاورزی کوردستان  افزوده  ارزش  اشاره شد در حقیقت  پیشین  همانطور در بخش 
ایران مصرف می دولت  خدمت  در  کوردها  نیروی مسلح خود  و  قبال جنگی  در  ایران  سیاست  است.  شده 
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ای کنونی اگر آنها بوده است. در دنی  کوردها، فقط در جهت استثمار و استعمار سرزمینی و بردگی نظامی
مردمان یک جغرافیا با رضایت و نمایندگان آنها به صورت منطقه ای و دموکراتیک انتخاب شوند، اقتصاد  

توان از کند. برای رفع تهدید خارجی هم میعمدەای خواهد  صرفه جویی    کشور در هزینه های نظامی
فرمان و انباشته در مرکز و کنترل ایاالت تقاضای نیروی مقتضی کرد، لذا خدمت سربازی اجباری و ارتش ب

 آن در دست شخص اول ، همواره منجر به بازتولید استبداد شده است.  

مردمان کلهر و کرمانشاه به سوی شده است  شود که با تمام قوا سعی  آنچه در هفتاد سال اخیر مشاهده می
بع آن بریتانیا از قدرت  کند که ایران و به ط، این نکته را یادآوری میمتمایل شوندیک هویت شیعی  

 جنگندگی مناطق جنوبی کوردستان، ایالم، کرمانشاه، لکستان، خانقین و نواحی اطراف آن واهمه دارد. 

منطقه کرکوک نیروهای نزدیک به ایران، علی الخصوص حشد شعبی، سعی در    2018پس از حوادث سال  
 در سمت عراقی کوردها کردەاند.   90تعریب و تغییر دموگرافی و بافت جمعیتی مناطق اطراف خانقین

میلیارد بشکەای نفت دهلران و ایالم و همچنین منابع مشابهی در سمت خانقین، این    5با توجه به ذخایر  
شود که بریتانیا و ایران درصدد تخلیه این مناطق و انشقاق و جدانمودن این سرزمینها از  برنامه نمودار می

 اشند.  ب کوردستان ر صورت استقالل آن می

نباید از نظر دور داشت که دولت ایران به فرماندهان جنگی که اصالتا اهل کرمانشاه بودەاند توجه ویژەای  
داشت و همواره سعی نموده است که آنها را به مذهب تشیع متمایل کند، در ضمن با بزرگنمایی و الحاق  

 نماید. برجستەتر گری گری و هم ایرانیآثار تاریخی کرمانشاه و لرستان به تاریخ باستان ایران، هم شیعه

یارسان به مذهب تشیع بوده است، اعمال فشار و آزار    جامعهبه موازات با آن همواره درصدد متمایل نمودن  
 یارسان بوده است.   جامعهسعی در تحمیل نمادها، شعارها، پرچم و تعزیه تشیع در  جامعهبر پیروان این 

در حمایت از عاشورای حسینی و پشتیبانی از تشیع علوی به دلیل جذب    بیانیه های مرتب برخی از احزاب
 باشد.نیروی جنگنده از کوردهای گوران می

تاریخا، دوسوم ارتش ایران را کوردها و لرها تشکیل دادەاند، عمدتا از مناطق کلهر و جنوب کوردستانات 
ایران بودەاند. در صورت    زمنده و نظامیباشند. لر و کوردهای گوران ستون فقرات و ستون اصلی نیروی رمی

 عدم مشارکت کوردها، ممکن است ارتش ایران تا نصف توان خود را از دست خواهد داد. 

به مدت بیش از  های ملی  بدون مشارکت گروهرسد که ارتش ایران توانایی ادامه جنگی  بعید به نظر می
  شش ماه را داشته باشد. 

 

 رد فیلییر کوبه نقل از گزارش صدای آمریکا در مورد رشوه به عشا 90
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 پایان خونین پهلوی اول 

در پایان دوره پهلوی اول، تغییرات بسیار شگرفی در ممالک محروسه رخ داد، این تغییرات از انقالب در  
سیاست فرهنگی آغاز گردید، با سرکوب لرها و بختیاری و سایر ملل ادامه یافت و با وابسته نمودن اقتصاد 

 به نفت پایان یافت.  

جنگ   9ا و زمینهای دولتی )از منابع خود ملل( در  رضاشاه در مدت چهار سال، با بهرەگیری از مالیاته 
 در خاورمیانە )بجز مورد ارمنیان در ترکیە( کم سابقە است. با ملل ایران جنگید. چنین قتل عامی

م قاجار را خلع و سلطنت پهلوی را   1925ش/1304بە مدد این خونریزی و تمرکزگرایی جبری بود کە در آذر 
(مذهبی 2( اصالح طلبان )اعتدالیون سابق(، 1برپا کرد. چهار حزبی کە از سلطنت رضاشاه حمایت کردند؛ 

(سوسیالیست ها همان مرکزگرایان و مالکان نواحی مرکزی، گیالن و اصفهان بودند.  4(حزب تجدد و 3ها، 
مدرس آخوند، احمد قوام از گیالن، بیات سهم السلطان کرمان و  افراد اصلی این احزاب عبارت بودند از ؛  

بهبهانی فرزند مجتهد، عمادالسلطنە )مهدی فاطمی احمد  از  یزد،  کازرونی همگی  و علی  اصفهانی   )
توانست شکل  مرکزیان و مذهبیان ایران بودند(. این استبداد شاهی فقط با حمایت مذهب و مرکزگرایان می

 ردمان پیرامون و ملل رای و صدایی در انتخاب حکومت رضاشاه نداشتند. بگیرد. نمایندگان م

محمد تقی بهار دلیل عضویت خود در حزب تجدد را مرکزگرایی و مخالفت با خودمختاری ایالتی بیان  
کند. برنامە حزب تجدد بر آسیمیلە کردن ملیتهای دیگر با تاکید بر زبان فارسی و حل هویتهای دیگری  می

شود. مجلە ایرانشهر تاکید عجیبی برمحاسن ( نشریە آینده، ایرانشهر و فرنگستان بنا می3دە از سە )با استفا
عمومی گرایی می  آموزش  قوم  و  گرایی  گروه  زیانهای  بر  و  با صراحت  ملیت"  و  "دین  مقاله  در  کرد. 

مراس محلی،  لباسهای  محلی،  ملل(  دیگر  )زبانهای  لهجەهای  محلی،  فرقەهای  و "نابودکردن  آداب  م، 
  1922گویا قتل عام هویتی و فرهنگی و نسلکشی زبانی از همان سال    91کند.احساسات محلی" تاکید می

ملت خود  امکنات  و  بودجە  میبا  شروع  ایران ها  مرکزی  مراکز  خود  چون  کە  است  این  جالب  شود. 
خود  نافرهنگی  یات  توانستند بە حفرهنگ،رسوم، زبان قابل عرضەای ندارند ، فقط با امحا دیگری می

 ادامە دهند.

از ایرانشهر نداشتند، اولین مقالە ماهنامە آینده تحت عنوان " مطلوب ما: وحدت    سایر مجالت دست کمی
باشد. در همین  شود. این عنوان خود بە تنهایی گویای جهت و ایدەلوژی مجلە میملی ایران"  منتشر می

اکید بر زبان فارسی و تاریخ ایران تاسیس شود، و راه آهن کشیدە خوانیم "باید مدارس ابتدایی با تمقالە می
بها بە زبان فارسی در تمام مملکت  کم   و  شود تا مردم بە هم آمیختە شوند، باید هزارها کتاب و رسالە دلنشین

  قبایل ترک و عرب را بە نواحی داخلی انتقال داد و تمامی  بخصوص آذربایجان و خوزستان منتشر نمود.
 جغرافیایی غیرفارسی را باید تبدیل کرد" .  یاسام
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  ، کند، "امروز یکی از گرفتاریهای ایران، بلکە بدترین گرفتاریکسروی با کمال ناباوری ادعای عجیبی می
کنند نباید بە  دارای سرزمین مشترک و در حیطە یک دولت زندگی می پراکندگی ایرانیان است. مردمی
". انگار تفاوت زبانی و فرهنگی و تنوع این مردمان بعد از دولت مستبد  فرقەهای رقیب تقسیم شوند !  

برود.   بین  از  و فارسیزاسیون  یکسانسازی  بهای  بە  تنوع  این  باید  لذا  و  است  آمدە  بوجود  و  ایرانی  تنوع 
سرشت و هویت طبیعی مردمان فدای دولت  گوناگونی به صورت عملی مطلوب عقلیت حاکم نبوده است.  

 دهد. نوساید( فرهنگی میژایرانی شود. در اینجا آشکارا مهر تایید بە قتل عام ) تهبرساخمستبد 
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 وری آذربایجان جنایت در دولت پیشه 

الزم است جهت اطالع و ثبت در تاریخ به جنایتی که محمدرضا شاه پس از سقوط دولت خودمختار آذربایجان  
علی مرادی مراغەای بر اساس اسناد محرمانه  مرتکب شد، اشارەای بشود. در اینجا نقل قولی از دکتر  

شوروی از وقایع آذربایجان در زمان حکومت حزب دموکرات آذربایجان به رهبری محمد تقی پیشەوری آورده  
 شود.  شود. کتاب وی در ایران درگیر سانسور دولتی شدە است، لذا از نقل قول استفاده میمی

مول تمام حوادث کشورمان!...زمان نابودی آثار فرقه رسید "پس از سرنگونی فرقه دمکرات وقتی طبق مع
]ارتشیان و حکومت[ پس از فراغت از نابودی تابلوهای مغازه ها به زبان ترکی و سوزاندن کتاب و نشریات  

هایی که در زمان فرقه دمکرات صادر شده بود... در  ترکی، نوبت به شناسنامه ها رسید! یعنی شناسنامه
ملی سندی در این مورد وجود دارد که هیئتی از تهران برای این کار به آذربایجان فرستاده  اسناد کتابخانه  

شود و ماموریتشان تعویض اسناد و شناسنامه های صادره مربوط به دوره فرقه دمکرات آذربایجان است. می
 نویسد:  نین می دکتر احمد ساعی استاد دانشگاه تهران در یک نمونه پس از هفتاد سال، در خاطرات خود چ

... چند روز بعد ]از سقوط فرقه[ ، مدیر مدرسه بعد از نطق آتشینی اعالم کرد که برای پیشواز ارتش  
ها میخکوب شدم.  آماده باشید... روز پیشواز از ارتش هنگام عبور از جلوی منزل آقای فتحی با دیدن جنازه

مئیدانی«  19شمردم،   »طیاره  به  معروف  محل  در  بودند.  کشید...باالخره    نفر  طول  انتظار  و  ایستادیم 
نفر با  3کامیونهای ارتش دیده شد اولین ماشین که ایستاد، افسری پیاده شد تا آن لحظه متوجه نبودم که 

نفر را دست و پا بسته روی زمین خواباندند و سر بریدند. خونشان   3دستهای بسته بین جمعیت هستند هر  
 کنم..."ر خودم لرزیدم و هنوز هم آن لرزش را در وجودم احساس میهایم پاشید. به شدت بروی لباس

 92(  1391اسفند  6)مجله خوی نگار، دوره سوم شماره 

 

  

 

انکار و مقاومت، خوانشی جدید از فرقه دمکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد در پرتو اسناد محرمانه  92
دست اول شوروی، این مطلب از کانال تلگرامی دکتر علی مرادی مراغەای برگرفتە شدە است، جهت رجوع 
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 سال ویرانی مستعمرات  8روز جنگ در مرکز و   53

با وجود گذشت سه دهه از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، هنوز تحلیلی جامع از نگاهی غیردولتی 
جعەای که به درازای مجموع هردو جنگ جهانی ادامه یافت ، ارائه نگردیدە است. معدودی از به این فا

مسئوالن و رهبران سیاسی آن زمان در خاطرات خویش اشاراتی به دالیل آغاز، ادامه و پایان جنگ نموده اما  
ل جنگ مبهم و  روایت ها و خاطرات آنقدر شخصی و فردی است که تا به امروز بسیاری از ابعاد و دالی

  پنهان ماندەاند. در البالی روایات منقول از حجت االسالم دعایی، آیت الله منتظری و فرماندهان نظامی
اشاراتی گنگ به چیستی و کیستی جنگ انجام گرفته، اما تقریبا منبع و تحلیل جامعی از چیستی و 

 کیستی پایان جنگ انجام نگرفته است.  

ها(  )گلوبالیستی از رهبران انقالبی پیش از انقالب به ائتالفی بین المللی  الزم است اشاره شود که برخ
تعهداتی را مبنی بر تشدید روابط با همسایگان خصوصا عراق داده بودند لذا پس از انقالب، دولت ایران با  

. مهمترین برخورد و تقابل ایران با عراق منجر به جنگی  93همگی همسایگان خود دچار تقابل و تناقض شد
 شود.  هشت ساله می

توجه موشکافانه و نگاه عمیق به مستندات و روایت های منقول سه دهه پس از این مصیبت، بخشی از 
نظام فکری و عقالنیت استعماری حاکمان و رهبران دولت ایرانی را در تطویل و ادامه جنگ و شرایط پایان 

سال بدون وقفه و بدون همت جدی و استراتژی عقالنی    8کند. جنگ ایران و عراق به مدت  روشن میآن  
جهت اتمام آن در سرزمینهای مردمان عرب، لر، کورد و ترک ادامه یافت و تا زمانی که آتش جنگ به  

 فت. نگرفت، تالشی جدی در اتمام جنگ صورت نگر صورت مستقیم دامن ساکنان ایران مرکزی را فرا

جهت  جنگ هشت ساله تا دوماه پایانی جنگ، هیچگاه به مسیر دیپلماتیک و جدی مجامع بین المللی  
وارد نشد. عمال تا زمانی که برد موشک های صدام به شهرهای تهران، اصفهان، قم و مرکزی  اتمام آن  

که مورد پذیرش  ایران نرسیده بود، دستگاه دیپلماتیک و رهبری نظام همت جدی برای قبول قطعنامەای  
عراق گرفته بود و از سوی سازمان ملل پیشنهاد شده بود، را انجام نداد. فی الواقع آمریکا و سایر قدرت 

کند. آغاز  دهند، اما ایران رد میرا جهت اتمام جنگ بین دو کشور پیشنهاد می  598بس  ها طرح آتش
 شود.   تلقی می  598ی  ای پذیرش قطعنامهحمالت موشکی و هوایی عراق به گونەای فشار عراق به ایران بر

با اصابت اولین موشک ها حاکمان ایران متوجه ضایعات و فاجعات ناشی از خسارت جنگ در شهرهای  
شود که حاکمیت سعی در به انحراف پراکنده آغاز می  شوند. همزمان اعتراضات و ناآرامیمرکزی خود می

 نماید.  ها میکشاندن آن

شود و دو روز بعد عراق حمله  آغاز می  1366اسفند    8به پاالیشگاه تهران از روز شنبه    حمله هوایی عراق
انجامد و  روز به طول می  53زند. این حمالت موشکی به شهرها مجموعا  موشکی به تهران را کلید می 

 

 ها به فصل آخر این کتاب رجوع کنید. جهت توضیح مبسوط ارتباط انقالبیون و گلوبالیست 93
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گرفتند.   ی موشکی عراق قراربرای اولین بار شهرهای تهران، قم، اصفهان، تبریز، کرج و شیراز مورد حمله
 یابد. ادامه می 1367این حمالت تا پایان فروردین 

دور جدید حمالت موشکی عراق همانند حمالت هوایی پیشین نبود بلکه عراق با کمک شوروی، سوخت 
ها را تبدیل به مایع کرده بود لذا ظرفیت سوخت بیشتری و به تبع آن برد آنها افزایش یافته  جامد موشک

ن از جمله تهران، ب به شهرهای درونی ایرا-بود. پس از هشت سال رویارویی اولین برد موشک های اسکاد
ایران را هدف    مرکزیرسید. دور جدید حمالت به شهرها عمدتا موشکی بوده و شهرهای  قم و اصفهان می

 دهد.  قرار می

موشک   189کند و این  موشک به این شهرها اصابت می  189در طول این حمالت و موشکباران مجموعا  
   شود.ام و اتمام هشت سال جنگ بدون فایده میتسبب اخت

  تهران اصفهان قم تبریز  کرج  شیراز 

موشک   134 23 17 8 4 3 تعداد 
 اصابت یافته

 

ها سبب هرج و  و اوایل اسفند ادارات، مدارس و دانشگاه  1366تعطیلی زودتر از موعد مقرر در پایان سال  
شود. این مساله زندگی  مرج و قطع شبکه توزیع برق و سوخت در تهران و برخی شهرهای مرکزی ایران می

نشین را به صورت عمدەای در مدت زمان کوتاهی  عادی همگی و عمدتا شهروندان مناطق مرکزی و فارس
ت جنگ که پیشتر همواره سعی در تقدیس و تشویق ادامه جنگ به صورتی  کند. ستاد تبلیغادگرگون می

، به ناگاه به استراتژی بزرگنمایی نمودند )صدام حسین آقای آهنگران را بلبل خمینی نامیده بود(میدیوانەوار  
سازی جنگ  هسازی و حماسآثار مخرب جنگ پرداختند. استراتژی رسانەای جنگ که پیشتر در قهرمان

و )ش.م.ه(پدافند و دفاع شیمیایی، میکروبی و هستەای    سمت تاکید و ممارست آموزش عمومی  بود به 
تسریع در آموزش مردم، انتشار اخبار حمالت شیمیایی به مناطق به ناگاه فضای حماسی جنگ را به فضای 

 دهند.  تدافعی و مظلوم نمایی تغییر می

پ ایران  مرکزی  شهرهای  باران  موشک  ادامه  دلیل  آموزش  به  ناچار  به  فروردین  سیزده  تعطیالت  از  س 
پذیرد. بسیاری از شهروندان آموزان از طریق امکانات آموزش از راه دور، همانند رادیو و تلویزیون انجام میدانش

شوند. این ورود بدون برنامه به مقاصد بدون به شهرهایی که دور از مراکز جمعیتی بودند کوچ و جابجا می
یجاد کمبود مواد غذایی و محل اسکان و سرپناه و آشفتگی توزیع سوخت، خوراک و سیستم امکانات سبب ا

ساختار دولت و مرکزنشینان واقعیت جنگ و مصایب آن را از  هیات حاکمه،  شود.  مالی و نقدینگی می
 شود. کنند و لذا تالش جهت پایان جنگ آغاز مینزدیک تجربه می
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جهت روشن    فارس نشین تحرکات دیپلماتیک و جنب و جوش مردمی  ها به شهرهای با اصابت اولین موشک
کند به گردد. ترافیک و اقدامات سیاسی و دیپلماتیک ازدیاد پیدا میساختن وضعیت جنگ آغاز می

کند که "آقای محالتی، نماینده ایران  صورتی که رادیو بی.بی.سی از دفتر سازمان ملل متحد گزارش می
هار کرده است که به دبیر کل سازمان ملل و هیئت رئیسه سازمان ملل و رئیس در سازمان ملل متحد اظ

شورای امنیت اطالع داده که ایران پیشنهاد کرده اگر عراق حمله به شهرهای ایران را متوقف کند، ایران نیز  
فوری  ی  فورا و بدون قید و شرط به حمالتش به شهرهای عراق پایان خواهد داد. شوروی برای تشکیل جلسه

ترسند که بعضی از کشورها درخواست ها میشورای امنیت احتماال بر مقامات عراق تأثیر گذاشته است. آن 
الله موسوی اردبیلی، رئیس    خود را برای تحریم تسلیحاتی ]هر[ دو کشور ]ایران و عراق[ از سرگیرند، آیت

کند که اعالم می  1366اسفند    14ز  وقت دیوان عالی کشور و امام جمعه موقت تهران، در نماز جمعه رو 
که عراق نیز دست از  جویانه خود را متوقف کند مشروط بر اینآماده است حمالت تالفی   جمهوری اسالمی

  های غیرفارس[]سرزمینهاحمله به شهرهای ]مرکزی[ ایران بر دارد. اما وی تأکید کرد جنگ در جبهه
 . ادامه خواهد داشت"

های  هبران حکومت و دولت ایرانی مشکلی با ادامه جنگ در جبهەها و سرزمینجالب است که حاکمان و ر
ملل غیرفارس ندارند. ایران به انحای متفاوت خواهان توقف جنگ موشکی شهرها بود، عصمت کتانی، در 
دیدار با دبیرکل و همچنین رئیس شورای امنیت سازمان ملل سفیر عراق در سازمان ملل، اعالم کرد که  

 ایران است که آن را رد کرده است. را عراق پذیرفته است و این جمهوری اسالمی 598ه نامقطع

کنند که تصریح می  1366اسفند    15شورای فرماندهی و ریاست جمهوری حزب بعث عراق در جلسه روز  
کنند. به دلیل مبدا روسی  ادامه پیدا می  حمالت موشکی به شهرهای ایران تا دستیابی به صلح دائمی

 کند فشار بر شوروی افزایش یابد. ، ایران سعی میی اسکادهاموشک

به سمت کشور   ایران سعی در مقصر جلوە دادن شوروی و دفع و تخلیه فشار داخلی  رهبران و حاکمیت 
کنند. تعدادی از مردم و دانشجویان در مقابل سفارت و کنسولگری شوروی در تهران و شوروی حرکت می

نند و در همین زمان سازمان ملل و آمریکا سعی در بقبوالندن ایران به پذیرش قطعنامه  کاصفهان تظاهرات می
 نمایند. می 598آتش بس 

ها به تهران، اصفهان  شود که اولین موشکدر حقیقت تنها زمانی اعتراضات و اقدامات دیپلماتیک آغاز می
 اله جنگ سابقه نداشت. و قم اصابت نمود. اصابت موشک به این سه شهر در کل تاریخ هشت س

جهت جلوگیری از افزایش خسارت و ضربه به زیربناهای شهرهای مرکزی و حفظ آرامش جمعیت ساکن در  
ها به  شود و بالفاصله پس از اصابت اولین موشکاین شهرها، تمام نیروی دیپلماسی ایران بکار گرفته می

میانجیگری کرده تا از گسترش جنگ به شهرها  المللی خواست در این ماجرا  تهران، ایران از مجامع بین
 جلوگیری شود. 
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وزارت خارجه دولت ایران از کشورهای پاکستان، انگلستان و لیبی به عنوان واسطه جهت توقف حمالت صدام  
طلبد. طارق عزیز وساطت انگلستان را در دیدار با وزیر امور خارجه انگلستان  به شهرهای مرکزی کمک می

یاسین رمضان معاون اول صدام در "دیدار شود و طه  اده سرهنگ قذافی نیز پذیرفته نمیکند. فرسترد می
متوقف کردن جنگ شهرها بود،    جمهور پاکستان که حامل پیام ضیاءالحق درباره  ی رئیسبا فرستاده ویژه

به منظور خاتمه  اعالم کرد عراق به اقدامات خود برای وارد کردن ضربات سنگین به ایران تا یافتن راه حلی  
 94دادن به جنگ، ادامه خواهد داد." 

گرفته  ، شوروی پیشتر تصمیم  95ی مالی شوروی گبه دلیل فرسایشی شدن جنگ در افغانستان و ورشکست
جنگ افغانستان پایان یابد. لذا شوروی با فروش موشک بلندبرد به عراق، نیت خود را جهت پایان  بود که 

 دهد. نشان می جدیبه صورت ستان را حمایت ایران از چریکهای افغان

در اینجا الزم است موضوعی روشن شود که حادثه طبس در حقیقت بمباران خط لجستیک مجاهدین افغان  
تجهیزات و لجستیک نظامی    شود که آمریکا باشد، شوروی مطلع میاز طریق خاک ایران در طبس می

دهد. طبس  جددا آن را به مجاهدین افغان تحویل میدهد و ایران م مجاهدین را در طبس به ایران تحویل می
ایستگاه ارسال کمک آمریکا به مجاهدین در داخل خاک ایران بود و پس از بمباران توسط شوروی، رئیس 

صدر دستور به بمباران مجدد مکان تخریب شده توسط شوروی در طبس، جهت پاک نمودن  جمهور وقت، بنی
کند های تهران، حجت االسالم رفسنجانی وی را متهم میکی از نمازجمعهنماید. در یافتضاح و رسوایی می

شود. نیروهای  می  آشکاررویداد    صدر( حقیقت)مکان اقامت آقای بنی جروبحث میان تهران و پاریس  و در  
کنند کیلومتر از تهران عملیات را آغاز    500مکانی با فاصله    انجام کودتا ازآمریکایی امکان نداشت برای  

کوپتر و تسلیحات  درهم شکستن هلیهم در  و در ضمن هیچ امداد غیبی و نیروهای آسمانی و ماورائی  
 ند. اهدخیل نبود

یافت درآمد شوروی از فروش سالح  به هر حال اگر جنگ ایران و عراق پیش از جنگ افغانستان پایان می
شد و هزینه جنگ افغانستان فورا شوروی را زمینگیر و ورشکست  صا عراق متوقف میوبه دو کشور خص

لذا شوروی میبایست جنگ افغانستان )مرکز هزینه( را پیش از جنگ ایران و عراق )مرکز  نمود.  مالی می
 رسانید.درآمد( به اتمام می

از طرف ایران    598قطعنامه  و    کند که صلح دائمیدر دیگرسو، گویا منافع و مصالح عراق ایجاب می
پذیرفته شود، اما ایران تمایل داشت که فقط حمله به شهرهای مرکزی متوقف شود. شوروی به دلیل حضور  

قصد داشت تا هرچه زودتر    ،باالی لجستیک و شکست مالی خود در برابر هزینەهای جنگ در افغانستان

 

 دوره چهارم جنگ شهرها ، یدالله ایزدی،   94
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رساند، دلیل شوروی برای پایان جنگ عراق و  جنگ افغانستان را پیش از جنگ ایران و عراق به پایان ب
ایران پس از افغانستان، عمدتا این بود که تنها منبع درآمد شوروی برای ادامه جنگ با مجاهدان افغانی  

شد، لذا پایان جنگ ایران و عراق، از طریق فروش سالح به عراق )و تاحدی از فروش به ایران( تامین می
ساله پیش از اتمام جنگ   8مانع پایان جنگ    آورد. در حقیقت شوروید میفاجعەای مالی برای شوروی پدی

خطر و افغانستان بود لذا در طول مذاکرات خود با آمریکا در ژنو سوئیس بر سر چگونگی عقب نشینی بی 
مجاهدین افغانی خواهان ضمانت خروج    حامی  همچون   بدون تلفات شوروی از افغانستان، از آمریکا و ایران

 تلفات و سالمت از افغانستان بودند.   بدون

شود. از طرفی به دلیل کشانده شدن جنگ به  ایران می وآمریکا هم به دو دلیل خواهان پایان جنگ عراق 
  لذاشود  خلیج فارس احتمال توقف و قطع جریان و مسیر نفت از کویت، بحرین و حتی عربستان جدی می

باشد و از دیگر سو، بازار انرژی می  برخواهان پایان این تهدید  عمال    598بس  آمریکا با طرح و ارائه آتش
ایرانی –قاچاق سالح به ایران، شبکه اسرائیلی 96آمریکا با افشاء و فشار بر فروشندگان کانال اول اسرائیلی

در کتاب  کند. منشه بن آری افشاگر رابطه ایران و اسرائیل  قاچاق سالح به ایران را افشاء و منهدم می
 . ردازد پش به صورت مبسوطی به آن میخوی

نبودەاند. لذا  شان  مابین ایران و عراق هیچگاه عامل موثری جهت پایان جنگ  خود کشورهای  در حقیقت  
شوروی با مجهز نمودن عراق عامل تعیین کننده جنگ، سعی نمود که هم جنگ خود را زودتر پایان دهد  

ه برساند. بدون کشاندن جنگ به شهرهای مرکزی ایران،  و هم فشار بر ایران جهت پایان جنگ را به نتیج
 توانستند جام زهر را به آیت الله خمینی بنوشانند.  عراق و شوروی نمی

)از  روز و بالفاصله پس از تحویل    53آخرین پرده از جنگ هشت ساله بواسطه جنگ موشکی شهرها پس از  
  2پس از آنکه صدام    1367فروردین    31شب،  مهنی  12جزیره فاو به عراق در ساعت  پیش برنامه ریزی شده( 

را   خود  پیام  قم  به  پایانی  موشک  دو  یافت.  پایان  سال جنگ  هشت  کرد  پرتاب  قم  به  دیگر  موشک 
رساند. گویا قرار این بوده که ایران فاو را پیش از پایان جنگ به عراق بازپس دهد، آنهمه کشته در آن  می

آماده مشابهت دارد. دو موشک پایانی به قم هم که حامل پیام  عملیات بیشتر به یک سناریوی از پیش  
 ضمنی صدام حسین به همگان خصوصا مرتبطان و حاکمان قم بوده است. 

ایران معنادار    پیرامونیبراستی دلیل ادامه جنگ و تحمیل چنین هزینه انسانی و اقتصادی بر جغرافیای  
ب جز تفاوت نقش این دو سرزمین، ایران مرکزی و  است و پرهیز از هزینه در جغرافیای مرکزی توجیهی 

 جغرافیای متقدم استعمارگر است و جغرافیای متاخر استعمارشونده. جغرافیای ملل ندارد. 

 

 رجوع به کتاب پول خون، نوشته آری بن مناشه 96
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کند در حقیقت نیت و اراده رهبران دولت ایرانی را نمایان و  سخنی که آیت الله موسوی اردبیلی بیان می
عراق باید ادامه پیدا کند اما جنگ نباید به شهرهای  کند که جنگ در مناطق هم مرز با  آشکار می

 درونی ایران کشانده شود.  

شود، و این در حالی است که می  97گزارش   نفر زخمی  8183کشته و    1746روز    53آمار تلفات انسانی این  
  2000از دو طرف جنگ مجموعا بیش از یک میلیون نفر در طول این هشت سال کشته شدند، با کمتر از  

 توانست در همان سال اول متوقف شود.  نفر کشته این جنگ می

  81هزار و    3بالغ بر    ی تومان  7با نرخ دالر    از نظر آمار و ارقامم  1981ش/1359خسارات مستقیم جنگ از سال  
سال درآمد حاصل از فروش    25باشد، که حدودا معادل  دالر آمریکا می  98میلیارد  440میلیارد تومان، معادل  

باشد. به عبارتی خسارات جنگ  ( میآخرین قرارداد با چین  م اعالمیارقآمار و افت به کشور چین )طبق  ن
برآورد می بالغ و  نفتی  برابر درآمدهای  از ده  بیش  از تصور و به  شود. هزینه های مالی تحمیلی فراتر 

به این معنی است که   باشد. اگر طرف عراقی نیز معادل طرف ایرانی هزینه کرده باشد، این محاسبه می
ه به دوسوی جنگ سالح و امکانات فروختەاند، حداقل یک تریلیون دالر در آن ککشورهایی  اقتصادبرای  

 ایجاد شده است.تزریق و کمک و درآمد وکسب و کار جهانی دوران و دهه رکورد اقتصادی 

، آوارگان جنگی، خودتبعیدیان  این آمار عددی و مالی شامل هزینه های انسانی ناشی از ایجاد موج مهاجرین
گیرد. جمعیت کنونی شهرهای کرج، ورامین، فردیس، مهرشهر و صدها  شهرها و روستاهای ویران را در برنمی

دهند و خسارات ناشی از آسیمیالسیون زبانی، شهرها را عمدتا آوارگان جنگی تشکیل میشهر حاشیەای کالن
ختار اقتصاد دولت رانتی و نابودی کشاورزی و امکانات در  وابستگی شغلی به ساحلبی آبادها، فرهنگی، 

 مناطق پیشین این آوارگان درون سرزمینی ابدا قابل توصیف نیست. 

روز و اصابت موشک به مناطق مرکزی   53روز طول کشید اما تلفات و خسارات    2888جنگ ایران و عراق  
 کند.سرنوشت ادامه جنگ ویرانگر را تعیین می

که سرزمینهای مرزی درگیر جنگ بودند ملل ساکن )عرب ها، لرها، کوردها و ترک ها(  در تمام مدتی  
این سرزمین ها همواره خواهان درک و دلیل ادامه جنگ بودند و با وجود فضای خفقان  و استبدادی کامل  

در    گفتمانی  آن دوران، درخواست پایان جنگ همیشه تنها در کوچه و خیابان مطرح بود و به فضای رسمی  
 وارد نشد.غیاب رسانه آزاد 

 

 ینترنت، پیوند دوره چهارم جنگ شهرها ، یدالله ایزدی، از سری مقاالت نگین ایران، برگرفته از آرشیو ا 97
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گردد که دالیل ادامه و تطویل جنگ منشاء  با نگاهی به عواقب و پیامدهای پس از جنگ مشخص می
 اقتصادی دارد. 

تصمیم به انتقال مراکز صنعتی و اقتصادی به درون ایران و بعضا مناطقی که هیچگونه توجیه اقتصادی 
تر  فیای مراکز درونی ایران بودند، بسیاری از ابهامات را روشننداشت، توسط مسئوالنی که همگی از جغرا

ساخت. انتقال فوالدسازی، ماشین سازی، خودروسازی به اصفهان، اراک، مشهد و کرمان و رفسنجان همگی  
توسط ذینفعان تصمیمگیر صورت گرفت. در یکی از سخنان مهندس محلوجی دلیل انتقال ذوب آهن بندرعباس 

شود، به عبارتی مسئوالن اصفهانی آن زمان با بزرگنمایی خطر  تهدید فرضی" اظهار می  به اصفهان "وجود
کنند، هرچند موشک شلیکی  حمله به بندرعباس، چنین صنعت سنگین و پرحاشیه را به اصفهان منتقل می

 هم به اصفهان. برسد هم به بندرعباس میتوانست جنوب  دریا و مرزهای از 

 بود و برای مردمانی دیگر عزا.   این جنگ برای مردمی عروسی

قیمت دالر و طال دچار    با اعالم آتش بس بسیاری از کاسبان مرکزنشین طال و ارز از شدت ناراحتی سقوط
آقای   درباره  آقای دالر  تلویزیونی  به خودکشی زدند )سریال  برخی دست  بعضا  و  اقتصادی  ورشکستگی 

کند،  به عرصه خرید و فروش دالر خودش را بازخرید میکارمند اداره کار بود که به قصد ورود    فرجامی
ورشکست و راهی بیمارستان   فرجامیآقای  کند و  ، نرخ دالر به سرعت نزول می598در جریان پذیرش قطعنامه  

شود، این سریال در آنروزها حقیقت دو نوع زندگی در ایران مرکزی و ایران جنگ زده را نمایان کرد، می
است(، زده متوجه شدند که نگرانی و غم ساکنان ایران مرکزی شاید جنگ نبوده  ن جنگبسیاری از مردما 

به عبارت دیگر جنگ و آتش در خاک ملل مستعمره رابطه معکوس با رونق اقتصادی مناطق مرکزی  
اقتصادی،  بازرگانی، مبادالت  دارد، زمانی که در خاک مستعمرات فقر و جنگ است، تراکنش های 

کند )با فرض وجود  انجات و اعتبارات بانکی به سمت جایی که جنگ نیست سوق پیدا میمجوزهای کارخ
یک واحد پولی در یک جغرافیای مشترک( و لذا بهانه و دلیل مناسبی برای مرکزیان فراهم شد که  
اعتبارات، وام های بانکی، طرحهای تجاری و کارخانجات بیشتر و بیشتر به ایران مرکزی منتقل شود.  

ع کارخانجات جدیدالتاسیس در اراک، کرج، قزوین، زنجان و سرمایەگذاری دستوری از باال و تاسیس  تجمی
اقتصادی نداشتند عواقب ناشی از مهاجرت منابع بود.  های صنعتی دراین مناطق که هیچگاه توجیهشهرک

زان و توده جمعیتی، ها نه عامل نزدیکی به مواد خام را در خود داشتند نه نزدیکی به کارگر ار این شهرک
همسایگان  در ضمن به بنادر و ترمینال و پایانه گمرکی جهت صادرات نزدیک نبودند، به هیچ بازار صادراتی  

گران رانتی،  دولتی  کارخانجات  ایجاد  سبب  دستوری  سازی  صنعتی  لذا  نداشتند  دسترسی  و هم  فروش 
صنایع سنگین به بخش خصولتی واگذار   دولتی در ورشکسته  غیررقابتی شد. بعدها این سرمایەگذاری های  

 شود.  گردیدند که جزئیات در فصل چهارم موشکافی می
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جنگ همواره در تاریخ منجر به سانترالیسم اقتصادی شده است و سانترالیسم اقتصادی همواره به سوسیالیسم  
خواهد شد. در تاریخ همواره جنگ منجر به  مرتبط با دولت  و تمرکز قدرت اقتصادی در دست طبقه خاصی  

 اشرافیت سرمایه غیرمولد بزرگ بر سرمایه کارآفرین کوچک گردیده است.  
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 کند ؟چه کسی استعمارگر را تجهیز می 

استعمارگر دور بریتانیا همواره جهت تداوم و استمرار استثمار با استعمارگر نزدیک )دولت مرکزگرا( همکاری  
پایداری و تداوم    شراکت دارد. به عبارتی بدون حمایت استعمارگر دور سلطه نظامیو هماهنگی در حد  

و بر اساس پرونده های صادرات اسلحه   2020تا ژوئن    2015نخواهد داشت. در تحقیقاتی که در فاصله ژانویه  
تحریم تسلیحاتی،  درصد کشورهای تحت    80های بریتانیا به حدود  ها و مقامبریتانیا انجام شده است، وزارتخانه

محدودیتتحریم دیگر  یا  تجاری  داشتههای  اسلحه  صادرات  گزارش  ها،  لندن  چاپ  گاردین  روزنامه  اند. 
های خود وزارت تجارت  کشور تحت تحریم  73کشور از    58را به    دهدکه دولت بریتانیا تجهیزات نظامیمی
 گلستان توسط خود دولت نقض شده است.قوانین مکتوب دولت ان 99الملل بریتانیا، صادر کرده است. بین 

چند سال پیش گزارشی از آمار تجارت سالح بریتانیا منتشر شد و گویا انگلستان در صدر صادرکنندگان 
گیلبرت پژوهشگر استرالیایی که بیش از دو سال در -ادوات و وسایل شکنجه به ایران بوده است. خانم مور

از زندان این مطلب را به جسارت و روشنی به   زندانیان ایرانی و آزادیایران زندانی بود، پس از معاوضه با  
کند که: روی های امنیتی ایرانی از تکنولوژی بریتانیایی اینگونه در مطلبی افشاء میاستفاده سیستم

»ساخت بریتانیا«.    زدند نوشته بود:الف زندان اوین، به ما می- 2دستبندهایی که هر بار موقع ترک بند  
تبندهایی که حتی برای رفتن به بیمارستان و زمانی که به علت اعتصاب غذا قادر به راه رفتن نبودیم،  دس

 100زدند، ساخت بریتانیا بود به ما می

های مختلف  های استعماری)استعمارگر دور( هستند که استعمارنزدیک را در مناسبتدر حقیقت این قدرت
می استراتژیک  کمک  و  ابزایاری  اعتراف نمایند.  و  شالق  شکنجه،  با  رهای  همگی  مشارکت  گیری 

 پذیر بوده است. دور امکاناستعمارگر تکنولوژی مدرن 

نمونه دیگر همکاری استعمارگر دور مورد دکتر شهرام امیری است. شهرام امیری، جوانی از خانوادەای  
که مردم تحت سلطه در   ها و مصائبیتبعیض  تهیدست کورد کرمانشاه پس از عبور از هفت خان و تمامی

شود. شهرام امیری پژوهشگر و متخصص  باشند از رشته فیزیک ایزوتوپ فارغ التحصیل میایران مواجه می
رادیو ایزوتوپهای پزشکی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر )وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

 هستەای نبود. های ایران وی دانشمندمسلح( بود برخالف تبلیغات رسانه

ارائه  گیرد که به حکومت ایران خدمات علمیوی تصمیم می 2009گویا پس از اعتراضات انتخاباتی سال 
تحت عنوان سفر عمره به عربستان سعودی خود را به سفارت آمریکا در آنجا    2009نکند، لذا او در سال  

 

99The of countries under restrictions, says report | Arms trade |  80%UK sells arms to nearly 

Guardian. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/26/uk-sells-arms-to-nearly-80-of-

countries-under-restrictions-shows-report. Updated March 07, 2021. Accessed March 07, 2021 . 
1368683017892364288tus/https://twitter.com/KMooreGilbert/staتویتر خانم گیلبرت در تاریخ در آدرس  100
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ماه به ایران تحویل    4در آمریکا پس از  نماید. شهرام امیری پس از اقامت  معرفی و تقاضای پناهندگی می
شود. سازمان امنیت به های امنیتی ایران در یک خانه در شرق تهران حصر میشود و توسط مقامداده می

خانواده امیری گفته بودند که هدف از این اقدام حفاظت از وی در برابر خطراتی است که نیروهای امنیتی 
شود،  کند لذا ایشان مهمان آنها هستند. آدم ربایی مهمانوازی خوانده میمیاند؛ جانش را تهدید  احساس کرده

کردەاند او "مهمان" ماست.  هیچگاه بازداشت امیری را تایید نکردند و تنها بیان می   سازمان امنیت ایران
عدام کند اصال در جریان اگیرد مادر شهرام امیری نقل میشهرام دو سال مورد جنایت و شکنجه قرار می

پسرش نبوده وهیچگاه دادگاهی نشد و فرصتی برای دفاع از خود نداشت،  یک روز قبل از اعدام با او در 
او خبر میتهران دیدار می به  بهکند و پسرش  او در    دهد که  با معرفی  ایران  اعدام خواهد شد.  زودی 

رشوە سیاسی در قبال کوهنوردان    خواهی و اخذرسانەهای ایران و ادعای دزدیدن وی توسط آمریکا در پی باج 
آمریکایی به گروگان گرفته در ایران بود. متن ایمیل زیر بعدها از سرور هیالری کلینتون حقیقت ماجرا و 

 معامله دولت اوباما را آشکار نمود. 

 

حسن قشقاوی، معاون وقت وزارت خارجه ایران  توسط  در فرودگاه  شود  امیری که به ایران عودت میشهرام  
و اورا به عنوان یک قهرمان ملی و مبارز ضد آمریکایی در رسانەهای ایران  مورد استقبال قرار می گیرد 

استعمارگر نزدیک، شهرام شهروند ایران نبود تا مستحق دادگاهی عادالنه   نگاه   گذارند. دربه نمایش می
 باشد. او قربانی ارزانی بود چون متعلق به مردمان مستعمره بود. 
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از اراده آزاد    آمریکالینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، یکبار گفتە بود که : "آقای امیری در  هیالری ک
برخوردار بوده است" و "او آزاد است که بیاید ، بماند و آزاد است که برود.« هرچند که این اظهارنظر هیالری  

آریزونا دارای رستوران بود   کلینتون با واقعیت سازگار نیست. با دوست کوردی که در شهر توسان، ایالت
صحبت کردم، ایشان گفت که شهرام در توسان بود و حتی پیش او مدتی کار کرده، اما به دلیل معامله  

گفته در مورد دیگری،  شود.  آمریکا به ایران تحویل داده می  میان ایران و آمریکا در دوره اوباما توسط
برای شهرام امیری مطابقت ندارد. در ادعایی خبرگزاری  هیالری کلینتون با سلسله رویدادهای رخ داده  

میلیون دالر از    5ادعا کرد که شهرام امیری در قبال اخذ    )تریبون گروه اجماع واشینگتن(  واشینگتن پست
میلیون دالر دریافت کرده بود    5ها قرار دادە است، اگر شهرام  سیا، اطالعات هستەای ایران را در اختیار آن

ازای  نمی  مطمئنا برای رستوران کوچکی در  بنده کار  دالر در ساعت کار    9  حداکثربایست  نزد دوست 
پست متعلق به دستگاه حاکمه و بلندگوی سیستم است.  دانند که واشینگتن کرد. همگان در آمریکا میمی

 کند. دروغ و جنایت استعمارگر دور و همکاری با استعمارگر نزدیک خود را نمایان می

های سلطه ایران بر مستعمرات سابقه ندارد که کسی از ملیت غیرحاکم و دانشمندی با مرتبه    سال در خالل  
توسط   علمی نبود،  کورد  اگر  شهرام  باشد.  شدە  محکوم  طناب  با  اعدام  به  خودشان  ادعای  به  حتی 

 شد.ناعدالتخانەی استعمارگر نزدیک اعدام نمی

 شود، و تحت قانون استعماری به شهرام ختم نمی لیست کسانی که توسط استعمارگر نزدیک بی گناه

کولبران بی تاوان، زندانیان سیاسی، فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، برادران لقمان و زانیارمرادی، احسان  
 101فتاحیان، رامین حسین پناهی، حیدر قربانی همگی مقتول یک سیستم استعماری هستند.

 

 

 

  

 

 مار سایت هەنگاو و کومەلەی مافی مروڤ کوردستان مراجعه شود. آبرای لیست کشتەشدگان به  101
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 بلوچستان، مریخ روی زمین 

ان سرزمینی است که مابین سه کشور افغانستان، پاکستان و ایران تقسیم شده است. همانند کوردستان،  بلوچست
اند ها مرزهایی در خاورمیانه ترسیم کردهها و هویت ملی آنملتهمگنی  های اروپایی بدون توجه به  قدرت

 که بیانگر واقعیت جمعیتی انسانی نیست. 

م به چهار بخش در جنوب خراسان، جنوب کرمان، هرمزگان  1928ش/1307سرزمین بلوچستان و کالت در سال  
 و استان بلوچستان مابین سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان تقسیم شد. 

آن به استان سیستان و بلوچستان تغییرکرد. بلوچستان سرزمینی   بعدها در ایران نام بلوچستان از نام رسمی
تل دوست محمدخان توسط رضاشاه ضمیمه ایران شد و محنت و بیچارگی  پس از ق  1928آزاد بود که در سال  

شد،  تر مردمان آن سرزمین آغاز شد. هشتادسال پیش سرزمین بلوچستان فقط به نام بلوچستان شناخته مینفزو
م کلمه سیستان را با وجود اینکه سیستان نام مکانی در افغانستان است به  1956ش/1336بعدها در سال  

لوچستان و سیستان افزودند، با مهاجرت افراد غیربلوچ تحت عنوان سیستانی نه تنها ترکیب جمعیتی  استان ب
شمسی پایتخت آن دوزآب  30در حال دگرگونی است. در دهه  بلکه ترکیب دینی از اکثریت سنی به تشییع

 ر کرد.  پهلوی ها به زاهدان )زاهدها در فارسی( تغیی شد که توسط)زبان بلوچی( نامیده می

از کانی و معادن منطقه سیستان و بلوچستان بازدید   1970گروهی از زمین شناسان آمریکایی که در دهه 
دارای ذخایر عظیم    –کنند. این سرزمین به وسعت فرانسه  کردند از آن به عنوان مریخ روی زمین یاد می

د، این سرزمین همچنین دارای یک  باشطال، گاز و مس و همچنین منابع نفت و اورانیوم استیصال نشده می
 باشد. کیلومتری بر روی دریای عمان می هزارخط ساحلی 

انگلستان با غلبه بر نیروهای محراب خان بلوچ، حاکم وقت ایالت بلوچ، بر قسمت پاکستان    1839در سال  
رزی و  به جهت محافظت از خط م  -  یا غیررسمی  به طور رسمی  -آن تسلط یافت. قسمت عمده بلوچستان  

 بود.  1947غربی هندوستان تحت اداره امپراتوری انگلیس تا زمان استقالل هند در سال  -جبهه شمال

های مناسب بلوچستان در امتداد سواحل جنوبی آن، یک هزارکیلومتری مکران، سواحل، اراضی و پس کرانه 
فراهم کردە است. با  های کوچک)خورها(  شرایط مناسبی برای ترانزیت کاال و کشتیرانی تجاری، خلیج

المللی، سواحل بلوچی های آزاد و عمیق در دریای عمان دسترسی به خط بازرگانی دریائی بینوجود آب 
مکران را مستعد شکوفائی و توسعه اشتغال وتولید ثروت بسیاری نمودە است. با وجود همه این ذخایر، 

بلوچستان واقع در پاکستان  داشتە است. استعمارگر نزدیک، این سرزمین را در وضعیت مستعمره عقب نگه
 به صورت فدرال اداره میشود. 
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در   و معدنی  انرژی  ذخایر  از  تهران  است، گویا  پاکستان جاری  بلوچستان تحت کنترل  در  آنچه  برخالف 
 دهد منابع و جمعیت منطقه هنوز توسعه نیافته باشند."   بلوچستان بهره برداری نکرده است، ایران "ترجیح می

 رکیب جمعیتی به مقدار کافی و وافی به نفع مهاجران تحمیلی از مرکز تغییر نیافته است.تا ت

کند که اینگونه بیان می  2011امروزه بلوچستان غربی کمترین درآمد سرانه را در ایران دارد و آمار سال  
کنند. نرخ مرگ و میر نوزادان باالترین میزان در  درصد مردم بلوچ زیر خط فقر زندگی می  80بیش از  

 102( ,2011Zurutuzaشود.) ایران است. به گفته برسیگ، همه اینها از "سیاست ذوب" ایران حاصل می

گیرند و تفاوت اتنیکی و مذهبی منجر به   بلوچ ها در ایران سالهاست که مورد آزار و ستم ملی قرار می 
 شده است. واردکشتار و صدمه بسیاری به آنها توسط دولت های ملی پهلوی و شیعی در ایران 

برابر با    های چابهار، کنارک و جاسک به ترتیبسوادی در شهرستاندرصد بی  2016بر اساس آمار سال  
مقایسه با شهرهایی مانند تهران، البرز، اصفهان که 103سوادی در  درصد است. این میزان بی   25و    26،  32

 باشد. درصد است بسیار باال و حاد می 6تا  5سوادی آنها بین درصد بی

  هزار نفر از   60نزدیک به    2016تا    2011های  طی سال  2016براساس نتایج سرشماری نفوس مسکن سال  
های  اند. در ارتباط با سهم هر یک از شهرستاناستان سیستان و بلوچستان به مناطق دیگر کشور مهاجرت کرده

استان از کل مهاجرت دربازه زمانی یادشده اطالعاتی در دست نبوده، اما روشن است که اینان از جمعیت  
ستان و بلوچستان، استان بلوچستان استاندار سی کسر و ناپدید شدەاند، بطوریکه به گفته علی اوسط هاشمی

 ]به خارج از استان در کشور[ را دارد. بومیان ت اجباری باالترین نرخ مهاجر

مسئولیتی جامعه درباره وظیفه نهادهای دولتی در  در جایی دیگر خانم موالوردی، با ابراز نگرانی از بی
وضوع حمایت از خانواده معدومین به کل شدگان گفته است: »در برنامه پنجم توسعه مقبال خانواده اعدام

ها ... مسئول  حذف شده بود که ما این را دوباره در برنامه ششم گنجانده ایم...جامعه در قبال این خانواده
 است.«

از مرد خالی شدەاند،   در بلوچستان کامال  104با توجه به اعتراف خانم مالوردی و مسئوالن ایران که سه روستا
نتیجه گمی این کشته توان  با قاچاقچیان مواد مخدر رفت که  و یا قاچاق    105شدگان تحت لوای مبارزه 

 

102th. 16. “Inside Iran’s most secretive region.” The Diplomat, May 2011Zurutuza, Karlos. 

<http://thediplomat.com/2011/05/inside-irans-most-secretive-region/?allpag-es=yes > 
103.pdf15-024/24pajoohesh/files/-https://www.mccima.com/files/d 
/a-of-men-the-/all24/02/2016https://per.euronews.com-روستایی که تمام مردانش اعدام شدند. دسترسی  104

vilage-were-executed-in-sistan-provence-of-iran 
105 https://tisri.org/?id=ouwjgeeq 
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ها تحت عنوان مجرم  سوخت به پاکستان یا در جادەها توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیدەاند یا در زندان
 موادمخدر به چوبه اعدام سپردە شدەاند. 

نفر ساکن   22در هر کیلومتر سواحل مکران    دهد که هم اکنوننشان می  این در حالی است آمار رسمی
از   بیش  ایران  استانهای مرکزی  در  اما  از    106نفر   800هستند،  بیش  تهران  استان  در  نفر در هر   1800و 

 کیلومترمربع سکونت دارند. 

درآمد اکثر بلوچها ماهیگیری است که پس از آنکه دولت ایران )استعمارگر نزدیک( با کشور چین    منبع
صنعتی ایران و چین در جاسك بستە است، چینیها با   107ب نظر ساکنان بلوچ( قرارداد شهرك )بدون کس

برای بلوچ    کنند. سهمیجملگی جمعیت ماهی دریا را جاروب می  های بزرگ ماهیگیری عمالکشتی
 . 108ماند نمی بومی

های  کزی جهت چانەزنیناگفته پیداست که بلوچستان دارای منابع غنی نفت است که همواره توسط دولت مر
سیاسی استفاده شده است. ابراهیم یزدی وزیرخارجه دولت موقت بازرگان در بازگویی خاطرات این چنین نقل 

 کند: می

شد، به همان صورت نیز در این زمان تشکیل  "مجلس سیزدهم به همان ترتیبی که زمان رضاشاه تشکیل می
شت اما انتخابات مجلس چهاردهم که اولین انتخابات بعد  شد. البته مجلس سیزدهم نقش خیلی موثری ندا

هایمان  نسلاز رفتن رضاشاه و پایان استبداد سلطنتی بود یک انتخابات نسبتا آزاد بود که ما و خیلی از هم
در آن انتخابات شرکت و فعالیت کردیم. دانشجویان حقوق به احمدآباد رفتند و دکتر مصدق را از آنجا به  

د. یکی از آن دانشجویان آقای »حسن نزیه« بود که آن زمان دانشجوی حقوق بود. اینها رفتند  تهران آوردن
عنوان احمدآباد دکتر مصدق را با سالم و صلوات به تهران آوردند. در انتخابات دوره چهاردهم عناصر ملی به

امتیاز نفت کرمان    یک اقلیت در مجلس موفق شدند. مجلس چهاردهم زمانی اهمیت یافت که آمریکا دنبال
های  ها هم دنبال نفت شمال بودند. اولین تقاضا برای نفت از طرف کمپانیو ]سیستان و[ بلوچستان بود. روس

 ."109آمریکایی آمد

 

106 l5o7https://archive.is/wip/i 
 / /region-secretive-most-irans-/inside05/2011https://thediplomat.comدرون مخفی ترین منطقه ایران،  107
 بازیافته از آدرس   108

_i110309/http://www.thebaluch.com/00464720150224http://web.archive.org/web/

nterview.php 

 ، پیوند 1398مرداد  27شد. گفتگوت منتشرنشده با ابراهیم یزدی، کرد کودتا می اگر مصدق سکوت نمی  109

2077882/27/05/1398ps://www.tasnimnews.com/fa/news/htt / 
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 در جای دیگر مندرج است که قوام پیشنهاد بهرەبرداری مشترک این منابع را به آمریکایی ارائه کرده است.  

م با شوروی ها برای امتیاز نفت شمال و تاسیس شرکتی مشترک به مدت  1946ش/1325قوام در فروردین   
٪ ایران توافق حاصل شد. در ضمن قوام بە آمریکایی  49٪ روس،  51پنجاه سال بهرەبرداری و سهم مشارکت  

پیشنهاد می را  نفت جنوب شرقی )بلوچستان(  امتیاز  ایران مطرح  ها  قوام و دولت  از  نقل قول  این  کند. 
بنظر می بیشتر  دادە،  التیماتوم  تخلیە شمال غربی  برای  استالین  بە  آمریکا  رئیس جمهور  ترومن  شود کە 
وشش امتیازات دادە شدە بە شوروی و قول امتیاز بە آمریکا باشد. به یاد داشتە  رسد جهت آبرو داری و پمی

 باشیم کە انگلیس از قبل شرکت نفت جنوب امتیاز خود را دریافت کردە بود.  

 مکران و جابجایی جمعیتی 

ور  شود. همانطها و جابجایی میلیونها نفر میپر واضح است که سیاست های ایران منجر به نسل کشی بلوچ
تواند با منابع زیرزمینی خود  که اشاره شد، بلوچستان سرزمین غنی است و همانند بخش پاکستانی آن می 

توسعه یابد، بلوچستان شرقی توسط دولت پاکستان چون یک ایالت فدرال کشور پاکستان دارای برنامە  
برنامەریزی شدە    ظمیباشد به صورتی که آینده آن در قالب مدیریت سیاسی منتوسعەای و نقشە راه می

باشد و توسعه سیاسی آن  است. به طور نمونه، مناطق زیر شامل تقسیمات سیاسی آن بخش بلوچستان می
 د است. مشهوکامال  

قلل جعفرآب  تربت،  د،ّ  محم   ہست قالت،  سبی،  خاران،  حب،   مستونگ،   الئی،  لورا  ،ہ،لسبیل ہعبدلل   ہاد، 
 گوادر  ،ٹہکوئ  ژوب، مرادجمالی،  ہیرڈ یار، الله ہیرڈ چمن، پسنی، نوشکی، نصیرآباد،

اما حاکمان ایرانی گویا برنامه دیگری مد نظر دارند. قابل توجه است که مسئول و مدیران و حتی کارمندان 
باشند، در گزارشی از حسین دهقان، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، وی اعتراف  می  بلوچستان امنیتی نظامی

کنند. نشین به سواحل بلوچستان در یک طرح چندساله میتی از مناطق فارسبه وجود برنامه جابجایی جمعی
شوند، و  یك میلیون نفر جمعیت به بلوچستان منتقل داده می  1400تا    1394در مرحله اول این برنامه از سال  

میلیون نفر جمعیت به جمعیت   5شمسی برنامەریزی شده حداقل    1414تا    1400در مرحله دوم كه از سال  
م جمعیت افزایش یابد. در حالیکه  2050ش/1430میلیون نفر تا سال    10شود. در مرحله سوم  یشین افزوده میپ

٪ مدیران 95اکنون بر اساس آمار بیش از نودوپنج درصد مردم چابهار بلوچ و سنی مذهب هستند و بیش از 
به همراه خانواده در   110هزار نفر از نظامیان ارتشی  20شمسی 1395و شیعه هستند. تا پایان بهمن  غیربومی

نشینان چابهار بدترین وضع زندگی در ایران را اند این در حالی است که حاشیهاین منطقه اسکان داده شده

 

، پیوند   1396تیر  6ایران یک میلیون و دویست هزار را درچابهار اسکان میدهد، رادیو زمانه ، 110
347163https://www.radiozamaneh.com/  
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شود، هدف این است که بلوچ ها نمیکنند و این پروژه شامل آنها هیچگونه امکاناتی دریافت نمیدارند. آن
 111ی گسیل میلیونی مردم از مرکز ایران فراهم شود. کوچ نکنند تا زمینه ها به چابهار

كه در تحقق این عملكردها و    کند که "نكته مهمیدانشگاه هرمزگان ابراز می  یک عضو هیات علمی
اهداف وجود دارد، این است كه این هدفگذاری ها تا چه میزان باهم سازگار بوده و متناسب با ظرفیت های  

و توان اكولوژیك منطقه هستند". دولت ایرانی با ایجاد شهرهای جدید صدهزار نفری قصد انتقال  محیطی  
پنج میلیون نفر به این مناطق را دارد. این در حالی است که دولت ایران با سیاستهای جابجایی جمعیتی و  

سواحل مکران مرز آبی های جبری، عمال مرگی خاموش را برای ساکنان اصلی بلوچ آنجا رقم زدەاند.  اقدام 
 و هسته و مرکز اقتصادی بلوچهاست.  112بلوچستان با دریان عمان است 

مرکزنشینان سیاست زمین سوخته و استعمارزده مرده را همچون سیاست استراتژیک خود در بلوچستان به  
بلوچستان به بهانه قاچاق  اند همه مردان چهار روستا در  اند. خود منابع دولتی ایران اعالم کردهپیش برده

اند. بلوچستان تقریبا تبدیل به زمین سوخته شده است و مکررا نام آن از ترکیب سیستان  موادمخدر اعدام شده
 شود. ها حذف میو بلوچستان در رسانه

 

 تبعید داخلی رهبران بلوچ 

فرهنگی، اجتماعی،  ، زبانی، مذهبی،  برخالف خراسان و البرز و یا کرمان، بلوچ از هویت مشخص قومی
تاریخی و جغرافیایی قائم به ذات خود برخوردار هستند. رهبران مذهبی بلوچ همواره مقاومت خود را در  

ها از سیاستهای خصمانه برابر سیاستهای یکسان سازی و آسیمیالسیون و تجزیه هویتی ابراز کردەاند و آن 
بلوچ، موالنا عبدالحمید امام جمعه زاهدان اجازه  ضد ملت بلوچ آگاه هستند. به طور نمونه یکی از رهبران 

این محدودیت موجود    2013سفر به دیگر مناطق بلوچ در استانهای کرمان و هرمزگان را ندارد )تا ژانویه  
آینده  استان  به مثال  اجازه سفر  نه چندان دور  از خود رهبران، ممکن است در فردایی  نقل  به  بوده است( 

رانشهر و چابهار را نداشته باشند زیرا در آن صورت وی فقط رهبر مذهبی اهل سنت  بلوچستان جنوبی و یا ای
استان بلوچستان شمالی خواهد بود، و نباید در امور “استانهای دیگر” دخالت کند. چنین شیوه بازتجزیه  

ا  های خاطرات استعمار کالسیک اروپایی در سرزمین های آفریقایی را به مسرزمینی و استانی، سیاست 
 شود. یادآور می

 

 

 /83167024https://www.irna.ir/news، پیوند 1397ای توسعه مکران، میزگرد ایرنا ، دی یی، صدای پفرنگیس حمزه 111
سازی دولتی و تخریب سکونتگاه بومیان، پیوند طرح »توسعه چابهار«: شهرک  112

357378https://www.radiozamaneh.com/ / 
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 هویت  ، استعمارزده بی سیاست محروم کردن از شناسنامه 

شوند و  شود و در نتیجه در مدرسه نام نویسی نمیبه بسیاری از کودکان بلوچستان شناسنامه دادە نمی
توجیه نیست در حالیکه  مانند، براستی منطق دولت )بجز وجود هدفی استعماری( قابلسواد باقی میبی

های سنتی خود اكثرا تمام قرآن را ختم کرده و بعضا حفظ نمودەاند. کودکان کودک بلوچ در مکتب  همان
 کنند. ها آنقدر باهوش هستند که در سنین هشت ونه سالگی تمامی قرآن را حفظ میآن

شمسی تاکنون، بیش 1374مشخص نیست اما ”از سال    113باشندمی  آمار دقیق کودکانی که فاقد شناسنامه
طور متوسط، اند. به وبلوچستان، تعیین تکلیف شده  هزار پرونده فاقد شناسنامه در شورای تأمین سیستان  14  از

چیزی حدود هزار پرونده در سال...” الزم به توضیح است که شورای تامین یک نهاد امنیتی، اطالعاتی 
 است.

سیستان و بلوچستان دارای بیشترین رشد " امروزه    114کنددر جائی دیگر فرمانده سپاه در بلوجستان ادعا می
های مالی و تبلیغات مذهبی خارجی ]منظور  رغم فقر و محرومیت با حمایتجمعیت اهل تسنن است که علی

کند، زیرا  عربستان و امارات است[ ادامه داشته است، و این کودتای جمعیتی امنیت کل ایران را تهدید می
های متعدد  شود". این مصاحبهنوزاد سنی در کشور متولد می 16شیعه، امروزه در ازای تولد هر سه نوزاد 

دریادار سیاری )فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش( و اظهار نظر فرماندهان سپاه برای توسعه سواحل مکران 
 در همین راستا قابل تفسیر است. 

افت جمعیتی بلوچها دارد. یکی از  دولت ایران با انواع و اقسام روشها و ترفندها سعی در کاهش و تغییر ب
نمودن و بیگانەسازی از شهروندان بلوچ با استفاده از ابزارهای حاکمیتی در دست    ها غیررسمیاین سیاست

دولت است. شناسنامه، کارت ملی، پاسپورت و سند ازدواج همگی ابزارهای در دست قانونگزار و حکمران 
  کند. محروم نمودن کودک بلوچ از شناسنامها باطل میجهت اعمال سیاستهای خود است. دولت ملت ر

موجود    نابودی و قتل آینده یک کودک را در پی دارد. در بلوچستان چهل هزار کودک بدون شناسنامه
تواند چهار تا پنج ، آمار واقعی می115در اداره ثبت احوال و مراجع قانونی دارند  هستند که پرونده رسمی 

بلد صاحبان اصلی  ی و قانونی قدرتی برای نفیمؤسساتتراشی و موانع  شده باشد. اشکالبرابر پروندەهای ثبت  
 اند.  این سرزمین است. اینان در سرزمین خود و در خاک خود آواره

 

 شناسنامه روی بوم نقاشی است، خبرگزاری خبرآنالین های کودکان بی سحر، دختر بلوچی که راوی رنج 113
، پیوند  2019دسامبر  23به بلوچها،  فریدی، علی اصغر، پیوستن به سپاه شرط دادن شناسنامه114

4063https://iranhr.net/fa/articles/  
، پیوند 2016مارس  2کمک نمیکند، تارنگار حقوق بشر در ایران،  کمیته امداد به کودکان بلوچ بی شناسنامه115
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مشابه این سیاست در سوریه و حکومت )پدر و پسر( اسد جاری بوده است. در منطقه شامل شرقی سوریه  
سال است که تعمدا دولتهای )پدر و پسر( اسد برای    60شود، بیش از  میکه ڕۆژئاوای کوردستان خوانده  

ها را مهاجرینی از کوردستان ترکیه و غیرسوری به  کنند، آننمی  بسیاری از کودکان آن منطقه شناسنامه
٪  62آوردند. پس از تغییرات سیاسی دهه اخیر و قیام مردم برضد حاکمان دمشق مشخص شد که  حساب می

  ت و گاز سوریه در مناطق کوردستان آن کشور است و دلیل عدم صدور اوراق هویتی و شناسنامهمنابع نف
درصد نفت   60این بوده است که آن جغرافیا خالی از سکنه شود زیرا که عمده سبد خوراک و کشاورزی و  

 شود. و گاز سوریه از آن منطقه استحصال می

دلیل می این  گرفتبه  نتیجه  قاطعیت  با  منابع    توان  بلوچستان  ساحلی  استراتژیک  جغرافیای  دلیل  به 
از صدور  اورانیوم، نفت و گاز و پروژەی انتقال جمعیت فارس به مکران، دولت ایرانی قصد دارد تا با امتناع

نماید، کاهش و اخراج مردم بلوچ از سرزمینشان را سبب شود.  می  ها را در کشور ایران رسمیاوراقی که آن
و کارت ملی، ثبت نام مدرسه و دانشگاه، حق کار و بیمه، حقوق کوتاه   کرد که بدون شناسنامهباید توجه 

ها  ، دریافت ارث از والدین، مسافرت و پاسپورت و حق رأی از آنو بلندمدت تأمین اجتماعی، ازدواج رسمی
ها شوند. آنوب نمیجمعیت محس شوند و یا رأی ندهند، جزء آمار رسمیشود، زمانی که ثبت نمی دریغ می

 بر روی سرزمین وجود دارند، اما بر روی کاغذ نباید وجود داشتە باشند. 

خود رانده و زبالەگرد شدەاند بسیار    116داستانهایی واقعی از کودکانی همانند عثمان بلوچ، که در سرزمین
رکزی کشور  م  شهرهایدهشتناک است. بسیاری از کودکان بلوچ تبدیل به کودکان کار در خیابان و  

القاء میساکن  شوند. تهران که  می به ما  شد که کودکان  بودم، مدتها در گفتگوهای روازنه و رسانه 
خیابان، شیشەشور ماشین ها، کودکان سر چهارراەها همگی بچەهای پاکستانی و افغانی هستند، عاطفه  

جود آید، لیکن برخالف دروغ خارجی بودن آن کودکان بوتبعه    شود زمانی که تصورو ترحم شهروند کم می
ها عمدتا کودکان بلوچ متولد ایران هستند که قرار است همانند  دولت و ماشین تبلیغات حکومت، آن  رسمی

فلسطینیان در آینده نزدیک از سرزمینشان رانده و اخراج شوند. اگر ماشین تبلیغاتی دولت ایران آنقدر قوی 
  نهادهای  و  سازمانهاکردند مسلما  افغانی و خارجی تصویر نمیبود و کودکان کار بلوچ را به دروغ  نمی

 . رساندندمی عمل به موثرتری اقدامات مردمی

بلوچها به این نتیجه رسیده اند که اهداف بلندمدت استعمارگر نزدیک، تقسیم سرزمین بلوچستان، حذف  
بلوچ نام  به  استانی    هویتی  ایجاد  روی سرزمین کهن مجاور  و  بر  و شیعه  اکثریت غیربلوچ  با  دریایی 

 باشد.  بلوچستان می

  
 

 ، پیوند1398مرداد  2هزارە مقدم نسرین، عثمان کودک بلوچی که از خیابان می هراسد، 116
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 مرثیەای برای کارون و عرب 

هایی  به خصوص تغییر ترکیب جمعیتی در استان  دولت ایرانی سالهاست در صدد تغییر بافت جمعیت بومی
اق و  بحرانهای زیست محیطی  ایجاد  باشند،  ابزار است که دارای منابع استراتژیک می  تصادی تعمدی 

 اجرایی این سیاست است.

دولت استعماری به دلیل دردسترس داشتن درآمد حاصل از نفت، قادر به ایجاد شغل به دو روش مشخص 
 باشد. می

تواند با سوءاستفاده از یکم روش به طور مستقیم با استخدام و اشتغال در پست دولتی میباشد که دولت می
ف زبان  به  تسلط  لزوم  مهاجران  شرط  از  را  خوزستان  سرزمین  اداری  بدنه  و  سازمانی  ترکیب  عمال  ارسی 

با آمار    زبان تأمین کند. در عمل هم خوزستان هم بلوچستان دارای ترکیب نیروی انسانی غیر بومیفارس
 ٪ می باشند. 95بیش از 

انتقال تمام   و  به مهاجرت خانوادگی  نیاز  ارسالی قاعدتا  با  اعضای خانواده میاین کارمندان  لذا  باشند 
استخدام غیربومی بافت جمعیتی تغییر خواهند کرد و چون این مهاجران تمایلی به فراگیری زبان ساکنان  

انتقاالت ماموران   اصلی ندارند، لذا بافت زبانی نیز دگرگون شده است. اصوال از دوره پهلوی اول تمامی
ز محل تولد برای جداسازی، تفکیک و برهم زدن بدنه اداری  دولتی به خدمت در استان و مکانی جدای ا

را به خوزستان، کارمند ترک را به   تبارحکومت در سرزمینهای غیرفارس نشین بوده است. ارتشی کورد
آنان عمال با دوگانگی فرهنگی    خراسان و لر را به آذربایجان ماموریت دادەاند که نسل دوم طبقه متوسط

 مواجه شوند.

کاری امور نفت، عمال  سپاری خصوصا پیماندولت ایران با ایجاد و برپایی بخش خدمات و پیمان  دوم،  در روش
پیمان از طریق مناقصه و واگذاری  به شرکتهای غیربومیبه صورت غیرمستقیم  خارج    نامه و قراردادها 

بر   ان است هیچ الزامی کند. در اینگونه قراردادها چنان که مرسوم سایر نقاط جه   ها را منتفع استان، آن 
، درصد مشخصی از تدارکات مواد و خدمات از محل و سایر مرسومات قراردادی  بکارگیری نیروی بومی

شود. با توجه به اینکه عموما اشتغال در بخش خدمات در اختیار مهاجران فارس در سرزمین  مشاهده نمی
بودی و کوچاندن کشاورز زمیندار که لر و  خوزستان است، عمال قتل و نابودی کشاورزی، هدف عمده آن نا

 عرب هستند خواهد شد. 

آب زالل و شیرین رودخانەهای استان با سدبندی به بهانه کشت نیشکر تبدیل به آب شور و غیرقابل استفاده  
نشین یزد  لر و عرب مجبور به ترک خانه و زمین هایشان شوند و به اطراف)عمدتا کشاورز(  شده تا جـمعیت  

ن تبدیل شوند. در چندین مورد دولتیان استعمارگر بدون ارائه هیچگونه دلیلی اقدام به برش درختان و اصفها
کوچکترین هزینه و زحمت به  تواند باشد که نخل، محصولی است که تقریبا  نخل کردەاند. دلیل آن این می

و صاحبان زمین و درختان    هاعربدرآمد بدون هزینەای برای    نگهداری نیاز ندارد و خودرو است، لذا منبع
عرب از  مردم    اقتصاد خودگردان است. سیاست کوچ اجباری  جهتهسته  نمونه یک  باشند. نخل  نخل می
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زمین های نفت خیز بدون قطع درآمد آنها امکان پذیر نیست. احداث سد، سبب شوری آب و باعث نابودی  
ها   تاالب  و مرگ  هندیجان  و  ،شادگان  ،خرمشهر  آبادان  های  برای  نخل  را  فراوانی  و مشکالت  گشته 

 کشاورزان، صیادان و نخلداران عرب، لر، مندائی و خوزی ایجاد کرده است. 

سدهای میزان، گرگر، دودانگه و شطیط  جهت تجمیع آب و حفر زیرزمینی تونل های آب کوهرنگ، قمرود 
آب خشکاندن  است.  ایران  مرکزی  نواحی  به  آب  انتقال  برای  دز  خ و  روزمینی  ایجاد  های  سبب  وزستان 

مستمسک و بهانه جهت دست درازی به آب بختیاری و لرستان شده است، حال با ادعای تأمین آب شرب 
کند. در یک فرآیند  خوزستان در حقیقت دولت عمده آب بختیاری را به اصفهان و مرکز ایران منتقل می

کند، سپس همان  ا خشک میکند و آب عرب ردیالکتیکی، دولت ایرانی خود مشکل را خلق میمخرب  
کند تا بتواند به آب یکی دیگر )بختیاری( دست درازی  دولت مشکلی به نام حق آبه استانی را اختراع می

شود و نه تنها آب را به  کند، حال خود دولت ایرانی که مجرم است در مقام قاضی دوباره مرتکب سرقت می
دهد، جالب است چند سال پیش  گیرد و به اصفهان میمی  هاعربدهد بلکه از بختیاریها به نام  عرب نمی

هیچ  بودند،  کرده  دادخواهی  آب  سهمیه  بودن  کم  به  اعتراض  در  اصفهان  کار  فرنگی  توت  کشاورزان 
پذیردکه کشت  توت فرنگی در اصفهان از لحاظ آبی و اقتصادی و بستری مقرون به صرفه  کارشناسی نمی

 هست.  

 

 سدسازی کوچاندن عرب است هدف و    شکر کاالی استراتژیک نیست 

خیز را قرق کرده  هزار هکتار زمین حاصل  38در جلگه کارون و خوزستان پنج شرکت کشت و صنعت نیشکر  
کشت و خودتأمینی خانوار عرب از  و نه تنها آبهای شیرین جاری را پشت سد دز محبوس کرده، بلکه تنوع 

محصول آن هم شکر، عمال استقالل اقتصادی خانوار عرب    ها در یکبین رفته است. با تجمیع کاربری زمین
هدف قرار گرفته شده است. نخل، سبزیکاری، انواع کشت تابستانه، همگی بواسطه شورشدن آب، از بین 

است. درحالیکه  ها تغییر اساسی کردهها منجر به کوچ عرب شده و ترکیب جمعیتی آنرفته است، این اقدام 
تراتژیک جهت صادرات و یا تأمین امنیت پایدار کشور ایران نیست و توسعه شکر به هیچوجه کاالی اس

شود، بجز  صنعت نیشکر در مقابل هزینەهایی که بر سایر بخشهای کشاورزی سرزمین خوزستان تحمیل می
 هدف دیگری برای آن متصور نیست.  عرب کشاورز تخریب و نابودی

  هاعربکند. زیرا که در خاک خوزستان فقط  اخراج میکشاورز خوزستان را از سرزمین    طبقهسدسازی فقط  
باشند که زندگی و لرها کشاورز هستند نه مهاجران. مهاجران و طبقه متوسط عموما کارمندان غیربومی می

 اینان و حقوق آنها به کشاورزی مرتبط نیست بلکه مرتزق است به نفتی که به اجبار وقهر استخراج میشود.

های نفت خیز بوده است.  تصاحب زمین  ،اكثرا کشاورز  مردم عربهدف تخلیه سرزمین خوزستان از مابقی  
 هدف خشکاندن زمین کشاورزی، اخراج عرب از خاکش است.
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سوم   انحصار    - فصل  و  مٶسساتی  استعمار 
 قانونگذاری 

دامه استعمار در این فصل  ها در استقرار و انقش قدرت قانونگذاری، تاسیس مؤسسات و شکل و کارکرد آن
و   مؤسساتشود. جهت موشکافی درست، نیاز است تا روند بازترسیم سیستم توزیع، تاسیس توضیح دادە می

 نهادهای استثمارگر و تحمیل قاعده و قانون استعمارگر به درستی بررسی شود. 
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معنای واقعی و عمل الزم را    "قوانین بدون دادگاه همانند یک نامه و کاغذ مرده هستند، نظام قضا است که
 کند." مشخص می

 الکساندر هامیلتون 

 قانون نویسی بدون لحاظ استعمارزده 

 

 قوانین کافکا را باید شکاند 

در سیستم کوکلنیالیستی، قانون جهت برقراری نظم و آسایش برای استعمارگر و جلوگیری از شورش و قیام  
و نهادهای    مؤسسات (  orderنظارت و تحمیل نظم )به معنای  باشد. این قوانین جهت کنترل،  استعمارزده می

 شوند.  مستقر است. این قوانین توسط قدرتی دور در مکانی دور از سرزمین استعمارزده نوشتە می

خواهد  دارد. در این داستان رعیتی می117کافکا روایتی آموزنده در مورد قانون در داستان »در برابر قانون«  
 ه روبرویش یک درب دروازه مانندی قرار دارد. بر روی درب نوشتە شدە است، قانون. وارد یک اتاق شود،ک

 نام این درب قانون است.

شود، هرچند درب باز است اما یک گارد نگهبان در مقابل  همانطور که مرد روستایی به دروازه نزدیک می
تواند مرد را به دروازه راه دهد. نمیگوید که  شود، گارد میدرب ایستاده است. مرد که به درب نزدیک می

دهد »ممکن است ، اما حاال نه«. رعیت توقف  پرسد آیا او بعدا مجاز خواهد بود. گارد پاسخ میمرد می
رود. گارد نگهبان مرتبا از جلوی شود و رژه میایستد، گارد مدام از جلو درب رد میکند و همانجا میمی

شود تا درون اتاق را ببیند. گارد ملتفت شود. یکبار آن مرد خم مید میدرب که همیشه چهارطاق باز بود ر 
خندد: » باوجود ممنوعیت من، اگر اتاق آنقدر نظر تو را جلب کرده تالشت را بکن داخل شود و میمی

شوی؛ اما یادت باشدکه من آخرین گارد نیستم، درست است من قوی هستم اما جلو هر اتاقی گاردی 
من ایستاده است ...« مرد انتظار چنین مشکالتی را نداشت؛ مگر قانون )درب ورود( نباید برای پرزورتر از  
 طور همیشه در دسترس باشد؟ همه و به 

دهد تا در مقابل درب بنشیند. مرد روزها و سال ها   دهد و به او اجازه می گارد به مرد یک صندلی می
می منتظر  و  مینشسته  پیر  مرد  هماند.  و  نمیشود  عبور  قانون  از  مرد  نوز  از  گارد  گاهگاهی  کند. 

کند. در  هایی مینماید. راجع به مرز و بوم و بسیاری از مطالب دیگر از او پرسشهای مختصری میپرسش
طول این سالها، مرد هر چه بیشتر توجه خود را به لباس مردگارد، صورت ظاهری گارد و سایر مشخصات  

کند، و این گارد است که تنها مانع از د[ درب های دیگر را فراموش میکند و مرد ]وجووی جلب می
 

 before the law، فرانس کافکا، در برابر قانون117
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دسترسی به قانون است. زمان میگذرد. مرد پیش از مرگ همه سؤاالتی را که در ذهنش جمع شده بود، در  
توانست از جا بلند اش دیگر نمیکند؛ زیرا با تن خشکیدهکند. به گارد اشاره مییک سؤال خالصه می

شود چون اختالف قد کامال به زیان مرد دهاتی تغییر یافته بود. از گارد  رد درب ]قانون[ خم میبشود. گا
جز من تقاضای  کس دیگری به   پرسید: »اگر همه دوستار و خواهان قانونند، چه طور در طی اینهمه سال

»از اینجا  ورود نکرده است؟« گارد که حس کرد این مرد در شرف مرگ است... درگوشش فریاد کشید: 
روم و توانست داخل شود، چون این درب را فقط برای تو درست کرده بودند. من می جز تو نمی هیچکس به
 بندم.«  در را می

 یابد.   داستان اینجا پایان می

کافکا مسخرگی رابطه گارد )استعمارگر( و رعیت )استعارزده(، حاکم و محکوم را در این روایت به زیبایی  
خواهد به تمدن و دنیای نو وارد شود. اتاق  معنی عریان داستان کافکا این است، رعیتی میدهد.  نشان می

همان دنیای نو، تمدن و شهرنشینی است. حاکم برای ورود به اتاق )شهرنشینی( درب )قانون( تعبیه کرده  
یک سلسله  است. دنیای نو درب )قانون( دارد. سنت و دنیای کهن درب )قانون( نداشت بلکه عرف داشت،  

 هنجار و نرم و اخالق موردپسند عامه داشت )معادل آن در کوردی نەریت است(.  

در داستان، تمدن اتاق موردنظر است که رعیت قصد دارد ورود پیدا کند. اما برای ورود به اتاق )دنیای نو  
کند که این ه میو تمدن( درب تعبیه شده است. این درب برای همگان نیست، زیرا که گارد در داستان اشار

 برای توی رعیت درست شده بود.  درب فقط

ها و مؤسسات محافظ  درب، قوانین تعیین شده از سوی دیگری است. گارد در اینجا بروکراسی، دم و دستگاه
 باشند. گارد مرزبان درب است ،به همان منوال که مؤسسات مرزبان قوانین هستند. قانون می

  گوید می  رعیت  به  گارد  داستان  در   که  زیرا  نیست   جدی  مانعرده، اصال  گاردی که جلوی درب را سد ک
ین آخرین در نیست.  ا  و  هستند  موجود  هم  دیگری  درهای  کند،  باز  را   خود  راه  تواند می  بخواهد  اگر  که

پذیرد،  کند و میگارد نگهبان سعی دارد که رعیت را با شیرین زبانی منصرف کند ومرد رعیت تمکین می
 خورد. شیرین زبانی گارد، همان رسانه، دستگاه انتشارات و پروپاگاندای سیستم حاکم است. میفریب  

کند که هوش و حواس مردرعیت از مساله اصلی )که استفاده و سود گارد آنقدر شیرین زبانی و وراجی می
شود و می  شود و بجای آن محو و مبهوت ریش، لباس و جزئیات گاردگرفتن از قانون است( منحرف می

کند، هرچند که روی صندلی )امکانات بی ارزش( نشانده شدە است. زرق و برق،  گذر زمان را فراموش می
ظاهر و لباس گارد، همان ابهت و شکوه دم و دستگاه دولت، مؤسسات، پست وکرسی و زیرآالت متصل به  

 .استعمارگر است. دیوانساالری دولت ، ریش و پشم و قد و باالی گارد است
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این رعیت، خالق دیو خود می اینجا خود  ابهت گارد نگهبان )در  دیو همان تصور  این  و    مؤسساتشود، 
دستگاه( قانون )درب( است. وجود قوانین برای تأخیر در اجرای عدالت برای مظلوم هستند زیرا که گارد 

وارد بازی به تأخیر    ارد گ .  شود  داده  ورود  اجازه  وی  به  است  ممکنگوید، حاال نه، اما بعدا  به رعیت می
دهد و ذهن او را  انداختن ادای حق شده است. گارد با تطویل انتظار، مرد را به ابهت کذایی خود فریب می

  فروخورده،  حق  استعمارگر،  و  استعمارزده  بین  رابطه  در  است،  حق  ایفای   اصلی  مساله .  کندمی  منحرفکامال  
 .  است خاک و سرزمین

شود که گارد برای و حق خود را بگیرد، لذا در اینجا، به نوعی اشاره میخواهد شهری شود  رعیت می
باشند که ما  تواند قانون ببافد. این قانون همان پیلەهایی میتثبیت خودش، برای هر سلیقەای و رعیتی می

د،  زبان اعتراض مداوم ندارخود دور خود تنیدەایم و واقعی پنداشتەایم. رعیت همچون یک استعمارزده بی
کند. رعیت اعتراض مداوم ندارد یعنی، مبارزه مداوم دست آخر تمام سواالتش را در یک سؤال مطرح می

 باید دایم مبارزه کند. ندارد و او می

ساخته ذهن انسان استعمارزده است که آزادی او را غصب کرده است. خواننده    مؤسساتگارد در اینجا همان  
 قدرتی است که رعیت از تخیل خودش به گارد داده است. کند که ابهت گارد، همان کشف می

شود که همچون ماسک یک نظم  این گارد در قالب نهاد و مؤسسه به بروکراسی عظیم و طویلی بدل می
گذارد. قانون برای استعمارگر، سیاسی متمرکز وظیفە اعمال اراده و دستورات این نظام سیاسی را به اجرا می

 تبعیض و اشغالگری است. چنین قانونی پشت مؤسسات دستکرد پنهان شده است.توجیه چپاول، 

سخن آخر کافکا این است که قانون واقعی نیست، بلکه دروغ است. استعارزده باید مبارزه کند و قانون  
 استعمارگر را باید بشکند. 
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 گاندی قانون شکن 

حقیقی مبارزات مهاتما گاندی    معنی  به  رەایاشادر متون و نوشتەهای متعدد موجود به زبان فارسی، کمتر  
(Salt Satyagrahaنمی )آمیز و بدون خشونت تلقی  شود. همواره مبارزات گاندی، مبارزه مدنی، مسالمت

نوعی مبارزه است. باید به یاد داشت که    118شود که گویا صلح طلبی شود و به استعمارزدگان القاء میمی
 اقتصادی شهری بود نه مدنی.   مبارزه گاندی یک مبارزه تحریم

 توانستند از آب دریا نمک استیصال کنند تا اینکه که بریتانیا پس از اشغالآزادانه می  1882هندیها تا سال  
هند با تصویب قانون نمک انحصار خود بر تولید نمک و پرداخت مالیات را اجباری کرد. به مدت بیش از 

انحصار پرسود بریتانیا بوده است. بریتانیا با تحمیل قوانین، مردم  دو قرن تولید و توزیع نمک در هند یک  
هند را از تولید یا فروش نمک خودشان ممنوع کرده بود، هندیان مجبور بودند که نمک گران وارداتی که  

، به همراهی پیروانش  1930. گاندی در ماه مارس سال  کنند  شده را دوباره خریداری  صادر  خام  صورت  بهقبال  
کیلومتر از احمدآباد به شهر ساحلی دندی    390اهپیمایی اعتراضی بیست و چهار روزه به مسافت  یک ر

دریای عرب با پای برهنه آغاز کرد. این راهپیمایی جهت آن بود که مالیات باالی تحمیلی بریتانیا بر نمک 
  تولید  هزینه  تا  بود  کرده   تحمیل  هندوستان  ساخت  نمک  برهندوستان لغو گردد. بریتانیا این مالیات را عمدا  

نمک هندی باال برود و در بازارهای داخلی و خارجی مشتری نداشته باشد. بریتانیا بر سایر محصوالت هند 
به گفته شاسی بود.  استعماری وضع کرده  بر    نیز مالیاتهای  بریتانیا  استعمار  طرور در طول سیصد سال 

بریتانیا چهل و پنج تریلیون دالر از آینده    ل رفته است.تریلیون دالر از هندوستان به چپاو  45هندوستان ،  
 هندوستان سرقت کرده است.

دولت   برای  کار  آیا  پرسید،  دولتی  کارمندان  از  گاندی  نادیاد،  شهر  در  توقفی  در  راهپیمایی  در مسیر 
 استعمارگر ارزش آن را دارد که شما استبداد و ظلم ]بریتانیا[ را بر همنوعان خود اجراکنید؟ 

س از بیست و چهار روز راهپیمایی با پای برهنه گاندی و پیروانش به شهر ساحلی نمک رسیدند و گاندی پ
یافت، آنرا در دستان خود گرفت    119ابتدا مراسم آبتنی مخصوص را در دریا بجا آورد و سپس تودەای نمک
 و گفت »من با این، بنیان امپراتوری بریتانیا را به لرزه درخواهم آورد«. 

هندیان به سواحل سرازیر شدند تا    از آغاز جنبش »ساتیاگراهای نمک« طی هفتەهای بعدی تمامیپس  
و گل نمکین کنار ساحل، برای خود نمک استحصال و برداشت کنند.   120با نمک شوری از رسوبات معدنی 

 

 نهادهای اطالعاتی جهت خنثی نمودن مبارزه واقعی دستچین شده است.  شودکه کتاب جین شارپ هم توسط در گزارشی ادعا می 118

 دولت بریتانیا تمامی گنبدهای نمکی کنار دریا را پیش از رسیدن گاندی صاف کرده بود. 119
 هپیمایی نمک و حاکمیت استعماری بریتانیا بر هند  را 120

https://www.history.com/news/gandhi-salt-march-india-british-colonial-rule 
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دستگیر شد  پس از آن گاندی اعالم کرد که کارخانه دولتی نمک زاراسانا را نیز تعطیل خواهند کرد، او  
 ولی پیروانش تحصن و بست را به انجام رساندند.

در این مبارزه نه تنها زنان حضور چشمگیری داشتند بلکه برنامه گاندی بر ایجاد اتحاد میان هندوها و  
های  مسلمانان بود، زیرا که نمک برای هردو ملت حیاتی بود، این راهپیمایی ها تکثیر شدند و راهپیمایی

درصد درآمد دولت بریتانیا از مالیاتی بود که در هندوستان   22.8م و آندراپرادش برگزار شد.  مشابهی در آسا
ها بسته بود. پس از حرکت گاندی در شکستن ممنوعیت فرآوری نمک، مردم به تأسی از این  بر نمک آن

حرکت نه تنها قوانین مالیاتی بر جنگلها، چاوکدار، زمین، الکل و مشروبات را شکستند، بلکه خرید و 
 لباس خارجی را تحریم کردند. استفاده از همه گونه 

ایروین، جنبش نافرمانی مدنی به پایان رسید، هندیها مجاز به  -دست آخر همانطور که با قرارداد گاندی
 هندیهای دستگیر شده آزاد شدند.  فرآوری نمک برای مصرف داخلی شدند و تمامی

گاندی تالش کرد تا بریتانیا را هم از موادخام و هم از بازار هندوستان محروم کند تا ریشه استعمار را 
پارچه و منسوجات ساخته   بریتانیا در هند فروش  بود.   به دستبخشکاند. منبع اصلی درآمد  مردم هند 

بود و عمال با فلج نمودن اقتصاد   بریتانیا بازار پارچه هندوستان را با منسوخات کتانی ارزان بریتانیا انباشه
 پارچه و منسوجات هندی میلیون ها نفر هندی را از کار بیکار و به دره فقر پرتاب کرده بود. 

جنبشی که گاندی با نپرداختن مالیات استعماری و استحصال منابع ملی برضد امپراتوری بریتانیا بنیان  
آمیز آن روشی نو را به شیوه مبارزاتی تاریخ بشر افزود، نهاد تمام امپراتوری را لرزاند، طبیعت غیرخشونت  

اما در هر حال قانون ظلم و ستم را باید شکست زیرا این قانون متعلق به دستگاه استعمار است و با هدفی  
 غارتگرانه و چپاولگرانه صادر شده است. گاندی ثابت کرد که قانون استعماری را باید شکست. 

 

 رسمیت به تاراج و ظلم 

س از مشروطه رسما و برروی کاغذ در ایران مفهوم »قانون« وجود داشته و دارد، اما مؤسسات موجود به پ
چند دلیل نتوانستەاند از قانون به اجرای عدالت و داد برسند. قانون ابزاری دردست حاکم است که با آن  

ن در رویداد ملی کردن نفت شوند. برای نمونه بسیارکسان از زمان مشروطه و پس از آمخالفان مجازات می
م  و چه در تغییرات پیش روی انقالبیون و مبارزین برای برپایی قانون  1979ش/1357و مجددا در انقالب  

کوشند تا این قانون اجرا نشود و شگفتا  گیرند، اما پس از اتمام مبارزه خودمیکنند تا قدرت میمبارزه می
اصلی انقالبیون از مبارزە، بازنویسی قانون در جهت مصالح خود    شوند. به عبارتی دیگر نیت پیروز شدە و می

 بوده و نه برپایی قانونی که میثاق همگانی را باخود داشتە باشد.  
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در جغرافیای ایران که نمود مجسم استعمارگر نزدیک است، قانون عموما واژەای بر روی کاغذ است و  
شود، در غیر این صورت قانون معموال جوهر نوشتەای تنها اگر به منفعت استعمارگر کمک کند، اجرایی می

اجرا است که خاک می به منطقه متفاوت  ایران منطقه  در  پرداخت مالیات،  قانون  نمونه  به طور  خورد. 
های فرار از مالیات امروز بهرەگیری از تبصره و استثنائات مذهبی است. بسیاری از  شود. یکی از راهمی

با تمسک به باب و مساله وقف در اسالم عمال از پرداخت مالیات بر دارائی و استانهای مرکزی ایران،  
 کنند. مستغالت فرار می

کنند که برخی از استانهای مرکزی از مساله وقف چون مستمسکی برای نپرداختن مالیات استفاده می
 جزئیات آن بیان شده است. 

 

 

 

 قانونگذاری یا قانون عرفی 

پیچی به مباحث  باید   121توضیح و شرح داده شود.   الزم استده حقوقی یک سری اصول  بدون ورود  ابتدا 
قانونگذاری دو موضوع مجزا می و  قانون عرفی  داد که  اطالق  توضیح  فرآیندی  به  قانونگذاری  باشند. 

شود که مؤسسه یا سازمانی متولی و مجری عدل و داد است، بر اساس یک سری پیشفرض و قواعد می
ا استفاده از عمومیت و اکثریت عددی به بیشترین مجموعه انسانی اعمال شدە است. به  پیشین و ب عمومی

عبارت دیگر اکثریت عددی بر اساس سنت و مذهبشان تصمیم گرفتەاند یک جامه و لباس متحدالشکل  
طی  بدوزند که بتوان به تن همه افراد نمود. لذا یک فرآیند دستوری قانونگذاری تحمیلی از باال به پایین  

آورد تا زمانیکه افراد و اعضای آن جامعه انسانی در بیشینه شدە است. این مسالەای جدی بوجود نمی
شود که جامعه ها، مذهب، عرف، کهن الگوهای مشترک داشتە باشند. مساله آنجا آغاز میعالیق، سنت

 موردنظر همگن و همسان نیست.  

عرفی از روند قانونگذاری برتر است زیرا قانون عرف قواعد  استدالل هایک بر این اساس است که روند قانون  
کند، در حالی که قانونگذاری قوانینی را ایجاد  و هنجارهای کلی از رفتار عادالنه و منصفانه را ایجاد می

کند. در جغرافیایی که از هم استعمارگری و های خاص اجتماعی را تأمین میکند که منافع گروهمی
باشند. به های ویژه خود نهادها و بخشی از سیستم استعمارنزدیک میبرد این گروهمی  کوکلنیالیسم رنج

 

 برای تمایز بین دو موضوع به نوشته زیر مراجعه کنید. 121
 

 Wihlborg, Clas. "Law, Legislation and Liberty: A New Statement on the Liberal 

Principles of Justice and Political Economy. Volume 3:The Political Order of a Free People by 

Friedrich A. Hayek."Journal of Political Economy3.3 (June 1981): 603-608 . 
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باشند.  درصد کارمندان بلوچستان غیربلوچ می  95عبارت دیگر بواسطه همین قدرت قانونگذاری است که  
یت باشد، چنین استعماری همچنان تکرار و تثبهایی که متعلق به جامعه غیرفارس میدر سایر سرزمین

شود. فردریک هایک قانونگذاری را یک فرآیند عقالنیت پویا و خودجوش بر اساس عرف منطقه و  می
داند. به عبارت دیگر اگر ملتی یا سرزمینی نتواند قوانین ناظر و حاکم  قضات و وکال می  جغرافیا توسط

طیری، سنت، روایت بر خود را بر اساس سنت و عرف کهن خود مستقر کند، ممکن است، هویت، حافظه اسا 
کند.  و حتی داستانهای کودکان خود را از دست بدهد. در واقع ادبیات همانند یک قانون عرفی عمل می

بطور نمونه قانون عرفی انگلیس نتیجه تحول و تکامل سیستمهای متنوعی از دادگاه و محکمەهای دررقابت 
 تاریخی بوده است. 

دهد که در انگلستان اگر طرفین دعاوی، خود را نشان می   گذشته تاریخی و سیر تحول محاکم این نکته
گزیدەاند،گزینه اعاده دادرسی در آن محکمه و دادگاه   دادگاه و سیستم قضایی عرفی مشترکی را برمی

مهیا بودە است. بطور نمونه، کلیسا، شهر و ناحیه، صنف و کسبه، هر کدام به مردم خدمات رفع دعاوی و  
توانستند اختالفات  های دولت پادشاهی، طرفین دعوا میکردەاند. مزید بر دادگاهاجرای عدالت ارائه می 

خود را به دادگاه های کلیسا، دادگاه های ناحیەای فئودالی، دادگاه های شهری، دادگاه های تجارت و  
 رفین ط  های  هزینه  ازسایر دادگاه های محلی برسانند. از آنجا که هزینه دادگاه و امور قضایی مستقیما  

. داشتەاندمی دعاوی مراجعەکنندگان از  بیشتری تعداد به رسیدگی به تمایل محاکم شد،می دریافت دعوا
را میباز  قواعد  همانند  اینجا  در بیشترین مراجعەکننده  دادگاهی که  توانست جذب کند که خدمات  ار، 

همانند فرآیند انتخاب اختیاری در  قضایی "عادالنه، منصفانه، دقیق ، معقول و سریع الحل" ارائه کند. لذا  
توانستند خدمات قضائی و دادپروری را مورد تحول قرار دهند.  بازار محاکم در رقابتی برای کیفیت می

های خاص و الیگارشی قدرتمند که همواره با تغییر و تفسیر  قضات نیز باید به جای صیانت از منافع گروه
شهروندان منفعل دارند، به طرفین و مراجعەکنندگان، اجرای   خواری اجباری از-قانون سعی در کسب رانت

عدالتی واقعی عرضه کنند. لذا رقابت بین محاکم قضایی قانون عرفی را متحول کرده و به سمت هنجار 
 و قوانین منصفانەای که برخاسته از سنت و هنجارهای همان مردمان بوده، سوق داده است.

به تحول و تولید   ن محکمه رقابتی، چرایی تمایل سیستم حقوق عمومیحضور بازار ]آزاد[ قانون با چندی
 کند. قواعد کارآمد جامعه را رهنمون می
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 قانون انگلیسی برای عرف هندی 

انگلستان در معرفی و چگونگی استقرار حاکمیت قانون و دادگاەها و فرآیند   شاسی طارور در مورد اقدامات
تگاه مدرن قضا که توسط انگلیس به سیستم حقوقی هندوستان وصله شد  کند که دسقانونگذاری اشاره می

های  خصمانه و بیش از حد در تشریفات بروکراتیک غرق شده بود. این سیستم انگلیسی بسیار از سیستم
 بسیار دست و پاگیر و تشریفاتی بود.  یسیانگلوارداتی  عدالتخانـەای سنتی هند دور بود. سیستم  محکمه و  

و قضا سیستم های   شمال    khap panchayatsسنتی مانند    ییداوری  یا دهکده( در  )شوراهای دهکده 
هندوستان جهت شرایط ویژەای طراحی شدە بودند و محدودیت های خود را داشتند و اغلب فقط در شرایطی  

شدند. اما سیستم انگلیسی همواره سعی  داد بکار بستە میکه ناهنجاری زشت یا بزهکاری جمعی رخ می
کرد، اتمیزه کردن  ر طبقەبندی و تجزیه جامعه هندوستان به گروه، سالیق و دستەبندیهای کوچکتری مید

ها تحمیل  هرچه بیشتر وظیفه استعمار است. در عین حال قوانین و مقرارت خاص و دستچین شدەای به آن
شدن زمان دادخواهی   تر های کوچکتر، تأخیر و طوالنیکرد. یکی از عواقب این تجزیه جامعه به گروهمی

و رسیدگی به دعواهای کوچک و خانوادگی بود. هدف این حرفەگرایی در تحلیل و تجزیه جامعه به  
 واحدهای کوچکتر جهت تصحیح روند و سنت دادخواهی و اجرای عدالت نبود بلکه ایجاد بروکراسی بیشتر 

)حق تمبر،    ادگاه و کسب درآمد بیشترشد بیشتر در راهروهای د  و   ، آمد)ایجاد شغل برای کارمندان ارسالی(
 بودە است.  دادخواهی، هزینه بازپرس، قاضی، مامور،...(

کند ، "هیچ تغییر عمده ای در جامعه روستا، در سیستم کاست  همانطور که آنگوس مدیسون مشاهده می
رزی رخ  نظام طبقاتی کاستی، تضاد طبقاتی افراد، سنتهای کهن خانوادگی یا روشهای تولید در کشاو

 122نداده است". 

ا بریتانیا هندیان را به فرق و  ئسیستم قضائی، ابتد  و تحمیل  مقصود طرور این است که در پروسه استقرار
دستەها بازتعریف نمودند، سپس یک دیوانساالری فربه و سهمگین که بر اساس سلسله مراتب و تشریفات  

  قضایی انگلیسی در جهت تاسیس و گسترش کرسی، پستبود، بر آن سوار و تحمیل کردند. این اصالحات  
بروکراسی اداری بود تا گسترش عدالت و دادپروری. لذا پس از خروج استعمار بریتانیا    توسعه سیطرهومقام و  

)لشکری از کارمندان بدون    و استقالل هند چیزی بجز یک بروکراسی عریض و طویل اداری و دولت فربه
 ج که هنوز هم هند را رن  گذاشت. یک دولت بروكراتیك سوسیالیست تام عیار به میراث ن  کارائی شغلی(

   دهد.می

نامه در  لوتیان  سال  لرد  در  فرماندار[  به  ]گویا  شرم می"  1936ای  در  اظهار  بریتانیا  که حکمرانی  کند 
شدید و فراگیر استوار است که تنها راه مقابله ]برای مردم هند[ ترس   عریان، هندوستان بر مبنای خشونتی

باشد، را سرکوب از حکومت است. این نظام ارعاب آزادی های سادەای که جهت توسعه مردم ضروری می

 

 همان  122
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الوقت، فرصت طلب، وقت تلف کن و  می ابن  بزدل،  به  بااحساس را تبدیل  انسان کارآفرین، شجاع،  کند. 
کند، دولت مستعمراتی خود را با تودەای و لشکری از خبرچینان، جاسوسان و مخبران احاطه  کلفت میگردن

 123."کرده و پوشانده است

 ست.اایران  جغرافیای کنونیجمالت فوق گویا حال و روز امروز 

شود که برنامەریز مرکزنشین از دانش مکانی و محلی یک سرزمین بی بهره است مشکل از آنجا آغاز می
گویی مرکزنشین جوابی است  ، کلی گیرد که براساس مشاهدات کلی و نادقیق استا تصمیماتی میو لذ

شود پیش از آنکه حتی پرسش  برای پرسشی که حتی در ابتدا درست مطرح نشده است، جواب آماده می
 .  مشخص باشد 

در آن محل و   کند که چون  دانش و اطالع محلی در میان افراد و بازیگران متعددیهایک تصریح می
دردسترس یک مقام  تواند نمیها مکان به صورت توزیع شده پراکنده است، لذا مجموعه این دانش و آگاهی

. ، چه تاکتیکی چه استراتژیکتصمیمات محلی باشد  و اداره مرکزی باشد. به همین دلیل باید تمامی
ظریەپردازان سیاسی و اقتصادانان دانش و آگاهی محلی و مکانی بر کالن روایت ارجح است. بسیاری از ن

آن  بسیار غیرمتمرکز  آمریکا را در ساختار  پیشرفت کشوری چون سوئیس و  در سطوح  ها  دلیل توسعه و 
 شمارند.  برمیگیری متفاوت تصمیم

در کشور سوئیس هر شهر یک کمیته رفراندم دارد که حتی مسائل و راەحل از یک شهر به شهر دیگر  
کشور در درون خود است، هرچند در زبان    50ن آن شهر و بخش است. آمریکا نیز دارای  بسته به نظر شهروندا

های متحده آمریکا  فارسی آمریکا ، ایاالت متحده آمریکا خوانده میشود، اما ترجمه صحیح نام آمریکا، دولت
 است، دلیل این غش در بخش دیگری توضیح داده شده است.    

که روشنفکران بظاهر خیرخواه بر علیه عرف و نظم خودجوش هزاران ساله  مشکالت ایران از زمانی آغاز شد
زدودند. ساختارهای غیرمتمرکز خودجوش،  با مشت آهنین  ممالک محروسه قیام کردند و ساختارهای کهن را  

خودتصحیح  گرخودکنترل و ساختارهایی عمودیو  به مؤسسات  تبدیل  امتحان شده  و  تحمیلیگر کهن   ،  ،
 اال به پایین شد. متمرکز و از ب

های پخش شده )اقتدارهای طبیعی در حضور ساختارهای غیرمتمرکز، قدرت بشدت نامتمرکز و دارای هسته
های سوسیالیستی فراگیر را بشدت محدود و با مقاومت محلی مواجه محلی( بود، که امکان اجرای برنامه

ری کند. چه بخواهیم چه نخواهیم واقعیت  توانست خود را تحمیل قهنمی یگونه کالن روایتهیچ و  کردمی

 

123Shashi Tharoor. Inglorious Empire (Kindle Locations 1846-1850). Scribe Publications. Kindle 

Edition.  
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رفته و سیستم از میان  آن نظم در دنیا  آن را گرفته است. در  های مدرن طراحیاین است که  شده جای 
 مداران کامال گوش شنوایی به نظم خودجوش مردم دارند. های مدرن برعکس عقیده رایج، سیاستسیستم

شان  گرایی، کوچک کردن محدوده حکمرانیاین سطحی  لذا در چهارچوب سیستم مدرن، تنها راه کاهش
ای مرزی،  . یک مثال واضح؛ اگر منطقهاست. یعنی طبع و هوس هر جغرافیا، محدود به آن منطقه شود 

میلیونی     80آنها در خواست جمعیتی  خواهان زدودن گمرک از مرز خود باشد در شکل سراسری، خواست ویژه
گیری( محلی باشد احتمال آنکه نظر مردم  . اما اگر دولت و نظرخواهی)رایکامال خنثی و ناپیدا خواهد شد

رود. فلذا تا زمانی که مناسبات حکمرانی مدرن  متناسب با وضعیت خاص آن منطقه باشد بسیار باالتر می
 برقرار است، بهترین راه برای محدودنمودن مضرات آن، تقویت خودحکومتی است. 

 بندی کرد:اری را به صورت ذیل دستەگذگرایی قانونکالنتوان بخشی از در خاتمه می

یکم، بسیاری از مقننان و قانونگذاران قانون خود را بیرون و فراتر از دایره قانونی که خود مبدأ و مؤسس  
 اند.آن بودەاند نهاده

 کردەاند، مقرر قانون زدن دور و فرار جهت هاییراهدوم، با تعریف گنگ و کلی قوانین عمدا 

 اند.در اختیار نداشته به دلیل عدم شمول موضوع سوم، ضمانت و مشروعیت کافی برای قانون موضوعه 
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 کند.دولت تخیل پرشکوهی است که در آن هرکس به هزینه کس دیگری زندگی می

 ( 1848فردریک باستیات)سال 

 دموکراسی تودەای ژاکوبینی 

فیایی ساکن هستند که زیست بوم فقیری دارد. هدف آنان از تغییر حاکم در ایران عمدتا در جغراو گروه  قوم  
ایران پس از آن، استقرار   سیستم غیرمتمرکز ممالک محروسه قاجار به پادشاهی ایران و جمهوری اسالمی

نظامی اختناق  ملت  سیستم  بازترسیم جغرافیای  دوباره  ارتش مرکزی،  تاسیس  های ساکن تحت عنوان با 
یی جهت استثمار اقتصاد ملتهای پیرامون و تمرکز ثروت پیرامون در مرکز برمبنای یک  تقسیمات جغرافیا

 سیستم سیاسی ژاکوبینی فرانسوی بوده است. 

سفارت انگلیس  در  کە بعد از بست نشینی    1906در زمینە تقسیم قوا در همان مجلس موسسان اول سال  
کرسی داشتند. نطفە تمرکزگرایی و تجمع   96بقیە کشور    همگیکرسی و    60تشکیل شد، تهران بە تنهایی  

گیری از همینجا نضج گرفت. جالب است بدانیم همین کە این حرکت در تهران شکل گرفت  قدرت تصمیم
بقیە ایران بە سرعت بە سمت یک فدرالیسم محلی از طریق ایجاد مجالس منطقەای )انجمنهای ایالتی( 

. پس از  شده استپیدا کردە، بە سهولت نامرکزی ممکن  حرکت کرد. در تاریخ هرگاه قدرت تهران کاهش  
ها با امضای تحت نام ملت آذربایجان تهدید  خودداری محمدعلی شاه از امضای قانون اساسی جدید، ترک

 کنند. بە جدایی از ایران می

  جهت ادامه  استعمارگر همواره جهت کسب مشروعیت حضور خود نیاز به تصویب و اجرای قوانین و احکامی
 و استمرار حاکمیت خود داشته است. 

مرکزی نمایندگان دولت ایرانی، یا همان    ، نهادهای مرکزمحور، نیروی نظامیمؤسساتاین ادارات،    تمامی
نزدیک   شده  استعمارگر  استعمارزده میتحمیل  نامرئی  به سرزمینهای  همواره  نزدیک  استعمارگر  باشند. 

 . باشندمیمرئی سیستم حاکم   نیست، بلکه نهادهای پس از استعمار چهره

مرکزمحور، یک سیستم و نظم سیاسی مرکزمحور)سانترال( دوشادوش    جهت استقرار و سلطه قدرت نظامی
دست است،  باشد. فی الواقع برخالف فرانسه که دارای یک جامعه همگن و یکآن الزم و مکمل حرکت می

 ایران چنین بافتی نداشتە و ندارد. 

و سیاسی متمرکز)سانترال(   یک سیستم نظامی)تقسیمات ذخایر(  معماران و برنامەریزان تقسیمات کشوری 
د. سیستم فوق تقلیدی از دموکراسی استانی  نکندنبال می  ،را به تقلید از فرانسه پس از ناپلئون بناپارت

 ژاکوبین هاست. 
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 کراسی ژاکوبینی ماشینی را مستقرکند که نیاز با ابزار دمو حاکمگروه سیستم و لذا همواره الزم است که  
نیست که بسیار مرئی و آشکار باشد. این ماشین حاکم ژاکوبینی، نهادها، قانون و دم و دستگاه اداری  

   باشند.مرکزگرا می

حتی   که  است  ممکن  دولت  بسیار  دموکراسی،  یک  آینده،   (سانترالمرکزگرا)در  گرفتن  نظر  در  بدون 
اکنون شاهد آن هستیم تنها یک نمونه مبرهن  کند. فروش اوراق قرضه دولتی که هم های متعدد ایجاد  بحران

از امروز قرض  های مدرن امروزی نسبت به آیندگان باشیم.  مسئولیتی دولتو شفافی است که ما متوجه بی
 است.  گرفتن و آینده را بدهکار کردن، آینده فروشی

کند  دقیقا آیندگان را بدهکار می  )در تمام کشور(  ترفند یا بهتر بگویم، فروش اوراق قرضه دولتی سراسری
 و این مصداق بارز استثمار مستعمراتی است.

سرمایه بین ورود  مبادله بین المللی کاال، سرمایه و  موجب تسهیل  مدیریت صحیح مؤسسات و دولت نه تنها  
صلح و   . حالکند که بازار بدون آن قادر به فعالیت نیست کند بلکه شرایطی فراهم میالمللی را تعهد می

 هستند که همچون  کاالهای عمومیسالم همانند  ، دولت غیرفاسد، سیاست پولی و مالی  مرتبط  نظم، قانون
د کنن( حیات مردمان را ممکن و آسان میحمل ونقل، بیمارستان و مدارسیک سرزمین؛ ) زیرساخت های  

 .بودخواهد معنی مفهومی به نام کشور بیدر غیر این صورت  

مجلس   همان  اکثریت،  دیکتاتوری  فرمان  شورای  خروجی  و  مرکزی  دولت  مرکزی،  ارتش  مرکزی، 
سراسری،مرکزی)قانون   مقررات  فراگیر(  و  و  این  می  همگانی  جملگی  خروجی    ، مؤسساتشود. 

 ران پنهان شده است.   ایبرساختی تحت عنوان  پشتاستعمارنزدیک است که 

 

 یک ایالت یک قانون اساسی 

در گفتمان امروز متفکران و روشنفکران ایرانی، سخنان و اشارات متنوعی به پاکستان، نیجریه حتی کانادا  
در سوئیس و آمریکا حاکم است، هر واحد  که  شود، غافل از اینکه که سیستم فدرال حقیقی، آنچه است  می

باشد. با تأسف  دولت دارای قانون اساسی و سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه میایالتی خود همانند یک  
فراوان طیف درسخواندگان استعمارگر نزدیک با سوءاستفاده از آشنایی خود به زبانهای خارجی قلب معانی  
بسیاری مرتکب شدەاند. این جعل و دستکاری تا جایی پیش رفته است که مفاهیم و تعاریف واضح و صادق  

 را بسیار ناشیانە به تباهی کشیدەاند. 

   فارس خوانده و حتی در مکاتبات رسمیفارس را تعمدا کشورهای حاشیه خلیجبطور نمونه کشورهای خلیج 
کنند، در حالیکه این عبارت و اصطالح کامال نژادپرستانه، توهین آمیز و غیردیپلماتیک است.  ثبت می

پنداری پنداری و دیگرحاشیهها حاشیه هیچ کجا نیستند و خودمتن آنها حاشیه خلیج فارس نیستند، اصوال آن
   وقیح است.
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 پادشاهی عربی سعودی 

در متون و اسناد رسمی کشوری به نام عربستان سعودی موجود نیست و این از اختراع یک تفکر استعماری  
قوانین و قواعد  خواه استعماری است.  قلب نام و هویت یکی از اهداف آلیناسیون یک سیستم تمامیتاست.  

نفعت ویژەای را اعمال  پذیرد همواره منظور خاصی و ماستعمارگر انجام می  هایی که توسطو نامگذاری
کشور  در متون فارسی و در جغرافیای ایران، . در نمونەی دیگری اعالم شوندغیرمعتبر باید کنند، لذا می

( تعمدا به Kingdom of Saudi Arabiaپادشاهی عربی سعودی )به عربی: المملکة العربیة السعودیة یا  
 عربستان یا عربستان سعودی ترجمه و نگارش شده است.   

( Arabistanکلمەی عربستان )مفهوم  و نابودی    محو،  هاعرب اسم جغرافیای متعلق به    وهدف از این تغییر نام  
واقع پیش از تغییر نام ممالک  در تمام معنای وجودی آن بوده است. در  124کل سرزمین عربستان  ،و به تبع

شد و شیخ خزعل حاکم و به  می  ( نامیدهArabistanمحروسه به ایران، سرزمین خوزستان فعلی عربستان )
واز دارای نظام قضائیه و عدلیه خود بوده حاالنوعی رئیس دولت عربستان )خوزستان کنونی( بود. دولت  

کشوری که   بود،  کویتکشوری در ظرفیت  مؤسساتادارات و  دارای  م دست کم  1922ش/1301است و در سال  
 چهل سال بعد تاسیس شد.  

 

 

 باشد. وزارت عدلیه عربستان آن زمان )خوزستان کنونی( می تصویر ذیل، تمبر متعلق به

 

 

ها نامگذاری کرده بود در آدرس زیر  هایی که بریتانیا جهت پاسداشت مناطق و سرزمینهای ملل مختلف به نام آن تصاویر کشتی 124
 موجود است. 

https://www.benjidog.co.uk/allen/Strick%20Line.html   
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کشتیرانی هندوستان خطوط  در مسیر    است کهکشتی عربستان )به یاد سرزمین اهواز و عربستان(  ذیل  تصویر  
حتی انگلستان سرزمین عربستان )خوزستان فعلی( را به رسمیت شناخته    به بریتانیا در فعالیت بودە است.

 بود.

 

 

 کشور آمریکا نام حقیقی  

ها و جغرافیای درون ایران محدود نشده است، ها و اسامی فقط به مکاندر متون استعماری ایرانی، تغییر نام
حتی در ترجمه نام حقیقی  اندازی انجام گرفته است.  ترین کشور دنیا نیز دست بلکه در ترجمه نام رسمی مهم

 گی شدەاند. کشور آمریکا، روشنفکران و دولتیان حاکم مرتکب نفاق و توهین بزر

( به معنای ایالت بکار برده نشده و ترجمه نشدە است، اما در زبان  stateگاه )در ترجمه فارسی هرگز و هیچ
های متحدە آمریکا به ایاالت متحده آمریکا ترجمه شده است. نام صحیح و درست آمریکا، فارسی دولت

میدولت آمریکا  متحده  آمریکا  باشدهای  در  که  زیرا  نهاد کشور  50،  سه  مجزا،  اساسی  قانون  با   ،
 داری و حتی قدرت دفاعی مختص به خود موجود است.حکومت

های استعمارزده و مستعمرات واهمه دارد که استعمار ایرانی آنقدر از واگذاری هرگونه حق سیاسی به ملت
آیا دلیل آن  .  کرده است  مهمترین کشور بر روی این کره خاکی را دستکاری و جعل    نام حقوقی و رسمی

های )لر، ترک، کورد، بلوچ، ترکمن ..(  نابودی تصور و آرزوی دولت شدن مجدد ممالک محروسه و ملت
 بودە است؟
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آیا غش و دستکاری جغرافیایی که پس از اسکان عشایر یا همان کشتار و قتلعام ساکنان زاگرس به وقوع  
مغشوش و غلط هم  نام بزرگترین کشور دنیا  داری پسندیده است که  پیوست، آنقدر مقدس و از نظر حکومت

  ترجمه شود؟ این عمل مصداق بارز توهین به عقل جمعی و استعمار زبانی حاکمان قدرت به دست بودە است.
 های بین المللی است. کاری در نامدستکاری و این مصداق فریب

 

 رفراندمهای ژاکوبینی که هیچگاه رفراندم نبودند 

شمارش  ها دهید، مهم اینست که چه کسی رایرای می سیکچه  مهم نیست به  استالین یکبار گفته که
. مابین استعمارزده و استعمارگر بدلیل عدم وجود قاضی صالح در سرزمین استعمارزده و هژمونی و  کندمی

هایی برگزار  تسلط نظر توده و عدم شمول نظرات گروەهای مردم خصوصا اقلیت عددی، انتخابات و رفراندم
 باشند.  فاقد اعتبار کافی می عمدتاشود که می

گیری  تصمیمهای تودەای مساله سلطه تودەوار را در  در این بخش با ارجاع به موارد مشخص و نقد رفراندم
 کنیم. کالن بررسی می

 

 رفراندم جمهوری اسالمی 

  75م فقط  1358/1979فروردین  12تنظیم شد و در تاریخ    1358ایران در سال    قانون اساسی جمهوری اسالمی
جهت صحت این ادعا به منابع متعدد    125درصد( واجدان شرایط در همه پرسی شرکت کردند.    225.75درصد )

 توان مراجعه نمود.  می

 

 1358فروردین  12روزنگار،  125

http://www.rasekhoon.net/calender/default-1398.aspx 
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 شود( تغییر از رژیم سابق به جمهوری )بعدا مشخص می ١٣٥٨تعرفه )برگه( رأی رفراندم سال  نمونه 

درصد( درصد رأی دهندگان، به تغییر   99.5نود و نه و نیم درصد )آن زمان، های ایران طبق ادعای روزنامه
حکومت از پادشاهی به جمهوری اسالمی رأی مثبت دادند در حالیکه هیچ اطالعی به مردم در مورد  

 ن سیستم جدید داده نشد. ایمحتوایی چگونگی و کیفیت 

اشاره    وی  مدرس دانشگاه و مسئول سازمان آمار ایران بوده است،  1358در سال    126دکتر حسین الجوردی 
کل واجدان رأی    127تعداد  سال  16با وجود پایین آوردن سن رأی به سن    35،290،000کند که برای جمعیت  می

کند که وی و گروه پنجاه نفره  وی تصریح می  بوده است.  18،798،400  تعداد  گیری پس از کاهش سن رأی
  جهت   گیری مشاهده کردەاند که دستەهای آماده یأ دانشجویان وی، مالیان و آخوندهایی را در حوزەهای ر

اند تا در صندوقهای رأی بیاندازند. ایشان  دادهرا به دست مراجعەکننده ها )بگو مرگ بر شاه( می  یأر
ی  أر 20،309،595 فقط میلیون رأی به وزارت کشور ارسال شده است، که 30کند که در مجموع اعتراف می

  شود و جمهوری اسالمیمیگزارش  بیشتر  ی  أرمیلیون    5به عبارت دیگر این رفراندم با  معتبر بوده است،  
دریافت میی  أگویا ر از الجوردی، در تقلب متولد شد و در تقلب   کند. جمهوری اسالمیآری  نقل  به 

 زندگی کرد. 

  

 

 1389فروردین  15رفراندم در جمهوری اسالمی موضوعیت ندارد، گفتگو با دکتر حسین الجوردی، 126
https://zamaaneh.com/analysis/2010/04/post_1428.html 

  2021آوریل   5، گفتگوی سیامک دهقان صدای آمریکا با حسین الجوردی،  58نگاهی به تناقضهای آماری رفراندم سال 127
https://www.youtube.com/watch?v=vLZuzPfqUtE 
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 رفراندم و کوردستان 

بود و اصالح آن امری  به استبداد ولی از استبداد پادشاهی    استبدادتحول  بازتولید    رفراندم جمهوری اسالمی
سال   حکومت    1989در  تثبیت  به  حقیقت  رفراندم مطلقه  در  ابتدای  همان  از  کوردها  شد.  منجر  تکنفره 

ی دمکرات و کومله آن را تحریم کردند، دکتر قاسملو نماینده  به آن نه گفتند و دو حزب اصل  1979/1358
 را تحریم کرد.   ارومیه رفراندم برای استقرار جمهوری اسالمیمردم قانونی 

 تظاهرات مردم سنندج جهت تحریم رفراندم جمهوری اسالمی

مشترکى اعالم کردند در سیاسى دیگر کوردستان نیز در نشست   در پى حزب کومله، هفت جمعیت و سازمان
کنند: جمعیت دفاع از آزادی و انقالب کوردستان )سنندج(، اتحادیه خواستاران رفراندم فروردین شرکت نمى

حقوق خلق کرد ایران )مریوان(، جمعیت طرفدار زحمتکشان و دفاع از حقوق ملی خلق کرد )بوکان(، ستاد 
راه آزادی و مدافع حقوق ملی خلق کرد )بانه(   مشترک نیروهای دمکراتیک )مهاباد(، جمعیت مبارزین

ها بر سرشت غیردمکراتیک رفراندم انگشت گذاشتند و جمعیت راه رهایی زحمتکشان )مهاباد(. این جمعیت
ها و مخصوصا عدم رعایت حق  مشخص بودن ماهیت و محتواى جمهورى اسالمى، عدم رعایت حق خلقو »نا

. این احزاب خواهان جدایی دین از حکومت  شود. دلیل تحریم ابراز می  عمده  128تعیین سرنوشت براى خلق کرد«
بودند. این تحریم در شرایطی بود که از میان جریانات سراسری ایران، هیچ حزب و سازمانی، رفراندم را  
  تحریم نکرده بود. این اقدام مترقی و پیشروانه کوردستان هنوز هم از سوی هیچ نیرویی به صورت رسمی

 را نشان کند.  گروه و قوم حاکم در ایرانتواند تمایل و نیت کنونی و تائید نشده است و این میتحسین 

چهار ماه پس از برگزاری رفراندم، کوردها هزینه این نه بزرگ را به استبداد نوین مذهبی پرداختند. مجددا  
آیت الله خمینی در از طرف    129خمینی علیه کوردستان خصمانه شد. آقای  سیاست مقامات مرکز و شخص  

 

 8۵13فروردین  7روزنامه کیهان، 128

 _html523850http://psq.kiau.ac.ir/article.می، پیوند مربوطه تحریم رفراندم جمهوری اسال  129
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ها  فتوای جهاد بر ضد کوردها صادر شد. در بحبوحه این خصومت  ، تابستان همان سال  1358مرداد ماه    28
 تر از جنگ نوروز سنندج بود. تر و خونینکه بسیار طوالنیآغاز گردید جنگ خونین دیگری 

را یک جهاد و سیلی الهی به بنا گوش مصدق، نخست وزیر    1332مرداد    28آقای خمینی پیشتر کودتای  
قانونی پهلوی دوم نامیده بود، لذا از نماد و خاطره جهاد و چگونگی مجازات خداوند جهت اهداف سیاسی  

و ارتشی به مدت سه  و غیرانسانی و اعالم جهاد ضد مردم مدنی کوردستان استفاده کرد. نیروهای نظامی
ونینی زدند که طی آن شهرها را با توپخانه و تانک و نیز بمباران هوائی به محاصره  هفته دست به حمالت خ

 ،نیروی هوایی، زمینی و حتی دریایی)سرزمین کوردها به دریا راه ندارد(ایشان با فراخوان به  درآوردند.  
 130شورش مردم کوردستان کرد.  سرکوب ارتش و سپاه را دعوت و گسیل جهت 

شود. گویا برنامه از ابتدا این بودە است که کشتار  تار وسیعی از مردم سنندج میسپهبد قرنی مرتکب کش
 وسیعی از مردم کورد انجام گیرد و پس از سرکوب و ایجاد خفقان، ایشان برکنار شود.  

سپهبد قرنی پس از اعزام اعضای هیات دولت در روزهای مذاکره در سنندج و مشاهده پیامد کشتارهای  
 از ریاست ستاد مشترک ارتش برکنار شد.  ،خونین نوروز وی

 

    رفراندم بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی 

دولت ایران، پس از فراغت از جنگ با صدام، درصدد استحکام سیاسی و نهادی خود برآمد و رفراندم دیگری  
در قانون اساسی انجام  ، تغییراتی  1368سال    در  بعد،  سال  ده برای تقویت پایەهای دولت خود برپا کرد. دقیقا  

پرسی بازنگری قانون  در همه   ،درصد( واجدان شرایط  54،51درصد )  55بار به ادعای خود آمار دولتی  این  شد.
خواندند تا رأی دهندگان آن را همچون اساسی شرکت کردند. اینبار حاکمان این رفراندم را همەپرسی می

از یک استبداد    نبار رفراندم شکل حکومت را به تمامیاساسی قلمداد نکنند. ای  اتبرای تغییر  رفراندمی
 مذهبی دگرگون کرد.   هبه یک نظام خودکامه مطلق

درصد رأی دهندگان، به بازنگری قانون اساسی رأی مثبت دادەاند.    97طبق ادعای مسئوالن آن زمان بیش از  
 خالصەای از این تغییرات چنین بودند: 

  لید و رهبر کبیر انقالب جهانی اسالم و بنیانگذار جمهوری اسالمیافزودن عبارت »مرجع عالیقدر تق  -1
 به قانون اساسی؛  «الشریف” امام خمینی “قدس سره  العظمیالله ایران حضرت آیت 

 افزودن واژه »مطلقه« و تغییر دادن عنوان »والیت امر« به »والیت مطلقه امر«؛  -2

 

 شودبه:، گزارش بخشی از یورش دولت ایران به کوردستان رجوع 2012، آوریل 1979خاطرات اعدام كوردها در سال 130
https://iranhrdc.org/haunted-memories-the-islamic-republics-executions-of-kurds-in-1979 / 
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 ؛ اند(یت فقیه به صورت »والیت امر و امامت امت نام بردهتغییرناپذیر کردن والیت فقیه )که از وال -3

 واگذار کردن نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان؛  -4

 حذف شرط مرجعیت تقلید از مقام معظم ولی فقیه؛  -5

م هر گونه تغییری 1989ش/1368تغییرناپذیر شد و طبق قانون اساسی    1368والیت فقیه طبق قانون اساسی  
در قانون اساسی به شرطی ممکن است که مقام معظم ولی فقیه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت  

به   شوند( طی حکمیمقام معظم ولی فقیه تعیین می خود  نظام )که تک تک اعضای مجمع از طرف  
ترمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی )با ترکیبی که در  رئیس جمهور موارد اصالح یا  

دهد و مصوبات شورا هم اگر به تأیید و امضای مقام معظم ولی فقیه قانون اساسی آمده است( پیشنهاد می
پیدا می  اعتبار  آراء عمومی برسد  به  و کسب رأی مثبت اکثریت مطلق شرکت    کند، و پس از مراجعه 

 شود. تغییرات در قانون اساسی انجام می ،در همه پرسیکنندگان 

 

 کبک و مهاجران آنگلوفون 

کشوری که بعدها کانادا نام گرفت،  زبان، و بعدها انگلیسی  زبان  از ابتدای مهاجرت اروپاییهای فرانسوی
تمنشا  همواره   و  سابقه  به  توجه  با  اما  است.  بوده  انگلیسی  و  فرانسوی  هویت  تقال میان  و  جربه  رقابت 

 گلوفون ها در پیشبرد نفوذ و هژمونی خود موفقتر بودەاند.  مستعمراتی بریتانیا، آن

زمانی که پادشاهی بریتانیا به شرط ماندن در کشورهای مشترک المنافع به کانادا حق استقالل داد، نیمه 
)کنفدراسیون اتحادیه  تشکیل  ابتدای  همان  از  فرانکوکانادا کبک  یا  دارای    (کانادا  فرانکوفون  همواره 

در نام کشور کانادا همچون آمریکا، شکل و فرم سیاسی   آزادی، تنوع و رونق اقتصادی خاص خود بودە است.
زبان است. شاید  زبان و انگلیسیآن ذکر نشده است اما در حقیقت کانادا کنفدراسیونی از دو ملت فرانسوی

 .  تر باشداگر کانادا، کنفدراسیون کانادا خطاب شود، صحیح

کانادا سیستمی امتیازدهی ورتبەبندی را جهت پذیرش متقاضیان مهاجران واجد شرایط از نظر   1967در سال 
مهارت کاری، سطح تحصیالت، توانایی تکلم زبان )در زبان فرانسه یا انگلیسی( و پیوندیهای خانوادگی  

ود، هرچند این شرایط طبق ارائه نمود که نژاد، رنگ یا ملیت متقاضی در سیستم جدید نبودند مالک نب
دهد اما واقعیت و نتیجەای که بدست آمد متفاوت متعادل به مناطق فرانکوفون و آنگلوفون می  قانون سهمی

  131. انطباق یافت و سازگاربودە است. سیستم سیاسی کانادا با سیاستهای جهانی سازی کامال 

 

 ، لینک2020اگوست  3چیتهام، گزارش شورای سیاست خارجی در مورد سیاست مهاجرتی کانادا،  آمیلیا131

 https://www.cfr.org/backgrounder/what-canadas-immigration-policy  

https://www.cfr.org/backgrounder/what-canadas-immigration-policy
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 انگلوکانادا  بخش از متفاوتریخچەای کامال  استان کبک کانادا که دارای هویت، زبان و تا  1995در سال 
این رفراندم نارضایتی  ( برگزار نمود.  sovreignty-association)  حاکمیت  یا  اتحاد  عنوان  زیر  رفراندمی  دارد،

پس از رفراندم مذکور، سیاست مهاجری دولت کانادا به زبان کبک را آشکارتر نمود، لذا  ملت فرانسوی
شود که شهروندان با تمایل به هویت فرانسوی در حاشیه  سعی می  که عمال  خورد،میصورت دیگری رقم  

در گذشته،  و هسته اصلی این سیاست در نظام مهاجرپذیری نمود پیدا کرد.    سیاسی و اقتصادی قرار گیرند
رساند به سواحل کانادا می  را  خود کس  هرداشت و چنانچه    باز  آغوشی  با  و   لیبرالسیاستی  همواره  کانادا  

 پذیرفت.  به اقامت و سپس تابعیت میدولت کانادا وی را 

کند را  پس از رفراندم کبک این دولت بود که جهت و میزان و چه کسی از چه جغرافیایی مهاجرت می
 کند. همیشه استفاده دولت از واژه ساماندهی بسیار معنادار است. تعیین می

ست که هرسال متقاضیان بیشتری از کشورهای نزدیک به ا  صورتی  بهسیاست مهاجرتی دولت کانادا عمدا  
شود که استعمار بسیار  شود و در اینجا هم مشاهده میانگلستان و یا سخنور به زبان انگلیسی جذب می

شود،  هزار کشور اعمال می  250دولتیان اکثرا انگلیسی زبان کانادا برای مهاجرت ساالنەی    زیرکانەای توسط
)هندوستان، چین،  به زبان و فرهنگ انگلیسی    132بینیم که متقاضیانی که از کشورهای نزدیک لذا می

این سبب رشد غیرمتعارف  کنند.  باشند، بیشتر اقامت اخذ میمی  فیلیپین، نیجریه، پاکستان، کره و ایران(
 بین این دو بخش کنفدرال شده است.زبان کانادا و ترکیب و تعادل قدرت جمعیت انگلیسی

 

 

 

 

 ؟   رفراندم مستقیم یا رفراندم ژاکوبینی تودەای 

برای پسند  مرضیگاه جوابگوی اتخاذ تصمیمات کالن و یک راه حل  هیچ  سراسری-رفراندم های تودەای
د، وی اشاره  باشمی  133همه نبودەاند، این گفته الكساندرا سیرون، یكی از محققان ارشد دانشكده اقتصاد لندن 

درصدی    51وری اکثریت  تبا عنوان ژاکوبینی یا همان تحمیل دیکتا  این قلم های تودەای )کند که رفراندممی
 کنند.  کنم( به جای حل مشکالت سیاسی، مشکالت جدیدی ایجاد میدرصد یاد می 49بر 

 

 میباشد. پیوند  2019ه کانادا مهاجرت میکنند، دادەها مربوط به سال آمار ده کشور نخست که ب132

 https://www.cicnews.com/2020/02/a-quarter-of-canadas-immigrants-arrived-from-

india-in-2019-0213700.html 
 2016اکتبر  4چرا رفراندمها آنگونه که به نظر میرسند دموکراتیک نیستند؟ ، نیویورک تایمز، 133

 https://www.nytimes.com/2016/10/05/world/americas/colombia-brexit-referendum-

farc-cameron-santos.html 
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ابگوی حقوق مردمان  گاه جوتودەای چه پیش از انقالب مذهبیون، و چه پس از آن هیچ  رفراندم عمومی
و کشتار جمعی   135مورد، تبعیض، شکنجه  134همواره به طور سیستماتیککه  کورد  غیرفارس، خصوصا  

اند خصوصا در  هبودمرکز  و سرکوب خونین    136آنان همواره اولین قربانیان سلطه   ، نبوده است.قرار گرفتەاند
ها جهت خفقان و سرکوب ، سرکوب آنکردە استرا مشاهده سراسری مخالفت عمده  یکه نظام ایرانمواقعی 

سال پیش در یک رفراندم به ایران "نه"  چهل      یکوردستانهای جمعیتی بوده است. کوردهای  دیگر گروه
را از لحاظ حقوقی    یکورد   هایسرزمینمردمان کورد، حاکمیت ایران بر    عمدهگفته است. هنوز هم  بزرگ  
 شمارند. اسی اشغالگری میغیرقانونی و از لحاظ سیحاکمیت مصداق 

بلوچها، کوردها و بخشی از لرها کال   1979سال  استعمارگر نزدیک دردر واقع پس از سقوط پادشاهی  
 و  کوردها  ها،بلوچ  لذا.  بودند  گفتە  هافارس  حاکمیت  به{  نه}  جمعی   صورت  به  و  کردند  تحریم  را  رفراندم

 که   دارند  حق  قانونی  حقوقی،براساس تمهیدات    هم  و  اخالقی  مبنای  بر  هم  جداگانەای  رفراندم  در  لرها
 137مانده باشد.  ها محفوظد را به انجام برسانند و این حق برای آنخو نداده انجام رفراندم

ها باید زیر نظر مراجع  این همەپرسی یا رفراندمهایی است.  پرسیمساله دیگر مشروعیت اخالقی چنین همە
مانند تمام کشورهای جهان انجام شود. در ضمن حداقل یکسال پیش از آن باید مردم،  المللی هدار بین صالحیت

 شناسی موردنیاز انجام پذیرفتە باشد.گروەهای سیاسی و هدفهای مشخص بلندمدت و آسیب 
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 بر استعمارزده  مؤسسات تحمیل  

ها و تشخیص گونگی آنداشته باشیم، سپس گذری به تاریخ چ  مؤسساتالزم است در ابتدا تعریف صحیحی از  
خصوصا در ارتباط با تاریخ استعمارگران خواهیم داشت. اهمیت وجود  آن  در متن تاریخی    مؤسساتاهمیت  

و نقش آنها در توسعه و شکوفایی اقتصادی یک کشور در تاریخچه استعمار سرزمین های آسیا   مؤسسات
 شود. و آفریقا توسط اروپایی ها برجسته می

مورخان و اقتصاددانان متوجه شدەاند تمام  ت کنونی کشورهای از استعمار رها یافته،  با نگاهی به وضعی
 کشورهایی که قبال مستعمره بوده اند به یک میزان به شکوفایی و توسعه اقتصادی دست نیافته اند.

مقایسه  اگر هندوستان را با کنگو و نامیبیا، آفریقای مرکزی، سیرالئون و یا سایر کشورهای بسیار افتاده  
توسعه بسیار بیشتری پس از استقالل پیدا کرده است،   ،مستعمره سابق انگلستان  همانند  هندوستان،  بکنیم

نتیجه   این  به  توسعه  اغلو محقق مبحث  مانده  میراث    رسد کهمیعاصم  و  به جا  ی  مؤسساتاستعماری 
آینده این مستعمرات تاثیر بسزایی دارد. به عبارت دیگر استعمارگران از  سرنوشت  در    ،کشورهای استعمارگر

خود چه مؤسسات و نهادهایی به میراث باقی گذاشتەاند در پیشرفت آینده این کشورها تأثیر خواهد داشت.  
فرهنگ پشتوانه  هندوستان چون دسترسی به مسیر تجارت داشته و آب و هوای نسبتا مناسب تری داشته و  

ی بیشتری انجام دادە است ودر مؤسساتغنی داشته است لذا انگلستان در آن کشور سرمایەگذاری    مردمی
حکمران دمکراتیک و قانون مداری را از خود به جا گذاشته است. اما   مؤسساتاین سرزمینها نهادها و  

است که    در بسیاری از مستعمرات به دلیل عدم آب و هوای مناسب، کشور استعمارگر فقط قصد داشتە
،  یاستثمار و استخراج حداکثری از منابع زیرزمینی و روزمینی داشته باشد و پس از غارت و چپاول سرزمین

باشند. در    ، بلژیک و پرتغال از این جمله میارا ترک کرده اند. بسیاری از مستعمرات اسپانیسرزمین  آن  
گران اروپایی به میزان متفاوتی کند که مستعمرات پیشین استعمارحقیقت یک قاعده کلی مشخص می

توسعه اقتصادی یافته اند. در حقیقت در هر کشوری که میزان تلفات و مرگ و میر استعمارگران ناشی 
از بیماری ها زیاد بوده است مستعمره کمتر توسعه یافته است. به بیان دیگر هر جا که طبیعت، بیماریها و  

وده آن سرزمین توسعه بیشتری یافته است. اگر سرزمینی موجب  هوای آن جغرافیا با استعمارگران مهربان ب
مرگ و میر زیادی از استعمارگران خارجی شده است، آن استعمارگران فقط درصدد غارت و چپاول منابع 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که تاسیس و برپا کردەاند بعدها تبدیل به    مؤسسات  و  آن سرزمین بوده اند
یدەاند. اما بالعکس در سرزمینهایی که حاکمیت قانون، احترام به حقوق افراد و استثماری گرد   مؤسسات

 ، آن سرزمینها در مسیر توسعه بهتری قرار گرفتەاند. )همانند شبه قاره هند(  های عادل موجود بودهدادگاه

تان، آمریکا  در زمان استقالل هندوس، برخالف همتایان اسپانیایی، پرتغالی، فرانسوی، هلندی و بلژیکی خود
انتخابات، احزاب، مطبوعاتی کم و بیش آزاد و  سیستم  دارای  این مستعمرات  و دیگر مستعمرات انگلیس،  

 حاکمیت قانون بودند.
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ملت  و  میجوامع  شکست  اقتصادی  نظر  از  وقتی  نمی ها  پیدا  پیشرفت  و  که  خورند  فرهنگ کنند  هم 
مستقر هستند   یگراستثماری و سواستفاده  تمؤسساسازمان و  کارآفرینی و کسب ثروت غایب است و هم  

انداز دوباره آن پس  و  انداز کنند پستالش کنند،  آورند که    و اشتیاق و انگیزه کافی برای مردم به وجود نمی
.  نمایندافزوده    سبد اقتصاد ملی  بهگذاری بکنند و با خالقیت و کارآفرینی ارزش افزوده و نوآوری  را سرمایه

ها  در این جوامع سازمانشود.  عموما نهاد و سنت مالکیت خصوصی محترم شمرده نمیهایی  در چنین سرزمین
 .  ماندبه صورت انحصاری باقی میغارتگر و چپاولگر در دست و مالکیت خواص و الیت  مؤسساتو 

ونیز  جهان روند توسعه شهر  مدنیت شهری در تاریخ    مؤسسات و نقش  یکی از نمونەهای برجسته فراز و فرود  
ونقل  اقتصادی فراگیر، آزادی تجارت، وجود راه و سیستم حمل  مؤسسات  باشد. در ونیز به دلیل وجودمی

آورد.  شهر ونیز روی می-دریایی و زمینی، ضمانت و اصالت قرارداد، خوشبختی و پیشرفت اقتصادی به دولت
آورند. اما با گذشت زمان  می  سیاسی از دل این رشد اقتصادی سر بر  مؤسساتپس از این رونق اقتصادی  

گری و تمرکز قدرت و ثروت در در دست عده قلیلی اقتصاد سیاسی این مؤسسات را به مکانی برای البی
اقدامات و  به یک سری  ،  کند. این الیت سیاسی با مصادره و انحصار قدرتو الیت سیاسی تبدیل می

به  طوری که درهای باز ورود برای نسل جوان  به    کننداقدام میسیاسی    مؤسساتتغییرات در قوانین و  
الیت   اندستدر  شود و تمرکز قدرت و ثروت  کم بسته میکمهای اقتصاد و فن و تجارت و سیاست  حوزه

کارآفرینی و تولید ثروت نسل  ،توسعه سیاسی درنتیجه انسدادماند. لذا سیاسی ونیز منحصر و محفوظ می
ونیتر میجوان کمتر و آهسته اقتصادی میشود،  افول  پیری و مرحله  وارد دوران  یک سیستم و  شود.  ز 

ونیز از حلقه مراکز تجاری و اقتصادی جهان تجارت و حکمرانی خارج    سرزمین زود پیر میشود. در نهایت
رود. هم اکنون ونیز فقط یک شهر توریستی است. شود. به همان میزان اهمیت سیاسی آن به افول میمی

اقتصادی و بعدا سیاسی برای تمام افراد یک جامعه و ملت،   مؤسساتو فراگیر بودن    در دسترس بودن
و    مؤسساتباشد. در سوی مقابل آن هر کشور یا ملتی که دارای  شرط توسعه و پیشرفت اقتصادی می

 مانند.های استثماری باشند در نهایت فقیر و عقب افتاده باقی میسازمان

ه آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی و جنوبی اشاره کرد. در تاریخ اقتصادی  توان به نموننمونە دیگر می
در آغاز تاریخ کشف قاره، بخش جنوبی و مرکزی قاره آمریکا )کارائیب، برزیل و جنوب قاره(    ،این قاره

بسیار پیشرفته تر از آمریکای شمالی یعنی کانادا و امریکا بودند پیشرفت و آبادانی آمریکای جنوبی و 
ی داشت. این دو منطقه سرشار از منابع و مزارع یای عامل منابع طبیعی و جغرافبراساس مریکای مرکزی آ

چغندر قند و شکر بودند. اما برخالف آمریکای جنوبی و مرکزی، آمریکای شمالی    ،کتان  ،تنباکو  ،قهوه
دادند.    متشکل از هزاران کشاورز زمین دار خرده مالک بود که ستون فقرات اقتصاد آمریکا را تشکیل می

ارع  ها کارگران مزبرای کشاورزان آمریکای التین مالکیت زمینهای بزرگ چغندرقند امکان پذیر نبود، آن
مالکان بزرگ بودند. اما برای کشاورز آمریکای شمالی که عمده محصول تولیدی گندم و ذرت بود، امکان  

لذا اگر مالکان  آزادی حرکت کارگر موجود بود.  جابجایی کارگر به جای دیگری میسر و ممکن بود.  
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توانست    کشاورز میکرد، آن  بزرگ زمین شرایط کاری سخت و اجباری و فشار به کشاورز خود تحمیل می
بر منابع زیرزمینی   ء در اختیار بگیرد و زندگی خود را اداره کند. لذا انتفاع و اتکا  یدر جای دیگری زمین

آن استخراج  و  موجود  زیرزمینی  منابع  که  دارد  دوام  زمانی  میتا  مشاهده  باشد.  داشته  ادامه  کنیم ها 
 اه پس از آن توسعه پیدا نکردند.سرزمینهایی که از منابع زیرزمینی خالی شدند، هیچگ

هرجا    ، نه منابع زیرزمینی. شرط رونق اقتصادی، توسعه منابع انسانی، جمعیت و منابع روی زمینی آن است
، زیرا این منابع انسانی است که سرمایه انسانی توسعه پیدا کرده باشد رشد اقتصادی اتفاق افتاده است

  ، . توسعه انسانی در حقیقت مترادف با خالقیت، نوآوری خواهند شدموجب ادامه توسعه همان منابع زیرزمینی  
،  باشد. در حقیقت جغرافیاو توسعه فراگیر می  ، تولید ثروت جدیدکارآفرینی، توسعه و انتقال تکنولوژی

باشند که هر جامعه و ملتی پیش از توسعه از آنها همچون  و فرهنگ، موهبت و ثروت اولیه می  خاک
 رانند.  آن اقتصاد را به پیش میمولد انسانی گذاری اولیه بهره گرفته و سپس عوامل یهدستمایه و سرما

سیاسی و مؤسسات فرهنگی به ابزاری در دست طبقه حاکم قوم   مؤسساتسازمان ها و  ،در حقیقت نهادها
 گردند.  باالی هرم در آن سیستم جهت استثمار و چپاول میطبقات حاکم و قدرتمندان 

،  کشوری  دهند، به طور نمونه سازمان دخانیات  بروز های گوناگونی خود را  در قالبممکن است    ت مؤسسااین  
، وزارت آموزش و پرورش مرکزی، اداره اماکن شهرداری  سراسری  ، وزارت فرهنگ و ارشادکشوری  اداره غله

 اشند. بها، اداره ترخیص سازمان گمرک, سازمان ثبت احوال و نام ها از جمله این مؤسسات می

های گسترده مردم در  نهادهای اقتصادی فراگیر نهادهایی هستند که امکان و فرصت مشارکت توسط توده
های آنها بهترین استفاده را برده و به افراد  کنند و از استعدادها و مهارتفراهم میرا  های اقتصادی  فعالیت

خود انجام بدهند. یکی از برجسستەترین اقتصاددان  هایی را بر اساس تمایالت  دهند تا انتخاباین امکان را می
و نهادها قوانین بازی در    مؤسساتگوید:  نهادگرا در تشریح نقش کلیدی نهادها در عملکرد اقتصادی می

اند، یا به عبارت دیگر قوانین وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسانی را با یکدیگر  جامعهیک  
 های نهفته در مبادالت بشری هستند.تیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزهدهند و در نشکل می

به همین ترتیب "برای فراگیر بودن ، نهادهای اقتصادی باید دارای اموال خصوصی امن، یک سیستم قانونی  
وانند  کند که در آن افراد بت باشند که زمینه ای را برای بازی فراهم می  بی طرفانه و ارائه خدمات عمومی

 مبادله و انعقاد قرارداد کنند."

های معامله، مبارزه با رانت نهادها بسیاری از کارکردهای اقتصادی از جمله التزام به قانون، کاهش هزینه
باید امنیت الزم برای مالکیت خصوصی  دهند. برای فراگیر بودن نهادهای اقتصادی  و فساد را انجام می

نیز برای    طرف باید موجود باشد و ارائه خدمات عمومییک نظام حقوقی بی   برقرار باشد. به عبارت بهتر،
همه یکسان باشد، درضمن فرصت و زمینه مشارکت برای همه افراد در تبادل کاالها و خدمات و انعقاد  
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کارهای جدید و انتخاب دوره  وقراردادها باید به صورت یکسان صورت بگیرد، عالوه بر این امکان ورود کسب
توانند با شکل دادن ساختار انگیزشی،  جا یکسان باشد. در واقع نهادها میغلی و کاری برای مردم باید همه ش

های مولد را در جامعه پیش برده یا مانعی بر سر راه آن باشند. در این مکان هر چه کشور از توسعه فعالیت
 یافتگی بیشتری برخوردار باشد. 

های  انداز و مبادله، ارسال و تراکنش بدون هزینه پول یکی از این زیرساختبطور نمونه دسترسی به بانک، پس  
 حق دسترسی به اعتبار کم بهره را داشته باشد. باید کند ، توسعه است. هرکسی کار 

( عبارت اســت از »توســعه خدمات  عمومای  رقابل دسترس بقرض  اعتبار بانکی یا تأمین مالی فراگیر )
عی از جامعه بویژه افراد کم درآمــد با کمترین هزینه ممکــن«. آمارهای بین المللی بانکی برای دامنه وسی

)دو و نیم( میلیارد نفر از افراد واجد شرایط اشتغال در سطح جهان از    2.5دهد که در حــدود  نشــان می
به خدمات مالی رسمی از خدمات مالی که توسط    دسترسی  مالی دارای مجوز و   مؤسسات)آن دسته 

شود( محروم هستند. تمرکز اصلی تأمین مالی فراگیر بر چهار گروه عمده از محصوالت   قانونی ارائه می
ی نمونه دسترس یک شخص منتسب به نهادهای خاص به اعتبارات و وام با بهره بسیارکم،  برا،  بانکی است

مورد ابزارهای    صدهانمونه استفاده دولت از کنترل اعتبار و جهت دهی آن به مصارف خاص نمونەای از  
 اجرای این سیاست هاست.

طرفانه قانون و  یستم بیاقتصادی باید از مالکیت خصوصی صیانت شود. س  مؤسساتبرای فراگیر بودن،  
باید قوانین و شرایط امکاناتی برابر را فراهم کند تا در آن افراد بتوانند با یکدیگر مبادله   خدمات عمومی

و قرارداد انجام دهند. همچنین باید اجازه ورود آسان به مشاغل جدید را بدهد و به افراد امکان انتخاب شغل  
کسانی که دارای امتیازات و انحصارات خاص هستند با علم    ید توسطخود را بدهد. لذا رشد اقتصادی نبا

 شود محدود شود.  به اینکه با رفع امتیازات آنها دچار ضرر می

 نهادهای اقتصادی فراگیر همچنین زمینه ساز دو موتور رفاه دیگر هستند: فناوری و آموزش.  

است که مردم )نیروی کار(، زمین و سرمایه رشد پایدار اقتصادی همواره با پیشرفت تکنولوژی ها همراه  
 .سازد تا بهره وری بیشتری داشته باشند موجود )ساختمانها، ماشین آالت موجود و غیره( را قادر می

های ویژه اقتصادی و کارتل ها مجوز دستکاری در قوانین و قواعد بازی به سود خود نباشند. مساله گروه
ند قیمتی برای افراد خاص، سوخت چند قیمتی و نهادهای خاص متولی  قاچاق، اتاق های بازرگانی، ارز چ

استثماری است.   یخدمات مدنی )خدمات، پالک گذاری، سوءپیشینه، ...( همگی نشانه وجود اقتصاد 
قوم و یا شهر خاصی بر گروه و قوم دیگری باشد،    اگر این استثمار برمبنای حاکمیت و مالکیت دائمی

مان تبدیل به موسسه استعماری شده است، زیرا که یک سیستم بهرەکشی و استثمار  آنگاه این نهاد و ساز 
 را برمبنای تفاوت جغرافیا یا نژاد یا زبان یا مذهب نهادینه کردە است.  



173 
 

 تقلید از استعمار بریتانیایی 

یایی  بریتانیا نمود رفتار و شکل آخرین ساختار استعماری عصر نوین است. سیاست و روش استعمار بریتان
نماید. تفاوت در طراحی قوانین و تبعیض در اجرای آنها  های متنوع زندگی مستعمره را درگیر خود میحوزه

های سلطه استعماری در یک سرزمین است. به عنوان نمونه جنایاتی که سفیدپوستان علیه  یکی از شاخص
خود را به ضرب گلوله    سرخپوستان مرتکب شدند مجازات کمتری داشتند. یک انگلیسی که نوکر هندی

گردید، در حالی  روپیه( می 100)در آن زمان حدود کشته شش ماه حبس تعزیری ومحکوم به جریمه نقدی  
که یک هندی محکوم به اقدام به تجاوز به زن انگلیسی به بیست سال حبس سخت محکوم شد. فقط تعداد  

جرم قتل در هند محكوم شدند. مرگ یک  سال نخست حكومت بریتانیابه    150کمی از افراد انگلیسی در  
اتفاق تلقی می شد و مرگ یک انگلیسی به دلیل اقدامات یک  هندی به دست انگلیس همیشه یک 

 هندی همیشه یک جرم بسیار بزرگ بود. 

ریزی شده، یا هر دو فرایندی  نتیجه این سیاست های انگلیس چه به طور تصادفی و چه به صورت برنامه
روانی و آگاهی از   تشتت، اغتشاشدرون اجتماعی بود که به زودی خود را به صورت    از جدایی و تفکیک

از   مجامعه شد، که آن نیز دولت حاک  وناختالف طبقات نشان داد و در نهایت منجر به جدایی فیزیکی در
 شد.   بین جان و مال وابستگان خود، خود خواهان آن بود. این چنین گسیختگی اجتماعی به مرحله اجرا وارد

  

 میراث استعماری و    ایران کنونی 

اقتصادی وابسته به سیستم وسازمانهای سیاسی آن کشور استثمار    مؤسساتمورد ایران کنونی نمونه بارز  
  مؤسسات و بافت مردمی است لذا اگر سیستم سیاسی کشوری استثماری و استعماری باشد سازمان ها و  

 .اقتصادی فراگیر و همگانی آن فاسد خواهند شد

به تفاوت در فرهنگ و   یسوالی که مطرح است اینست که دلیل مشکالت و مسائل جغرافیای ایران ربط
ماندگی کلی و موردی این جغرافیا  یا جغرافیا و تاریخ دارد یا عوامل دیگری هستند که سبب فقر و عقب

 شده است؟

قرار بگیرند؟   شود که کشورها در فقر مداوم و دائمی  بر اساس نظریات نهادگرایان چه عاملی باعث می
است؟ چرا آمریکای التین با آمریکای شمالی تفاوت اساسی دارد؟    آمریکا چرا مکزیک بسیار فقیرتر از  

سیرالئون باشد؟  از    یک فرد  برابر ثروتمند  40  ثروت یک آمریکایی   چگونه ممکن است که یک متوسط
تواند ناآگاهی رهبران داخلی باشد؟ عاصم اغلو و رابینسون  آیا این اقلیم، جغرافیا، فرهنگ است یا می

 ح بلکه دلیل اصلی استمرار تله فقر و اختالفات سط -دهند که این هیچ یک از این موارد نیست نشان می
 ها نهفته است. مستقر در آنپیشرفت ملت ها در نقش نهادهای قانونی، سیاسی و اقتصادی 
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آنها با نشان دادن چندین مثال و به عنوان نمونه شهر نوگالس، شهری در مرز آمریکا و مکزیک آغاز  
آمریکا با نوگالس مکزیک    در خاک  شود که توسط دیوار مرزی به دو نیم تقسیم شده است. نوگالسمی

ریکایی سه برابر ثروتمندتر، ایمن تر و با استاندارد هردو تاریخ، جغرافیا و فرهنگ مشترکی دارند اما بخش آم
زندگی باالتر از بخش مکزیک آن است. تفاوت اساسی مرز مشترک بین دو قسمت شهر است که تنظیمات 

در آغاز    یاین واگرایی رفاهریشه  کنند که    متفاوتی را بنیان نهاده است. نویسندگان ادعا می مؤسساتو  
  ها که اسپانیایی ها به امپراطوری آزتک، مایا و اینکاهنگام  آنجنوبی است.  استعمار آمریکای شمالی و  

بردگی  به  شترین بهره در کمترین زمان. آنها هدفی جز  بیمواجه شدند فقط یک هدف را دنبال میکردند،  
فعه  برپا کردند فراگیر و عام المن  های که اسپانیاییمؤسساتو استخراج ثروت نداشتند.    جمعیت بومیکشاندن  

کشی از بومیان و تحمیل کار اجباری و غارت منابع، نبود، سیستمی استعمارگرایانه استثماری برای بهره
 گرفتند. اسپانیا از آن سود می مدر عین حالی که فقط طبقه اشراف و خواص کوچک حاک

را    رده و مردم بومیمنابع زیرزمینی را استخراج ک  -ها بود  اسپانیایی  ندها هماناستراتژی استعمار انگلیسی 
، انگلیسیها در هند نمودندمیمجبور به کار برای نمایندگان تاج و تخت پادشاهی بریتانیا و استعماری او  

و آفریقا به خوبی توانستند این استراتژی استثمار و استعمار را بکار ببرند، اما در آمریکای شمالی شکست  
 ند. دخور

قیمت  د و حاصلخیز بود، لذا نیروی کارگر جهت کشاورزی کمیاب و ذیآمریکا وسیع و پر از زمینهای مستع
شد و بهره بدهد.  شد. این سرزمین فراخ نیروی کار فراوانی و زمان زیادی الزم داشت تا آباد میارزیابی می

دانست. پتانسیل و چشم انداز آمریکا  لذا خوشبختی آن در آینده دوردست بود و انگلستان این مطلب را می
هت توسعه بلندمدت مهیا بود. آمریکای شمالی از ثروت های زیرزمینی کمتری برخوردار بود و از نظر ج

طال بسیار فقیرتر از آمریکای جنوبی بود. به عالوه، بومیان آمریکایی مقاومت بسیار بیشتری نشان دادند 
دادند. نیروی کار یا باید  یو مهمتر از همه به خود اجازه بردگی و مزدوری برای چنین تازەواردانی را نم

فریقا  آشد. نیروی کاری که وارد شد توسط تاجران برده، اکثرا سیاه پوست و از  شد یا وارد میحفظ می
شدند. برای اداره امور نیاز به طبقه اداری و کارمند بود. بودند، لذا فقط برای کار مزرعه بکار بستە می

که   شد  مجبور  بریتانیا  استعمار  جمعیت    تمؤسسالذا  یک  بروکراسی  که  دهد  تشکیل  سازمانهایی  و 
یکجانشین را برای اسکان بلندمدت فراهم کند. آنها باید همانند امپراطوری خود در اروپا را در آمریکا هم  

بسیاری از شهرهای کانادا و آمریکا با شهرهای انگلستان، به دلیل سعی در    کردند، همنامیپیادە می
دولت    13)دولت مستعمراتی یا همان    مؤسساتن شهرها در سرزمین جدید بود. این  بازتولید آبازساخت و  

اولیه( مستلزم دارا بودن سه مشخصه بودند. فرماندار ارسالی دارای قدرت محدود باشد، اداره امور مستعمرات  
  بر اساس اصولی قانونی و قوانینی مکتوب و شفاف انجام گیرد و مشوق و انگیزەهای اقتصادی کافی 

جهت حفظ جمعیت موجود و افزایش فعالیت های اقتصادی ارائه شود. شاخص اصلی مدرنیته به روایت 
نهادینه ساماندهی  آلمانی،  شناس  جامعه  وبر  قالب  ماکس  در  که  است  جامعه  نهادهای    مؤسساتی  و 

 کند.بروکراتیک بروز می
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انگلیسی ها سعی کردند که ساختار و  اما داستان مستعمره هند با مستعمره آمریکا متفاوت بود. در هند  
و ساختارهای موجود را به کار بستند. از    مؤسسات نظم موجود فرهنگی هندوستان را تغییر ندهند و لذا  

توانستند متون سانسکریت باستان را بخوانند یا تفسیر کنند، از مشاوران برهمنی    آنجا که انگلیسی ها نمی
خود خواستند که قوانین و مقررات اداره جامعه بر اساس متون مذهبی هند و دانش آنها از آداب و رسوم هند  

برهمنی" بود  - متن "انگلو  تلفیق سنت برهمنی و تشریفات حقوقی انگلیسی  از آن  ایجاد کنند. نتیجه حاصل
کرد. در واقع سرنوشت هند و آمریکا دو مسیر    که بدون شک هم حرف و هم روح عملی واقعی را نقض می

کردند  صاحبان مزایا از انتساب به نفع خود استفاده می  مواردکامال متفاوت پیش گرفت. در بسیاری از  
له سلسله ا قه خودشان را مهم تر دیده و انشای قانون را جانبدارانه انجام دادند. این امر سبب گسترش مسطب

کنند، اختالفات در جامعه مدنی هند توسط  مراتب طبقاتی در هندوستان شد. آگاهان و محققان استدالل می
در یک جامعه یا قبیله   شد ، یعنی سرنوشت یک شخصجاتی یا برادری )طبقه یا قبیله( حل و فصل می

آنها و بدون نیاز به تصمیم   مرکزمحور   گیریتوسط همتایان خود مطابق با سنت ها و ارزش های محلی 
 شد و الزم نبود تأیید و قانون از مقام باالتری ارجاع و تفویض شود. می

بندی  به عنوان عوامل طبقه  لهجه، مکانهای شهری  بریتانیا سنی، شیعه،  سایر مناطق تحت سلطه  در 
استعماری برای تحمیل و حفظ کنترل انگلیس بر جمعیت  اندازی  تفرقهگروهی همواره بخشی از استراتژی  

قوانین انگلیس    سازی تبعیض، نفرت و بی عدالتی اجتماعیمستعمره هند بوده است. نتیجه این امر درونی
 بر هند بود.

 تعویض پالک خودرو 

ذکر شود. به  سراسری مؤسساتدر اینجا الزم است نمونەای از چگونگی بازتولید استعمار بواسطه استعمار 
حداقل اختیارات به  تفویض  دلیل مرکزگرایی و تمرکز خدمات اداری ایران بر اساس تقسیم بندی استانی با  

جهت    و کار  اکنش و پروسس عملیات در مرکز است، لذا همواره فرصت شغلیترحداکثری  استان و تمرکز  
مالیاتی بابت   ،ایرانخارج از مرکز  اداره این بوروکراسی فربه اداری در مرکز تمرکز یافته است. مناطق  

شوند، بلکه سبب کوچ و نابودی  کنند که در قبال آن نه تنها منتفع نمی بوروکراسی مرکزگرا پرداخت می
 ان فرصت شغلی منطقەای و محلی شدە است.هزار

باشد در  به عنوان نمونه یک مورد حقیقی که در زندگی روزانه هر فردی که دارای خودروی شخصی می
 باشد.  ایران همان فرآیند تعویض پالک خودروی ساالنه می

ازده میلیون سالیانه حدود دو  )شرکت مسئول تعویض بالک خودرو(  طبق آمار اعالم شده در شرکت رهگشا
انجام می به طور تعویض پالک خودرو در سراسر کشور  پذیرد که جهت هزینه هر تعویض پالک خودرو 

 300میلیارد تومان یا    900شود، سالیانه مبلغی معادل  دالر( دریافت می  25هزار تومان )  75متوسط مبلغ  
گی این هزینه به تهران و مرکز  شود که همهزینه تعویض پالک می  2016میلون دالر به قیمتهای سال  

مرکز تعویض پالک در کشور دارد اگر در هر مرکز تعویض  210شود. این شرکت رهگشا حدود سرازیر می
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هزار تومان یا    800کارمند و هر کارمند ماهیانه    4200کارمند وجود داشته باشد    20پالک به طور متوسط  
میلیون دالر   13.5د و سیصد و بیست میلیون تومان یا  دالر دریافت کند، در سال معادل چهل میلیار  230

این در حالی است که بیشتر کارمندان مراکز تعویض پالک یا  هزینه کارمندان کل کشور این کشور است.  
نمایند اگر مبلغ دو جا حقوق دریافت میاز  بوده و    یا شاغل در نیروی انتظامی  بازنشسته نیروی انتظامی

  849،680،000،000رف سایر هزینه ها مانند خود پالک و چای و شیرینی شود مبلغ  ده میلیارد تومان ص
باشد" )هشتصد و چهل و نه میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون( تومان سود خالص سالیانه شرکت رهگشا می

شرکت  " رهگشا  و    استخصوصی    یشرکت  سپاهی  سردار  یک  آن    5که  داران  سهام  دیگر  سپاه  سردار 
میلیارد و ششصد و سیزده میلیون تومان سالیانه یعنی ماهیانه هر کدام یازده    141یعنی نفری  د؛  نباشمی

باشد این آمار منهای درآمد شرکت  میلیارد و هشتصد و یک میلیون تومان درآمد هر کدام از آقایان می
باشد الزم به ذکر است که  خودرو می  اسنادرهگشا از صدور گواهینامه، گذرنامه، خالفی خودرو و تعویض  

)این یک موسسه    گیردتوسط نیروهای امنیتی و در تهران انجام میفقط  انجام تعویض پالک درکشور ایران  
،  . درآمد میلیاردی سهامداران شرکت رهگشا از محل تعویض پالک و سایر خدماتانحصاری، مرکزی است(

میلیارد تومان در جیب    200میلیارد تومان و سالیانه    16نه حدود  ماهیابالغ بر  جیب استعمارزده    برهزینەای  
بود، این خدمات تصدیگری به  باشد. درحالیکه حداقل اگر نظام سیاسی فدرال میهر یک از این آقایان می

 شد. شد، به راحتی هم شغل و هم درآمد یک سرزمین به خودش منتقل میدولت فدرال منتقل می
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 سە ای به نام دولت ساختار و تشکیل مؤس

استعمارنزدیک موضوع حائض اهمیتی است.   متعلق به  توصیف و تشریح ساختار و شکل مؤسسات دولت
  ایفاحاکم نقشی حیاتی در چگونگی کیفیت و سرنوشت ساکنان هر جغرافیایی    مؤسسات ساختار و شکل  

امروز دولت یا دولتمی نهاد و موسسه در جهان  برکنند. مهمترین  باشند.   یک سرزمین می  های حاکم 
دولت، موضوع این    نهاد کالبدشکافی دولت منجر به درک بنیان عقلیت و چگونگی استقرار و استمرار  

 بخش متن است.

 

 از کارمندان   میلیونی   10  ی میلیونی با ارتش  80کشوری  

وی به تأسی   مبدع اندیشه اقتصادی دولت در ایران پس از قاجار در زمان پهلوی اول، علی اکبر داور بود،
از سیستم فرانسه و جهت تمرکز و انحصار منابع و ثروتهای ممالک محروسه، در توسعه شرکتهای دولتی  

رساند. وی مشاور شاه و مروج اندیشه دولت ساالری اقتصادی آن زمان  به  رضاشاه کمک و همکاری می
ن ترویج داد. ایشان نویسنده قانون  بود. ایشان قانون و ساختار شرکتهای دولتی را همانند همتای فرانسوی آ

خرید و معامله محصوالت کشاورزی اساسی از    ،شرکتهای دولتی ایران بود. اختیارات شرکتهای دولتی
کشاورزان گندم، پنبه، توتون، تنباکو، تریاک و کتیرا تعریف شد. این اختیارات عموما انحصاری بود و لذا 

شکل نگرفت.  تولیدی  داری  ای جهت توسعه سرمایهار ثانویهبخش خصوصی در این بازارها رشد نکرد. باز
هم دستمزد و اجرت کاال و بردار،  از کشاورز و بهرهخرید  پائین  در حقیقت دولت با تحمیل اجباری قیمت  

 کند.پردازد، هم رشد و پس انداز تولیدکننده را با مصادره و سرقت ارزش افزوده او متوقف میکارگر را نمی

ری دولت موجب شده است تا هیچگاه در طی این سالها صنایع تبدیلی این کاالها و موادخام خرید انحصا
و بسیاری هنوز در   بود  دولت  انحصار  این کاالها در  نیابد. کنترل گردش  توسط بخش خصوصی توسعه 

 گروگان دولت است.  

مای جنوب را به  سال هنوز کارتن های چرکین و کهنه شرکت های تعاونی خر  60بسیاری هنوز پس از  
 یاد دارند که تغییر چندانی نکرده است. 

این سانترالیسم اقتصادی و فروش اجباری به دولت از دوره پهلوی اول آغاز شد. درآمد حاصله از تجارت،  
شد. همانطور پیش صادرات، خرید و فروش گندم، پنبه، تنباکو و تریاک به حساب وزارت جنگ واریز می

سال بعد از آن    35تا  م    1928ش/  1307کشور از سال    سال یک سوم درآمد عمومی  35  تر اشاره شد، به مدت
  سکان( کل بودجه کشور صرف آنچه ا1307- 1311درصد )  42صرف وزارت جنگ شد. در چهار سال اول  

. شد  محروسه  ممالک  پیرامون  ملتهای  و  ها  بختیاری  کوردها،  لرها،  قمح  و   قلع  و  کشتار  همان  یا  عشایر
جهت معامله مستقیم نفت میان بریتانیا با دولت پهلوی اول    بریتانیا()این اسکان عشایر با تائید استعماردور 

 های نفتی جنوب بود.بریتانیا مؤید سرکوب مردمان واقع در مسیر لولهبوده است. 
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گرایی ساختاری  دولت تا دوره کنونی هم ادامه یافته است، این دولت  روند مصادره مواد خام زاگرس توسط
شکر قندوفرم سازمانها و ادارات خود را از صد سال پیش حفظ کردە است. نگاهی به ادارات بازرگانی، غله،  

کند و اداره غله استان کردستان و کرمانشاه یکی از استراتژیک ترین ادارات دولت این مطب را تائید می
 خواندند. پیش کوردستان را انبار غله ایران میاز جهت تأمین امنیت غذایی تمام ایران است. از صد سال 

این سانترالیسم اقتصادی نیاز به کارمند داشت. کارکنان دولتی در قرن بیستم و در طی حکومت پهلوی 
میلیون نفر در   1.5به  1321هزار نفر در سال   250اول و دوم ، بسرعت رشد کردند به نحوی که تعداد آنان از 

 رسید.  1356سال 

میلیون نفر    1.1هزار نفر نیروی موظف لشکری و    600  ،دولتمستقیم  میلیون نفر کارمند    2.5حدود    امروز
نهادهای عمومی نفری کارمندان را تشکیل می  4.2ارتش    دولتی، مجموعا  کارکنان  این  میلیون  دهند. 

  آمارستند. این  کنند، به عبارت دیگر شاغل فعلی هحداقل تعداد افرادی است که در دولت ایران کار می
شود. مضاف بر  انبوه کارکنان شرکت های دولتی و خصولتی است که توسط حاکمیت کنترل و اداره می

و سایر صندوق های  اجتماعی  میلیون نفر بازنشسته کشوری، لشکری، بیمه    پنج  این باید بر این تعداد حدود
واحد است.    3000حکومت نیز بالغ بر    بازنشستگی دولتی را نیز در نظر گرفت. تعداد دستگاه های اجرایی

شود به تعداد قابل توجهی شرکت خصولتی)خصوصی در نام ولی دولتی در بودجه( نیز اشاره  در ادامه می
کرد که مستقیم یا غیرمستقیم به ادارات و شرکتهای دولتی وابسته اند و دولت، مشتری عمدهء آنهاست.  

 باشند. میلیون نفر بطور مستقیم و بالواسطه به جیب و خزانه دولت در ایران وابسته میده  حداقل  به عبارتی  

میلیون جمعیت دارد. این کارمندپروری منجر به دیوانساالری و بوروکراسی سهمگینی   10ارتش کارمندان  
چهل هزار    میلیونی فقط   120میلیون حقوق بگیر دارد در حالیکه ژاپن    10میلیونی    80شدە است که ایران  

 دارد.  دولتی کارمند 

 156میلیون شاغل از   9درصد، به معنای دیگر  6مجمعا تنها برای نمونه در آمریکا این درحالی است که 
  138کنند. در هر سه الیه شهری، ایالت و فدرال خدمت می  میلیون نیروی کار شاغل آمریکا برای بخش عمومی

ی به جمعیت بیکار نکرده است بلکه هزینه مالی گزافی تحمیل  تنها کمکنه  این اشتغال غیرمولد ناکارا  
م از کل بودجه  2019ش/ 1398کرده که قابل جبران نیست. مطابق با الیحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال  

بودجه جهت شرکتهای دولتی هزینه می   75کشور   بین شرکتهای دولتی سه شرکت درصد  گردد که در 
هزار    611به خود اختصاص  داده اند، به گونه ای که شرکت ملی نفت ایران با  باالترین سهم از بودجه را  

هزار    309شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با    درصد از کل بودجه،  36میلیاردتومان،  
  درصد از کل 4هزار میلیارد تومان،  66درصد از کل بودجه و شرکت ملی گاز ایران با  18میلیارد تومان، 

 

 دادەها پیوند ذیل میباشد. مؤسسه بروکینگس میباشد، لینک به سرچشمه  2019آمار مربوط به سال 138

https://www.brookings.edu/policy2020/votervital/public-service-and-the-federal-government/ 
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هزار میلیارد تومان    289اند و سهم سایر شرکتهای دولتی از بودجه  بودجه کشور را به خود اختصاص داده
هزار میلیارد تومان نیز به سایر بخشها   407درصد باقیمانده بودجه کشور معادل  25درصد است و  17معادل 

 شود( اختصاص دارد. بودجه جاری و عمرانی می لکه شام )بودجه عمومی

صد سال گذشته، حقوق بگیران دولتی به عنوان عضوی از طبقه متوسط جدید )برخالف طبقه متوسط    طی
سنتی( طی یک فرایند از باال به پائین برای حفظ ساختار جنگی اداری و بروکراسی متمرکز بر اقتصاد 

سدار این هیکل تحمیل شدند. ساختار جنگی به این معنی است که ارتش و پلیس و سپاه و نیروی امنیتی، پا
ایران در صد سال گذشته در هیچ جنگ    فراموش نکنیم)  باشندو نظام سیاسی و اقتصادی استعماری می

جهت کنترل جمعیت درونی این    و سپاهی فقط  خارجی پیروز نشده است و این همه پلیس و نیروی انتظامی
 باشد(.  ساختار اقتصادی سرهمبندی شده بوده و می

تولید  الیه  بروکراتیک( بر ساختار کشاورزی و یا بر      بورژوازیطبقه متوسط دولتی )ارتش کارمندان و  
ها  ای جهت استمرار و ادامه دولت مستبد و استعماری هستند. وجود اینصنعتی مدرن بنا نشدەاند، بلکه زائده

ل چنین وزن ها میسر شده است. تحمیفقط بواسطه برگشت بخشی از پول نفت به داخل و پرداخت حقوق به آن 
 و سرباری به اقتصاد تا زمانی که درآمد نفت توانایی پرداخت هزینه آن را دارد ممکن است.

 در روند توسعه دولت نوین ایران، دو عقب نشینی و بازگشت عمده رخ دادە است. 

در تقسیمات کشوری ممالک محروسه به استان تقلیل داده شد. این اتفاق استقالل سیاسی و امکان رشد   -1
 .است  کرده  نابودهای موجود در جغرافیای ایران را کامال اقتصادی ممالک محروسه و ملت

برای اداره این بروکراسی، دانشگاه در شهرهای مرکزی ایران جهت تربیت کارمندان آینده برای سیستم   -2
سانترالیسم سیاسی تاسیس شد )بماند که پدیده کنکور چه آسیب اجتماعی پدید آورد(. این اقدام سبب شد  

یلی شوند عمال اینان خود  ایران، برای حفظ اشتغال تبدیل به مجریان سیاستهای تحم  مرکزکه طبقه متوسط  
عظیم   بدنه  مشکل(  )خود  از  بخشی  به  دولتی  139    بورژوازیتبدیل  سوسیالیسم  این  شدەاند.  بروكراتیك 

 کارمندی قطعا با صدای سهمناکی فرو خواهد پاشید.

آزاد،  باالنس( هر دولتی الزم است: مطبوعات  تکامل سه عنصر اساسی جهت کنترل و تعادل )چک و 
 و حاکمیت قانون.  حقیقی  سیستم پارلمانی

 

 

 

اینان طبقه متوسطی میباشند که طی چرخه تولید و ارزش افزوده بوجود نیامدەاند، بلکه از باال به پائین جهت حفظ ساختار   139
 . انددولت استعماری، استخدام شده غارتگرانه 
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 دولت کارتلی 

شود که یک فرد، خانواده او و یا یک  به دولتی اطالق می  (cartel state)در ادبیات سیاسی، دولت کارتل 
صنعت و قدرت اقتصادی بخشی از حاکمیت سیاسی را در دست بگیرند. در کشورهای خاورمیانه عمدتا  

دهند ولی در نقاط دیگر  کارتل قدرت سیاسی را تشکیل میاین یک فرد و یا یک خانواده است که این  
تواند یک صنعت و مافیای انحصاری در بخشی از اقتصاد باشد. در کشورهایی که نظام دولت  دنیا این می

، درآمدهای ناشی از  مرکزی فربه و بزرگ است برای تأمین و ادامه فعالیت چنین بروکراسی عظیمی 
سراسری کافی نیست، لذا صنعت خاصی و یا گروهی از سرمایەگذاران یا  مالیات و منابع عادی درآمد  

ذی نفعان همواره دارای نقش موثری در تشکیل و حمایت مالی و حیاتی دولت دارند. این گروه از صنعت 
 توانند می  هاآن   کارتلی،  انحصار  سبب   به  هستند،  کارتل  و  انحصار  دارای  اقتصاد  بخش  آن  درمعموال  

مقابل    در.  باشند  کارتلی  دولت  هایهزینه  و  مخارج   و  خرج   پرداخت  به  توانا  که  کنند  کسب  نکال  درآمدهایی 
این کارتل)ها( همواره بخشهای موردعالقەی خود از دولت و اقتصاد را کنترل خواهند کرد. در کشورهای  

  شودمی  مشاهده  هرچند  است،  امنیتی  و  نظامی  نیرویخاورمیانه ستون فقرات این دولت کارتلی، معموال  
ملحق شدەاند. بطور نمونه در   سیسیا  ساختار  فقرات  ستون  به  کشورها  سایر  در  مالی  بخش  و  دارانبانک  که

او، صنعتی بسیار متکی بر مجتمع و شرکت    ترکیه، بدلیل عضویت ترکیه در ناتو و لزوم تأمین نظامی
 های اسلحه و مهمات سازی شکل گرفته است.

درصد   13میلیارد دالر( بود که حدود    19.7میلیارد لیره )  145بالغ بر    2020بودجه دفاعی ترکیه در سال  
بودجه ترکیه را تشکیل دادە است. اعتبارات  و کمک هزینه اعطا شده به شرکت های دفاعی مانند کل  

Aselsan ، Roketsan ، TUSAŞ ، Havelsan    وTAİ   و وجوه اعطایی به صنایع دفاعی رئیس جمهوری ترکیه
(SSB  )میلیارد لیره، معادل بیش از   273 میزان  و هزینەای به   ، بودجه نظامی140گرددمیافزوده    به این رقم

 . شودبالغ میدرصد بودجه کشوری  25

، جهت ادامه حیات نیاز به دلیل موجه دارد. لذا مساله امنیت داخلی و محافظت از  این کارتل نظامی
های بهانهمبارزه با تروریسم )در حقیقت مبارزه با آزادیخواهی ملت کورد(  مرزهای ناتو در برابر شوروی،  

از ابتدای جمهوری اقتصادی در صد سال گذشتە بودە است.    تورم این کارتل نظامیفربهی و  ت  جه  عمده
تاکنون توانسته با ایجاد هشت کودتا در ترکیه سلطه و قدرت سیاسی را در مسیر    این کارتل نظامیترکیه،  

و باالنس(    تحت فرمان داشتە باشد. تکامل سه عنصر اساسی جهت کنترل و تعادل )چک  خود   و جهت خاص
و حاکمیت قانون و این سه عامل در دولت    حقیقیهر دولتی الزم است: مطبوعات آزاد، سیستم پارلمانی  

 مفقود است. غایب و کارتلی 

 

 منبع آمار نشریه احوال نیوز، تاریخ 140

https://ahvalnews.com/greece-turkey/unspoken-cost-turkeys-ever-escalating-military-spending  
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برد، دادگاه عالی دیگر مستقل نیست، تفکیک  یک دولت کارتلی مؤسسات متعادل دولت را از بین می
ماند.   د اما مکانیسم های آن بیمار و ناکارآمد باقی میشوشود و ظاهر دولت حفظ میمعنی میقوا بی 

کند چون حلقه بازخور یا همان فیدبک است که نقش کنترل و تعادل مؤسسات را ایفا می  در هر سیستمی
معنی و  تواند کنترل و توازن را بپذیرد لذا حلقه فیدبک همان سیستم کنترل و تعادل را بیدولت کارتل نمی

. این دولتها برآمده از باندبازی و نفوذ  قلمداد کرددولت کارتلی    توانچنین دولتی را میکند،  نابود می
  باشند. زمانی در آفریقای جنوبی، صنعت الماس، در ترکیه، مافیای نظامیصنعت و مافیای خاصی می

 است.  همان دولت کارتلی  (narco-stateو در آمریکای التین و کلمبیا مافیای موادمخدر )
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 ایران کشوری با دو دولت  

شود که کارتلی از صنعت ( همانطور که ذکر شد به ساختار دولتی گفته میcartel stateدولت کارتلی)
گیرند. بطور نمونه اگر مافیای  و یا مافیای یک کاالی خاص قدرت سیاسی در دولت را به دست می

در کلمبیا را به دست بگیرد، این دولت یک  موادمخدر با استفاده از امکانات خود بتواند رئیس جمهوری  
صنعتی ترکیه کودتا بکنند   نظامیان مرتبط با مجتمع های نظامی  اگردولت کارتلی است. به همین منوال  

و دولتی تشکیل دهند، این کودتا منجر به تشکیل یک دولت کارتلی شده است. دولت کارتلی عموما  
طی یک فرآیند دموکراتیک معموال جای خود را به دولت ماند و برای مدت زمان مشخصی برسرکار می

 دهد. مدنی می

تر داشتە است. در  تی اسفناکیبلکه وضعبوده  سال اخیر به شکل دولت کارتلی    120اداره ایران نه تنها در  
تشکیل داده و دولت کارتلی   و همیشگی در کنار دولت رسمی ایران کارتل و مافیا خود یک دولت دائمی

شده است. دولت کارتلی در ایران، همواره دو دولت سایه و دولت رسمی در خود   ان همیشگی و دائمیدر ایر
 دولت کارتلی در ایران موقتی نبوده است.داشته است. 

بخشی از ساختار سیاسی    دولت کارتلی در ایران معاصر پس از دوره قاجارها همچون ساختاری ثابت و دائمی
در ایران به دلیل نهادینگی استبداد و عدم قبول صحیح حکومت قانون توسط شاه،  دولتهای حاکم بوده است.  

 141گاه تن به شمولیت و فراگیربودن مؤسسات قانونی هیچ  ،هارهبر و یا هرم حکومتی بدنه باالی حکومت
، او هم یک بارگاه و  و سیاسی نداده و همواره سعی کرده که درکنار و موازی دولت و سیستم رسمی

باشد. دردستگ داشتە  خود  برای  و  اهی  تعادل )چک  و  پذیرش سیستم کنترل  به  سایه حاضر  واقع دولت 
نبودە است. سیستمی ادار  باالنس( دولت مدرن  به  اجازه میاکه  ناظران دولت  و  اقدام و نحوه    ت  تا  دهد 

س یا کنترل و  عملکرد ادارات و مؤسسات دولت را بازبینی، اصالح یا وتو کند، نبود سیستم چک و باالن
کند،  تعادل امکان جلوگیری از تکرویی و اعمال بیش از حد قدرت در حیطه عمل اداره مربوط را سلب می

 کند.این نظام چک و باالنس، خسارت ناشی از لجام گسیختگی قدرت دولت را محدود می

ظاهرا  ت، دولت  کردە است، پس از دوره مشروطیپیش از قاجار عمدتا فقط یک دولت خودکامه حکومت می
کند اما دولت استبدادی هنوز به موازات به حیات خود ادامه داده و قانونی جامه مشروطه را به تن می

 دولت قانونی، دولتی خجالتی و در واقع دولت تقیه سیاسی است.  دهد. می

دو دولت حکومت کردە است، در ایران دو هرم قدرت وجود دارد،  همواره  عمال پس از دوره قاجاریه در ایران  
و   زیبا، دمکرات  انتخابی صورت  دولت  انتسابی.  و دیگری  انتخابی  نظام فرنگییکی  پسند )دنیاپسند( 

 سیاسی بوده است.

 

 خورند، رجوع شود به تعریف مؤسسات فراگیر ها شکست می عاسم اوغلو، رابینسون، چرا ملت 141
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داشته است. این دوگانگی در پیش از   همدر کنار  را همدوش  دو دولت موازی  این  ایران معاصر همواره  
نان زنده و فعال بوده  چبه صورت متفاوتی اما هم  ، پهلوی اول و دوم،در سلطنت دو شاه پیشین 1979ب انقال

انقالب   از  پس  انقالبیون می1979ش/1357است.  که  زیرا  شد،  تشدید  دوگانه  دولت  نمود  سیاست  م  بایست 
 بیت   نام  تحت  زیموا  ساختاری  لذا  دادند،می  نشان  حکمرانی  شیوه  درضدسلطنت خویش را عمال    اعالمی
تر  مد. این ساختار پس از رهبری آقای علی خامنەای تشدیدتر و گستردهآ  بوجود  رسمی  دولت  کنار  رهبری

 شد.

سازمان موسوم به بیت رهبری در حقیقت دولت دوم و دولت در سایه ایران است. در عصر پهلوی این دولت  
انەهای دولت بود. وزارت درباری که قرار بود زیر  دوم وزارت دربار نام داشت و وزارت دربار یکی از وزارتخ

 نمود. واقع این نخست وزیر بود که اوامر وزارت دربار را اجرا میفرمان نخست وزیری قرارگیرد، اما در

و مرئی است. این دولت، مجموعه نظام سیاسی انتخابی مردم است که یک رئیس   دولت اول، دولت رسمی 
ورفته انتخابات  وزارتخانه قراردارد. هر چهار سال یکبار شیک و شسته  18ن با  دولت )رئیس جمهور( در راس آ

بروز نکند )که این دولت مرئی و مشهود، بی قدرت    کند و جهت اینکه شکی در افکار عمومیبرگزار می
و اثربخش نیست(، انتخابات رئیس جمهوری را )گاها( در روزی که انتخابات شوراهای شهر و روستا مقرر  

. عامه مردم  دهنده انبوه نمودار شود و حضور پرشور نمایش داده بشود، تا جمعیت رایکنندست برگزار میا
  )دولت تقیه(  وار آمار شرکت انتخابات در دولت مرئی دراین دولت فقط نقش کارگزار دارند، لذا اتوماتیک

 شود.  باال نشان دادە می

نهادهای غیر انتخابی آن است که به هیچ مرجعی حتی پارلمان و مجلس    دولت دوم، بیت رهبری با تمامی
از هر نهاد و سازمان کلیدی و حیاتی   ، و نمایندگان منتخب ملت پاسخگو نیستند. هرم انسانی دولت دوم

هرم انتخابی )هرم اول( یک کپی و معادل دارد. هرم اول اگر ارتش دارد، این هرم سپاه دارد، هرم اول اگر 
شهری جهت برقراری نظم و امنیت دارد، هرم دوم نیروی بسیج )ملیشای شهری( و  و نیروی انتظامیپلیس 
و فشار دارد. هرم اول وزارت دادگستری دارد، هرم دوم شورای نگهبان دارد که هم مجلس  ی  های بسیجگروه

ائی و خزانەداری دارد، کند هم وزارت دادگستری قوه مجریه را. هرم اول وزارت داررا نظارت و بازپرسی می
وزارت فرهنگ و ارشاد، و دولت    دارد. دولت رسمیو آستان قدس  یکی سازمان مستضعفان و جانبازان    این

سایه بنیاد حفظ آثار امام خمینی دارد. صداسیما که خصوصی نیست و کامال حکومتی است و دولت اول  
تحت نظارت و مدیریت دولت دوم)سایه( شخص خود    ندارد. صداوسیما به تمامیبر آن  هیچ کنترلی    و رسمی

رهبر حکومت است. دلیلش هم واضح است ، زیرا که مدیریت و کنترل فکر، ذهن، تخیل، آینده و امید جامعه  
  تواند دوگانه باشد و یک گفتمان یگانه الزم و مکفی است. لذا صداوسیما متعلق به دولت سایه )دولتنمی
 باشد. ( میبیت
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رجوع و  سایر وزارتخانەها برای رفع و رجوع مسائل جزئی کشور تعریف شدەاند و چون نیاز به تعامل با ارباب
مردم دارند لذا در دولت نمایشی )هرم اول( تجلی دارند و در دولت رهبری/درباری )هرم دوم( معادلی ندارند. 

 شود.  نمی جهت وجود معادل همسان در هرم دوم دیده لزومی

باشد. نیروهای امنیتی امنیتی دولت سایه )هرم دوم( می  -بازوی قدرتمند محفاظت هردودولت، نیروی نظامی
کند که شهر و روستا را کنترل میاست  نیروی ملیشایی    همان  کنندکه همانند نیروی ملیشایی عمل می

و زیرمجموعه    های نظامیاز سازمان  سازمان بسیج مستضعفین یا بسیج مقاومت مردمی  نام دارد. بسیج  و  
سپاه پاسداران است که پس از عدم کارایی و توان الزم سپاه دربرخورد با نیروهای مجاهدین خلق و تظاهرات 

ترین شود. بسیج مهمآذر همان سال تاسیس می   5با فرمان آقای خمینی در تاریخ    1358خرداد    30تاریخی  
رود. بسیج از لحاظ ساختار سلسله  شمار میایران به  مهوری اسالمیبازوی تأمین امنیت داخلی و قدرت ج

است. سپاه همانطور اشاره شد، ارتش دولت سایه یا همان    مراتب زیر مجموعه سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 (حاکم بر ایران است. ، دولت بیتدولت موازی )هرم دومارتش 

بسیج" جهت کنترل شهرها و بسیج عشایر جهت کنترل    مومیبسیج دارای دو بخش و سازمان است. "سازمان ع
مأموریت جذب،   روستا و جمعیت کوچنده برنامه ریزی شده است. بسیج همانند یک نیروی شبه نظامی

به  و  سازماندهی  مردمیآموزش،  نیروهای  حفظ    کارگیری  و  جهت  نظام  همگی سیستم،  و  است  انقالب 
 دهد.  ن را بسیج انجام میعلیه مردم ایرا اقدامات شبە نظامی

 

 بسیج عشایری یا پاسداران روستا 

جامعه جهت حفظ آرامش و کنترل   کنترل نظامی
بسیج  و  بسیج  مقاومت  نیروی  به  روستا  و  شهر 
عشایری واگذار شدە است. نیروی مقاومت شهر  

و بسیج عشایری روستا را کنترل کند  را کنترل می
نیروهای   کند. نیروی بسیج عشایری با سایرمی

امنیتی دارای این تفاوت های اساسی است که  
ها عموما  کنند، آن امنیت کل کشور را تأمین می

لذا  هستند  عشایری  جمعیت  و  روستایان  خود  از 
باشند. تعداد و جمعیت بسیجیان عشایری  دارای کشاورزی و دامپروری، اسلحه و اقتصاد معیشتی خود می

هزار نفر عضو فعال و مسلح و مابقی عضو    253،000باشد که تعداد  می  نفر  453،000آمار خود سازمان    طبق
 نمایند.  پایگاه فعالیت می 1430حوزه و  130عادی هستند که درقالب 
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: »... بخشی 142به گفته سردار مهدی جمشیدی 
شوند و  ها با حکم ماموریت مسلح میاز بسیجی

برخی دیگر از عشایر که فاقد سالح هستند از 
گیرند و با قیمت دفاع سهمیه ]سالح[ میوزارت  

دولتی با مجوزی که از سوی سازمان حفاظت  
می صادر  میسپاه  دریافت  شود  اسلحه  توانند 

کنند.« در حقیقت برخالف ادعای مرسوم، حمل  
اسلحه در ایران آزاد است به شرطی که بتوانید  

 و مردم بکشید. برای دولت سرکوب کنید

ی تقویت  بسیج عشایری در سیستان  ی، رئیس "مرکز مطالعات بلوچ در لندن" دربارهدکتر عبدالستار دوشوک
ارزه با جنبش بلوچستان، این بسیجیان همه گونه امکانات از  فقط جهت مبدهد که و بلوچستان توضیح می

  کنند.جمله سهمیه سالح از دولت مرکزی دریافت می

 

 بسیج مساجدومحالت همان پاسداران شهر

و گروەهای فشار    بقه شهری و شهرها را مورد نظارت و کنترل امنیتی دارد، نیروی بسیج عمومیآنکه ط
باشند. این بسیجیان  می  تحت فرمان آنها است که تحت نظارت و فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

تماد حکومت به باشند. بدلیل عدم اععموما دارای اماکن آموزش و هماهنگی مستقر در مساجد ایران می
 باشند می  ی بسیجها پایگاهخود     143ها، پایگاه آموزشی بسیجیان در سرزمینهای اهل سنت بیشتر سنیمساجد  

شوند. الزم به ذکر است که مساجد  نشین خادمان مساجد خودی محسوب نمیتا مساجد. در مناطق سنی
مناطق سنی، عموما با هزینه خود اهالی ساخته و لذا مالکیت آن متعلق به مردمان سرزمینی منطقە است 

 یستند.کنند و دولتی نآن سمت و سویی برخالف قرائت جاری دولت را دنبال می ءو هیات امنا

باشد و نیروی  در پایان باید تاکید کرد که دولت کارتلی در ایران برخالف دیگر مناطق جهان، دائمی می
 باشند. بسیج شهر و روستا حافظان این دولت در سایه می

 

 گفتگو با نشریه داخلی بسیج. 142

 https://ashayer-

kj.ir/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB

%8C%D9%81/ 
 . 2009گزارش عفو بین الملل مبنی بر استفاده از بسیج همچون ملیشیای سرکوب، ژوئن  143

-police-militia-basij-using-stop-/iran06/2009y.org/en/latest/news/https://www.amnest

20090622-emonstrationsd/  

%09https:/ashayer-kj.ir/اهداف-و-وظایف/
%09https:/ashayer-kj.ir/اهداف-و-وظایف/
%09https:/ashayer-kj.ir/اهداف-و-وظایف/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2009/06/iran-stop-using-basij-militia-police-demonstrations-20090622/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2009/06/iran-stop-using-basij-militia-police-demonstrations-20090622/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2009/06/iran-stop-using-basij-militia-police-demonstrations-20090622/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2009/06/iran-stop-using-basij-militia-police-demonstrations-20090622/
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 و انحصار برقانون علت کولبری است   مؤسسات استعمار  

 

تان در هندوستان و سیستم اقتصادی که ایران کند مقایسه تطبیقی میان سیاست انگلس این بخش سعی می
 بر زاگرس و کوردستان مستقر کرده، انجام دهد. 

شوند، بر اساس اصول اقتصاد، مبنا و عوامل تولید که سبب رفاه و خوشبختی ساکنان یک جغرافیا می
کشاورزی،  بخش    سه  ها. هر اقتصادی بهعبارتند از زمین، سرمایه، نیروی کار، تکنولوژی و زیرساخت

گیری تاریخی یک اقتصاد پیشرفته در یک کشور به ترتیب شود. روند شکلصنعت و خدمات تقسیم می
و بخش صنعت   کند، سپس الیهها است، به عبارتی ابتدا کشاورزی رونق پیدا میزمانی تشکیل این بخش

عمده اقتصادهای جهان  گیرد.  دیگر شکل می گردد و پس از آن خدمات و سرویس حول دو بخشتشکیل می
 اند.چنین روندی را طی کرده

توسعه با  یکم،  و  بیست  سده  بهره  در  و  اقتصاد  اشکال  علم  انواع  متخصصان  تاریخی  تجارب  از  گیری 
سرمایه داری جنوب   -3سرمایه داری اروپایی    -2سرمایه داری آمریکایی    -1  دسته  داری را به سه سرمایه

شود  ر جملگی این سیستم ها دولت هیچگاه در تولید و توزیع نه تنها وارد نمیکنند. د شرقی آسیا تقسیم می
داری آمریکایی، طبق قانون اساسی حکومت حق تجارت ندارد  کند. در سرمایهمی  بلکه دخالت بسیار کمی

پیشین  )معموال پس اندازی که نسل از ایده نو و یا سرمایه اندوخته  و مردمان کوشا و کارآفرین با استفاده
کشاورزی و نیروی کار، ابتدا کشاورزی را توسعه و مدرن و سپس در   گیری از زمیناندوخته است( با بهره

آورد. متعاقب آن، با تجمیع سرمایه و نیاز به کاالی   مقیاس تولید انبوه، بخش صنایع تبدیلی را بوجود می
می بنا  کشاورزی  بخش  روی  بر  خدمات  و  صنعت  سرمایهساخته،  مسیر    شود.  همان  هم  اروپایی  داری 

ها و درآمد  کند با این تفاوت که با وضع مالیات بیشتر بر کسب و کارها، شرکتآمریکایی را طی می
کند. اما در نقش و دخالت دولت در تولید هردو کامال  افراد در حقیقت خدمات اجتماعی بیشتری ارائه می

سرمایه در  هستند.  به صیکسان  دولت  آسیایی،  خارجی  نایع کمکداری  سیاست  همچون  باالسری،  های 
 کند.نماید، اگرچه دولت در تولید و توزیع دخالت نمیمحور و تقویت زیربناها می-صادرات

در ایران به مدت صد سال سیستم اقتصادی حاکم بر کل و سیاست حکومت به ویژه در قبال کوردستان و 
باشد. قرابت فراوانی میان  یسی در مستعمرات سابق میروش استعمارانگل زاگرس همان انحصارات دولتی به

 شود. سیاست حاکم بر جغرافیای کنونی و سیاست حاکم بریتانیا بر هندوستان مستعمره دیده می
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 ردپای انحصارات انگلیسی، پیادەسازی ایرانی 

  و سوسیالیستی شوروی بوده   گرامحور، تصدی-هرچند سیستم اقتصادی ایران بسیار متاثر از اقتصاد دولت
سیاستی که بریتانیا در ردپای  است، اما پیش از انقالب و پس از انقالب در زاگرس و کوردستان ادامه  

شود. غارت هندوستان توسط بریتانیا بر اساس یک استراتژی ، دیده میکردهمستعمرات سابقش اجرا می
کرد و استراتژی دوم ها به قیمتی که استعمار امر میدوگانه بود. استراتژی اول خرید مواد خام از هندی 

کند.  به قیمتی که انگلستان تعیین میدر داخل  فروش کاالی ساخته شده در خارج از هندوستان به هندی ها  
بود.    و به فقر مطلق دچار کرده  پارچه و محصوالت نساجی ساخت بریتانیا، هندیان را از کار بیکار کرده

نمک خام، در کنار  صنعت  راهپیمایی مشهور خود به سوی دریا و خلع ید بریتانیا از  مهاتما گاندی با  
در    مقاومت مدنی نپوشیدن لباس تولیدی انگلستان به هندیان آموزش داد که شغل و زندگی شرافتمندانه 

بوجود می آنید که کاالآصورتی  و شرکتهایهای  شرکتاز    های مصرفی  انگلیسی  دولتی    انحصارات 
 خریداری نشود.  طهمربو

ساختار اقتصاد ایران نوینی که انگلستان با انتخاب پهلوی اول شکل داد، منجر به رویش انحصارات دولتی 
اقتصادی ایران    مؤسساتجهت استثمار تولید داخلی به نفع اقلیتی حاکم و منافع انگلستان شد. بسیاری از 

)تنباکو(، سازمان قند و    ریزی شدند. اداره دخانیاتمشابه انحصارات دولتی انگستان در مستعمرات طرح
شکر، سازمان چای و سازمان غله از جمله انحصارات دولتی )به روش دستوری از باال به پائین( هستند  

کند و خرید مواد خام به قیمتی که یم امربه قیمتی که دولت به مردم که جهت فروش کاال توسط دولت 
اند و هنوز متصدی عمده توزیع ارزاق و کاالهای اساسی در ایران باقی  دهد، تاسیس شدهخود دستور می

مواد خام را هدر    اند. این سازمانهای دولتی عمال با عدم پرداخت نرخ واقعی به کشاورز و تولیدکننده،مانده
سال   100)طی یک فرآیند نظم خودجوش( شده و اقتصاد ایران را از  تولیدی  داده، مانع تشکیل بازار رقابتی  
 اند.فروش نگه داشته( اقتصاد خامprimitiveپیش تاکنون در سطح بدوی )

بند کشاورزی به صنعتی  در حقیقت اقلیت خائن حاکم و خصلت داللی و کاسبکاری مانع تبدیل اقتصاد نیم
ه امروز با وجود اتاق های بازرگانی کاال و خدمات در هر صنفی ادامه  است. این مساله هنوز هم تا ب شده

بزرگترین مغازه  پیدا کرده دارای  خود  بازرگانی  اتاق  اعضای  و  است. در حقیقت  همان کاال  های فروش 
باشند، لذا بسیار طبیعی است که تصمیمات این شوراها و اتاقها بر ضد تولید  واردکننده همان کاال می

با پارچه میداخلی  بازرگانی که مسئول منسوجات و  اتاق  بطور مثال  تقریبا تمامیشد.  اعضا و    باشد، 
باشند. در هر جای دیگری از دنیا  تصمیم گیرندگان آن، خود واردکنندگان پارچه در بازار مرکزی تهران می

میماتی در جهت  شود. آنها هیچگاه تص( و جرم تلقی میconflict of interestاین مساله تضاد منافع )
از صنعت پارچه،    تولید پارچه داخلی نخواهند گرفت. به همین دلیل است، که دیگر نامیصنعت  توسعه  

نمی برده  ایرانی  چای  و  گشته پنبه  نابود  این صنایع  اتاقشود.  همین  کارت    )ها(اند.  که مسئول صدور 
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رکزنشینان و منسوبان حکومتی مجوز  باشد عموما برای خودیها و مبازرگانی جهت واردات کاالی مزبور می
د، زیرا مرکز صدور مجوز )بوروکراسی دولتی( در شهرهای مرکزی ایران متمرکز است. یک  نکنصادر می

در    . عمدهجزء را ندارد چه رسد به امتیاز واردات  ور و یا کاسب مرزنشین امکان دریافت امتیاز واردات  پیله 
و جنوبیها( تبدیل به کولبران و باربران دارندگان    ، آذربایجانکوردستانحقیقت ساکنان پیرامونی ایران )زاگرس،  

بازرگانی عمده فروشی)مرکزنشینان( می تمام  درشوند. سالن گمرک خارجی مهرآباد  امتیاز و کارتهای 
طول روز مملو از دالالن، نمایندگان واردکنندگان عمده و ترخیص کاران است. صدور هر مجوز وارداتی در  

شود(  شوه در همان سالن امکانپذیر است. راهنمای نیازمندیهای همشهری )که فقط در تهران چاپ میقبال ر
کار مجوز واردات هر جنسی را  باشد. با یک تماس تلفن، ترخیصمملو از آگهی برای ترخیص کاال می

ه این بوروکراسی کند. هرچند که درسالهای اخیر نیروهای نظامی و سپابخواهید، با هزینه )رشوه( مهیا می
 .اندبرپا کردهرا    انخودشوارداتی  اسکله و گمرک  برادران قاچاقچی انحصارا  کند و  بند را هم رعایت نمینیم

کولبران به این بوروکراسی اداری دسترسی ندارند و هزینه این مرکزنشین نبودن، قطع نخاع، دیسک کمر و  
ری در زمان پهلوی اول و دوم نیز همواره برقرار سالی است. چنین سیستم استعماشلیک و مرگ در جوان

شود که “اجازه تاسیس کارخانه در این  اشاره می  است و در خاطرات غنی بلوریان به این سیاست قدیمی  بوده
شد، فقط کفاف اهالی را  شد، محصوالت کشاورزی با ابزار اولیه تولید میمناطق )کوردستان( داده نمی

 .144خرید و حق فروش آزاد نداشتند”پایین می داد، حکومت به قیمتمی

گمرک یعنی گذرگاهی برای مبادله کاالیی که نیاز زندگی است. جغرافیایی که گمرک ندارد یعنی  
کوردها را در یک زندان اقتصادی برای مرگ تدریجی آنها  چ ها و  بلوزندانی اقتصادی است. ایران تعمدا  

است. دوهزار سال همسایگی با کوردستان به پارسیان آموخته    خیز زندانی کردهو تصاحب سرزمین حاصل
توان سرزمینشان را کنند، لذا به طریق دیگر میاست که با جنگ و زور بر ماد و زاگرس غلبه پیدا نمی

 تصاحب کرد. 

پیکو و تقسیم جغرافیا و اقتصاد طبیعی زاگرس و کوردستان  -این سیستم اقتصادی پس از قرارداد سایکس 
آمده است. بر اساس مدارک تاریخی حجم بازرگانی خارجی سه گمرک ارومیه، سنندج و کرمانشاه   بوجود

دالیل  – اند )رجوع شود به مقاله دادهپیش از جنگ جهانی دوم یک سوم بازرگانی کل ایران را تشکیل می
 سال از نویسنده(.   100پیکو پس از -پنهان اقتصادی سایکس
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 ندارند؟ چرا ترک ها کولبر  

ها ها گمرک آستارا و بازرگان را دارند. بدلیل نفوذ و البی قدرتمند ملت ترک در حاکمیت ایران، آنچون آن 
تاسیس    به این معنی که گمرک و سیستم ترخیص و پردازش را به صورت رسمی  توانستەاند مرزها را رسمی

توانند با دنیای ند. مرزنشینان آنها قانونا میبه مبادله کاال خارج از مقررات سیستم ندار  کردەاند و لزومی
توانند در دوسوی مرز کاال و خدمات  ها از مکانیسم و راەهای قانونی میخارج مبادله داشته باشند. آن

توان کاال را با خود  ها بستە نشدە است. با پرداخت هزینه به دولت میقانون برای آن  جابجا کنند. مرز توسط
اسی حمل کرد و بابت اختالف قیمت و تفاوت قانون دو کشور، تاجر و بازرگان توانایی به آن سوی مرز سی
 کسب سود دارد.  

 ها و جنوبی ها کولبر ندارند؟ چرا عرب 

نامند و  اند. کولبرهای جنوبی را شوتی و چترباز میآنها هم کولبر دارند، اما نام متفاوتی بر آنان گذاشته
شوند  برند ، لذا جایی نوشته نمیی است، آنها شغلی دارند که از آن اسم نمی چون از نظر لغوی حامل بار منف

ها نتیجه جستجوی قلیلی موجود است و هیچ گزارشی تحت عنوان چترباز  )در کل اینترنت و وب سایت
هم کار می زنان  اینان  نیست(. میان  لباس مخفی  موجود  زیر  را  ناچیز  کنند که چون مجبورند کاالی 

 گیرند.تی مورد بازرسی بدنی قرار میکنند، حمی

 ها کولبر ندارند؟ چرا بلوچ 

ها  باشد. بسیاری از آنمرزی میدر منطقه بلوچستان بدالیلی فقط بنزین و گازوئیل کاالی قابل مبادله بین
گیرند. هر جنس وکاالیی در مالکیت داشتە به دلیل تصویر تحمیلی رسانەها بسیار مورد تبعیض قرار می

گیرند و کشته باز هم متهم به حمل موادمخدر شده و مورد هدف تیراندازی ماموران مرزی قرار می  باشند
مردان    های ایران معترف هستند که حداقل چهار روستا در بلوچستان موجودند که تمامیشوند، رسانهمی

دک بلوچ شناسنامه  اند. طبق آمار دولتی حداقل چهل هزار کوشده  145روستا به بهانه قاچاق کاال اعدام
آید که هدف تغییر بافت جمعیتی و نسل کشی    ها توسط سیاستمدار زمانی به اجرا درمیندارند، این سیاست

حکومت  ها باشد. هیچ دلیلی برای عدم توسعه بلوچستان توسطیک مردم جهت تصاحب خاک و جغرافیای آن
دیگر نباشد. کشور   ان و جایگزینی با مردمیها از سرزمین پدریشمرکزی وجود ندارد، اگر قصد، تخلیه آن

پاکستان که بسیار فقیرتر و بدون امکانات سازمانی است، تالش و توسعه و پیشرفت بسیاری در مناطق  
 است.تحت استعمار ایران  تر از بخش غربی  بلوچ خود انجام دادە است. بلوچستان پاکستان بسیار توسعه یافته
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 سیاست ضد تولید 

شوند، زیرا  باشند، با شدت بیشتری اعمال میهایی که مانع صنعتی شدن در کوردستان میعموما سیاست
تواند بازارهای  ی کوردستان میکه کوردستان خود دارای مواد خام و کارگر ارزان است، لذا کاالی ساخته

دانند لذا  ایان میهای تولید در دست بگیرد. این حقیقت را مرکزگرمولفه  ایران را با توجه به وجود تمامی
شوند.  ریزی میسیاست ها در جهت نابودی واحدهای تبدیلی )تبدیل از موادخام به کاالی ساخته( طرح

بلکه به رفاه    اند، نه تنها نیاز خود را تولید کردهتاریخا هرگاه مناطق حاصلخیز آزادی عمل اقتصادی داشته
 یازی نیست. اند، به پول فروش نفت نهمسایگان کمک کرده عمومی

 

 خام فروشی بخش کشاورزی 

یکی از دالیل بیکاری موجود در کوردستان، خرید ارزان مواد خام و اجبار و تحمیل کاالی ساخته دیگر  
می کوردستان  به  ایران  خامنقاط  حاصل  درآمد  مختصر  کوردستانی  باشد،  شهروند  اختیار  در  که  فروشی 

شود. الزم به ذکر  کاالی ساخته سرازیر می  قیمت تورمیباشد مجددا به جیب ایران مرکزی به دلیل  می
 است که متوسط نرخ تورم در کوردستان باالتر از متوسط سایر نقاط کشور است. 

شود، تولید می  ارائه  146تومان در بازار   4000فرنگی به قیمت  فرض کنید که یک عدد قوطی رب گوجه
رب نیاز به کارخانه دارد و براساس سیاستهای اتاقهای بازرگانی و شهرک شرکتهای صنعتی )در ادامه  

شود( کارخانه آن در خارج از کوردستان است. در حالیکه با توجه به مزیت جغرافیایی،  مطلب توضیح داده می
از منابع آبی و زیرزمینی، دسترنج کشاورز تهیه و ی مورد نیاز کارخانه در زاگرس با بهره گیری  گوجه

تمامی نشات    راهی مراکز صنعتی گردد.  از کوردستان  آب، خاک(  رنج کشاورز،  تولید )دانه،  عوامل 
کند. بوضوح تومان در بازار عرضه می  4000فرنگی را  یک قوطی رب گوجه  دار غیربومیگیرد. سرمایهمی

تومان در هر قوطی    400فرنگی بیش از قوطی رب( هر قوطی رب گوجه داخل ایمواد اولیه )محتو هزینه
٪  90گردد. این  برمی  دار مرکزنشین و یا غیر بومیتومان به جیب کارخانه  3600٪ یا  90نخواهد شد. لذ  

( همان است که سبب ایجاد شغل در ایران مرکزی و بیکاری در زاگرس و  added valueارزش افزوده)
٪ در داخل زاگرس استحصال شود، دستمزد راننده، نمایندگی فروش، کارگر  90اگر این  شود.کوردستان می

عوامل تولید،   تر برای تاسیس شعبه دوم کارخانه تأمین خواهد شد. باوجود تمامیکارخانه و سرمایه فزون
ه طبیعی و گردد. قابل ذکر است که نه تنها موادخام از سرمایاما اشتغال و سودافزوده به زاگرس برنمی

توسط یک فرد    سرزمین کوردستانخاک کوردستان رفته است بلکه با خرید همان کاالی ساخته خارج از  
بایست در کوردستان گردش پیدا کند، مجددا راهی اقتصاد انحصاری  کوردستانی، درآمد و پولی که می 
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کردند(. معدود ده میشود )کمپانیهای آمریکایی در آمریکای مرکزی از همین سیاست استفامرکزی می
کوردستانی هم اگر بتواند از بوروکراسی مجوزها و امتیازات و انحصارات دولت مرکزی عبور   تولیدکننده 

شوند که در ذیل به آن اشاره  مواجه میجلوگیری از تاسیس واحدتولیدی  جهت  کند، با دیوارهای دیگری  
 کنیم.می

سی سال معاونت حسابداری   ه مدتب  ، ویکردگالیه می  دایی بنده همواره از کیفیت بد نان شهر سنندج 
سازمان غله استان کوردستان در ایران را به عهده داشت. اولین درک من از شرایط استعماری مربوط به  

کرد که به دستور دولت مرکزی، روایت انتقال گندم استان به استانهای دیگر است. او همواره گالیه می
و سنندج به بهانه نبود سیلوی نگهداری به    ، بوکانبیجار، قروەمرغوب  از گندم  گندم استان، اعم    تمامی

شود، این به این جهت است تا گندم با کیفیت مطلوب و عالی به صورت خام به تهران و اصفهان منتقل می
شده آردمرکز ایران ارسال شود و آنجا آرد شود. به موازات آن سیستم توزیع استعماری سازمان غله، گندم  

جای دیگری از کشور را اجبارا با فرمان حکومتی به خود مناطق تأمین کننده گندم خام )آردنشده( بازتوزیع  
کند. این اقدام سبب عدم توسعه صنایع تبدیلی شده، همزمان از ایجاد اعتبار، برند و شهره برای آرد  می

شود. این سیاست  از آرد منطقه میکند، در حقیقت مانع برندسازی  کوردستان و کرمانشاه  جلوگیری می
است که با سوءاستفاده از قدرت قانونگذاری استعماری  مؤسسات  این  بر    مبتنیچپاول، استثمار و استعمار  

 کند.  جلوگیری میدر سرزمین مستعمره ی از توسعه اقتصادی و تولید ثروت مؤسساتو سلطه 

 

 صنعت مرغ و ماکیان زاگرس  

یکی از مهمترین صنایع اشتغال آفرین در شمال غرب و غرب صنعت پرورش مرغ و ماکیان است. طبق آمار  
یابد. نزدیک به یک سوم آن در  میلیون تن گوشت مرغ در ایران پرورش می  21م سالیانه  2015ش/1394سال  

می تولید  غرب  و  زاگرس  توسط  مناطق  زاگرس  تولید  تن  میلیون  هفت  این  مرغداری وا  5800شود.  حد 
باشد. در سایر  عدد قطعه می  15000شود که ظرفیت متوسط هر واحدتولیدی  کوچک و متوسط تأمین می

باشند بطوریکه متوسط مناطق مرکزی ایران، واحدهای تولیدی پرورش مرغ اکثرا انحصاری و کالن می
تولیدی   واحدهای  ا  ،قطعه  70،000بزرگی  است.  زاگرس  واحدهای  برابر  پنج  بزرگ  حدودا  انحصارات  ین 

های های دامی همچون خوراک مرغ و سوخت را با قیمتمواد اولیه و نهادههای مرکز ایران(  )مرغداری
کنند. با وجود این هنوز توان رقابت کیفی  و کمتر از قیمت بازار رقابتی دریافت می ، ارز دولتیسوبسیدی

دلیل سیاستهای قیمتگذاری و دستوری قیمت   باشند. بهبا واحدهای کوچکتر تولیدی زاگرس را دارا نمی
تقریبا   کشور  سراسر  در  عرضه  قیمت  کشور  سراسر  در  ماکیان  و  کیفیت چو  اما  است  مشابهمرغ  ن 

 ها توانایی تبدیل به قطب ماکیان کشور را دارند.  تولیدکنندگان زاگرس فراتر است، لذا آن
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ها، مراقبت و رسیدگی بیشتر، آب مناسب، اکسیژن به دلیل کوچک بودن واحد تولیدی و رقابت فشرده بین آن
مناسب و تولید دان توسط خود تولیدکنندگان، کیفیت گوشت مرغ تولیدی آنها بهتر از سایر مناطق ایران 

تقاضای کشوری بیش  توانند  میباشد. لذا زیرساخت و بنیه الزم موفقیت این صنعت کامال فراهم است و  می
 فراهم کنند.تولیدکنندگان زاگرس را این یدی از یک سوم ظرفیت کنونی تول

ریزی در سال یک واحد مرغداری قیمت مرغ، از هر چهار نوبت جوجه   مداومبا توجه به بازار رقابتی و نوسان  
٪ زیان  25افتد. به هرحال حاشیه سود بسیار شکننده و نحیف است، با وجود  تقریبا یکبار آن زیان اتفاق می

 گیری کند.ننده به این شرایط راضی است و حاضر نیست از تولید کنارهدر سال بازهم تولیدک

کند که دولت با دخالت سبب ورشکستگی این تولیدکنندگان کوچک و خرد  اما مشکل زمانی ظهور می
)دولت با ادعای جلوگیری از    بازارقیمت  شود. دخالت دولت به این صورت است که به بهانه کنترل  می
کند.  تعمدا با ارز نفتی )خوزستان ( از برزیل و یا کشور دیگری مرغ وارد می  کند(میفروشی دخالت  گران

شود. زیان و عوارض این مساله بردار/مرغدار میاین کار سبب متضرر شدن بیش از دو دوره در یک سال بهره
زیراک نیست،  کوردستان  و  زاگرس  تولیدکنندگان  شدت  به  سایرمناطق  تولیدکنندگان  دیگر  آنها  برای  ه 

ها در مواردی مرغهای بیمار با  باشند. حتی دیده شده در سایر استانواحدهایی با ظرفیت بزرگتری می
بیوتیک بیشتر از استاندارد )سبزرنگ شدگی اندام داخلی مرغ به همین دلیل است( را با  تزریق دز آنتی

 اند.رشوه به بازرسان دولتی در بازار ایران توزیع کرده

سیاست توزیع نیز های ناظر بر تولید استعماری است بلکه  نه تنها سیاستشود،  ه اینجا ختم نمیاما مساله ب
باشند که خودرو و ماشینهای یخچالدار  می  فروشان مرکزنشین خود آمادهاستعماری است. با وجود آنکه عمده 

تولیدکننده را  مخصوص   تولیدی  مرغ  دریافت  جهت  زاگرس  و مرغداران  تولیدکنندگان  به  خود  هزینه  با 
مجدد مجوز بهداشت )هزینه اضافی به   کوردستانی ارسال کنند اما فروش خارج استانی منوط به احراز

 باشد. ازای هر عدد مرغ( می

عبارتی   توزیعبه  فروش(  برای  الزامی  )بخوانید  مجوزفروش(  عنوان  )تحت  دیگری  عمال    مجوز  است. 
تواند به بازار خارج از استان دسترسی داشته باشد درحالیکه تولیدکننده مرکزنشین  تولیدکننده زاگرسی نمی 

صادر کند. جاده منتهی به مرز باشماق    )دالری(  ه تنها بازار داخل ایران بلکه به کوردستان عراقاجازه دارد ن
هایی با پالک مرکزنشینان )اصفهان، اراک،  عراق مملو از کامیونبخش  مریوان ورودی مرز کوردستان به  

بلکه    سمت مرز ندارد  اجازه صادرات به آننه تنها  باشد در حالیکه تولیدکننده کوردستانی  تهران...( می
 کند.مستعمره در واقع در کشور دیگری زیست می.  برای فروش داخل کشور اجازه نیاز دارد

تولیدکننده مرکزنشین دسترسی به درآمد ارزی دارد اما تولیدکننده مزید بر استعمار حاکم بر روش تولید،  
 کند.مستعمراتی زحمت خود را به قیمت پول ملی دریافت می
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و سراسری فروش( قانون کشوری  مجوز ذکر است که این محدودیتها و مجوزها )مجوز بهداشت و    هالزم ب
( استانی هستند و به اراده مسئول دولتی regulationهایی )نیستند، حتی قانون نیستند، بلکه بخشنامه

 ای باشند.توانند سلیقههستند( می )که معموال غیربومی

راه توسعه  کاعدم  هم  استان  مبادالت  های  حجم  ترقیق  و  تضعیف  عمدی  سیاست  با  منطقەای -درونمال 
ابالغ  ها را خاص برخی مناطق استعمارزده  همخوانی دارد. گویا سیاستگذاران امنیتی و سیاسی این بخشنامه

کند کنند. چنین سیاست هایی صنعت )و سایر بخشهای اقتصاد( را محدود، کوچک و آسیب پذیر میمی
 ها را افزایش دادە است.نو نرخ ورشکستگی آ

این مرغداریها و واحدهای تولیدی محدود و    با توجه به حاکمیت استعماری سیستم ایرانی، عموما سرمایه
یا پس انداز یک نسل در طی مدتی بیست یا سی ساله یک خانواده هستند. عموما پدر خانواده پس از  

ندان تمام پس انداز گاها منزل شخصی را  بازنشستگی جهت راه اندازی کسب و کاری کوچک برای فرز
است. با یکبار ورشکستگی دو نسل و چندین خانوار محروم از منبع درآمد  درگردش نموده تبدیل به سرمایه

شوند این حالت عموما زمانی  پدر و پسر درکنار هم دیده می  ،شوند. گاها در فیلمهای مربوط به کولبرانمی
 سط خانواده به ورشکستگی و افالس اقتصادی کشانده شده است. است که کسب و کار کوچک و متو

در مورد صنعت مرغداری یکی از اهداف دخالت اینچنینی دولت به این دلیل است که کوردستان تبدیل به 
شرایط    ( و برندسازی محدود شود. علیرغم وجود تمامیindustrial clusterقطب صنعتی تولید مرغ نشود )

به تأمین کننده مرغ ایران و حتی صادرات، دخالت اینچنینی دولت در نهایت منجر به برای تبدیل زاگرس  
است. با توجه به عدم مسئولیت پذیری اخالقی در اکثر    ای بسیار بزرگتر برای کل مصرف کننده شدههزینه

ن در  مصرف مرغ آلوده و امراض سرطانی ناشی از آ ،تولیدکنندگان بزرگ در قبال محیط زیست و بهداشت
 کند. میکرده و های فراوان چندنسلی تحمیل بلندمدت هزینه 

به  سیاست مشابه بیجار کوردستان  است، گندم مرغوب  همین شکل جاری  به  زاگرس  قبال گندم  در  ای 
شود که شود، مصرف کننده مشهدی متوجه نمیشود و در مشهد آرد میکارخانه آرد مشهد فرستاده می
رف کننده کوردستانی هم متوجه نشود که سیاهی نانش بدلیل منشاء گندم مبدا گندمش کجا بوده و مص

اند لذا مجوز خرید و فروش آن مختص به سازمان  از جای دیگر است. گندم را کاالی استراتژیک اعالم کرده
 غله کشور است. اگر مازندرانی بداند که بهترین گندم ایران از بیجار است، آنگاه گندم بیجار همانند انار 

( خواهد market share expansionساوه برند شده و تقاضا و سهم گندم بیجار از سهم بازار افزایش )
 داشت.

راسا از خارج  دولت شدند را کرد و کاالهایی که گران میدر زمان پهلوی دوم هم دولت در بازار دخالت می
ابجایی در شغل، ورشکستگی کسبه کرد. این دخالت سبب جکرد و در نظم بازار دخالت مستقیم میوارد می



195 
 

شد و بسیاری معتقدند که حمایت بازاریان از آقای خمینی و روحانیان به  خرد و نابودی تولیدکنندگان می
 گری دولت پهلوی بوده است.ها و تصدیسبب تنفر از دخالت

 

 منع دسترسی به بازارهای بیرونی 

، خصوصی مستقل از دولت  مالکیتوجود  دی و  آزاوجود  عمده محرومیت اقتصادی کشورها ناشی از عدم  
های استعماری صنایع و  مدیریت فراقانون و عدم وجود مؤسسات فراگیر و کارا در اقتصاد است. در سیستم

واحدهای تولیدی و تبدیلی گروگان استعمارگر از طریق کنترل و انحصار قانون، مقررات و مؤسسات حاکم  
نت خود حل کند. قانون و باشند. استعمارزده قادر نیست امور و مسائل خود را با روش و سبر آنان می

  چگونگی تعامل و روابط مصرف کننده، تولیدکننده، توزیع کننده و نظارت کننده از جایی دور، توسط 
شود. ترتیبات و تنظیمات روابط عوامل و بازیگران اقتصاد با  کسانی ناآشنا و نادلسوز و رقیب صادر می

 هم، تحت سلطه قانون تحمیلی استعمارگر است.  

واقعی گروگانمورد گ پرونده یک کارخانه  ویا و  استعماری،  نظارتی  تولیدکننده توسط مؤسسات  گیری 
 تولید موادگوشتی در استان کردستان است. 

باشد. این واحد تولیدی با سرمایه و منابع پرونده موردنظر کارخانه تولیدکننده سوسیس و کالباس زونک می
ت واحد  به  ساله  و کوشش چندین  و تالش  پررونقفردی  و  تبدیل    گسترهدر  ولیدی معتبر  استان کردستان 

قبال  می همانطور  جهت کوچکپهل  زمان   از  شد  اشارهشود.  جغرافیایی  تقسیمات  اول  منطقه   وی  نمودن 
استعمارنزدیک   فعالیت و هویتی همواره ادامه داشتە است، لذا مقررات و بروکراسی استان به استان توسط

شدە است.  بر طبق اظهارات یکی از موسسان زونک، حکومت ایران با محدود  تنظیم  و دلبخواهی  سفارشی  
کردن مجوز فعالیت بهداشتی فقط به استان کردستان و عدم صدور مجوز توزیع خارج از استان عمال از 

است. بهانه حکومت این بوده که کیفیت محصول مناسب توزیع    توسعه این واحد تولیدی جلوگیری کرده
مشاهدات بازرسان بهداشت استان، کیفیت محصوالت یکی از    باشد در حالیکه با توجه بهان نمیخارج از است

است. سوال اینست که اگر کیفیت دارای مشکل بوده دلیل اجازه پخش فقط در داخل   های ایران بودهبرترین
یدکننده اصفهانی استان چه بوده است. در حقیقت علت محدودیت پخش محصول تولیدی محافظت از بازار تول

دهد. حتی اگر  استعمارزده نمی  و مرکزنشین بوده است. سیاست استعماری فرصت و اجازه به توسعه صنایع
 شرکت سالها با اخذ شهرت و ارائه کیفیت فعالیت کند. 

، عدم دسترسی به بازار آور  مقررات تبعیض  ،پس از سالها فعالیت و موفقیت، به دلیل دخالتهای قانونی
به ورشکستگی کشاندهفروش   استان کارخانه زونک  استان و کاهش قدرت خرید مردم  شود و می  خارج 

 شود.  تعطیل می
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رسید. سیاست استعماری با قانون تراشی و  داشت، به پایان راه نمیاگر زونک اجازه توزیع خارج استانی می
هر  کند.  نقاط ایران جلوگیری می  الواقع از توسعه بازار فروش شرکتهای زاگرس به سایرمانع تراشی فی

درصد در سال، سهم بازار خود را گسترش دهد، ورشکستگی آن واحد بسیار    4اگر نتواند حداقل    یوکارکسب
تواند شود. جالب است محصوالت سوسیس و کالباس با کیفیت نازل شهرهای مرکزی براحتی میمحتمل می

 در بازارهای شهرهای زاگرس عرضه شوند. 

 

 تان و کوچاندن متخصصان و جلوگیری از ایجاد بخش خدمات  بیمارس 

سیستمهای استعماری جهت کنترل، سد و نابودی فرآیند توسعه مستعمره، از بروکراسی اداری، تبصره و 
کنند، که خود تحمیل میی  مؤسساتها از ابزارهای قانونی، نهادی و  قانون و بخشنامە سوءبهرە بردەاند. آن

ه ساخت، مجوز بهرەبرداری و  کنند. تحمیل و اجبار به اخذ پروانبرای چنبره زدن بر مستعمره استفاده می
مجوز فروش همگی برای نابودی تولید و توزیع است. هدف دولت استعارگر جلوگیری از تشکیل اقتصاد  

 باشد. قوی مبتنی بر خدمات حرفەای همچون خدمات پزشکی می

 ذکر نمونه دیگری مساله را روشن خواهد نمود. 

استان کردستان با هزینه   مشهور، معتمد و بومی  حدود بیست سال پیش در شهر سنندج، جمعی از پزشکان 
کنند. با احداث مراکز گذاری میلیاردی بیمارستانی مجهز با امکانات جراحی بنا میشخصی و سرمایه

بهداشتی درمانی بخش خصوصی در این استان، خدمات ارزندەای به بیماران كوردستان عراق و حتی ترکیه 
شود. امکان ارزآوری با توجه به تقاضای آن سوی مرزممکن  بانی ممکن میزبا توجه به قرابت فرهنگی و هم 

ها دالر صرف هزینه برای خدمات و درمان امور سالمت  ساالنه میلیونکوردستان  و شدنی است. بیماران اقلیم  
می ایران  مرکزی  شهرهای  و  اروپا  ترکیه،  در  بهداشت  صنعت  و  دالری  و  ارزآور  مشتریان  اینان  نمایند. 

المللی پزشکی  باشند. این کلینیک_ بیمارستان توانایی ارائه خدمات بین شگری و توریسم سالمت میگرد
دارا می راحتی  به  را  منطقەای  استانداردهای  سطح  در  فعالیت  استعمارگر و  قانونگذاری  انحصار  باشد. 

وز بعد از بیست سال  خواهی سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی از این بیمارستان، هننزدیک)ایران( و سهم 
   147مجوز بهرەبرداری کامل ندادە است.

خود، سپاه پاسداران، توسعه صنعت خدمات    استعمار مستقر در تمامی سرزمین کوردستان، با اهرم نظامی
است و   پزشکی صادراتی را مسدود کرده است. توریسم پزشکی از کشور عراق منبع درآمد دالری مهمی

 

 غ نگردیده بود. تا تاریخ نگارش این کتب، هنوز پس از بیست سال، مجوز کامل ابال  147
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ء متعلق به سپاه پاسداران در تهران قطب ارائەکننده درمان پزشکی برای آن بیماران بیمارستان خاتم االنبیا
 است و استعمارگران مرکزنشین چشم دیدن رقابت برسر درآمد دالری را ندارند. 

برداری  سال، مجوز بهره  20ها و تجهیزات بیمارستانی، پس از بیش از  با وجود ساخت بنا و تجهیز دستگاه
است. درخواست سپاه پاسداران اینست که نام بیمارستان تغییر کند و    داده نشده  148تان آریا کامل به بیمارس

ه مانع درصد سهام آن به سپاه واگذار شود، بوروکراسی دولتی و نیروی قهری نظامی سپا  51این که باید  
راه اندازی این بیمارستان شده است. دلیل اصلی این ممانعت اینست که هم اکنون بیماران از کشور عراق با  

های  ولتیان و بیمارستانو د  قدرت خرید مناسب دالری به بیمارستانهای سپاه و دولتی تهران و مرکز سرازیر شده
توانند چندین برابر قیمت از آن بیماران درآمد دالری اخذ کنند. این محدودیت ها جهت  شهرهای مرکزی می

با کیفیت بین المللی( در استان   medical tourismتوریستی )   -جلوگیری از تشکیل قطب خدمات درمانی
تا کورد به شهرهای دیگر و تبدیل آنان به کردستان و کوچاندن طبقه متوسط متخصص و پزشکان اصال

باشد. کلینیکهای خصوصی تهران، کرج و سایر شهرها مملو از پزشکان  حقوق بگیران مافیای مرکزنشین می
رفته منجر به آسیمیالسیون بهترین فارغ  باشد. این مهاجرت اجباری رفتهصادق و دلسوز اهالی مستعمره می
گردد.  روم کردن سرزمین مادری از مالکیت بر نسل دوم فرزندان آنان میالتحصیالن و نخبگان زاگرس و مح

شود.  مجددا سرزمین کوردستان تبدیل به تأمین کننده نیروی کار متخصص ارزان برای استعمار ایران می
 این سناریو خسارت فرانسلی به مردمان زاگرس وارد نموده است. 

 

 ساختار بیمار شرکت تعاونی چند نفره 

های  ( در فرانسه ایده شرکت تعاونی را همچون جایگزینی برای شرکتLouis Blancبار لویی بالن )نخستین  
طی کمپین    1840کار" در سال  ها را در دستنوشته "سازماندهیاو برنامه تاسیس تعاونی  تجاری پیشنهاد کرد.

برای سنجش یک اصالح انتخاباتی سخنرانی فرانسیس آراژو در پارلمان فرانسه، همچون سنگ محکی  
خواه منتشر کرد. پیشنهاد او اینگونه بود که دو نوع انجمن تعاونی تشکیل شود که  سوسیالیست جمهوری

به    co-operativeفاده از واژه  تیکی تولید و دیگری توزیع و سود را مابین اعضاء تقسیم کند. مناسبت اس
دولت خواست که با دخالت و تشویق از معنای تعاون و همکاری مشترک بین تولید و توزیع است. او از  

ها، جایگزینی دولتی برای نهاد شرکت خصوصی پیداکند. در حقیقت شرکت تعاونی دولتی ریشەای  تعاونی
 فرانسوی دارد.  -اروپایی

در ایران پس از انقالب، با تصویب مجلس و در راستای انطباق با اتحادیه جماهیر شوروی، جهت برپایی  
سیالیستی، قانونگذاران ایران، اقتصاد را به روشی دستوری مجددا بازتعریف کردەاند اینان   سو  اقتصاد اسالمی
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را تحت اقتصاد تعاونی تعریف کردند. بخش تعاونی در حقیقت یک تعریف قانونی   برای اقتصاد بخش سومی
انون اساسی ق  44است نه شیوەای از ساختار تولید. در اصل  در مالکیت شرکت  از نوعی از شراکت افراد  

ایران بر پایه سه بخش دولتی،    اینچنین بخشهای اقتصاد تعریف شده است.” نظام اقتصادی جمهوری اسالمی
ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، تعاونی و خصوصی با برنامه

های بزرگ  رو، سدها و شبکهداری، بیمه، تأمین نیصنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک
ها است  آهن و مانند اینآبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه

 و در اختیار دولت است.” که به صورت مالکیت عمومی

ادی را برشمرد کند“ماده اول این قانون ]تعاون[، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصدر جایی دیگر تصریح می
که از آن جمله، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اشتغال زایی، قراردادن وسائل کار در اختیار  
کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار،  

 احتکار، تورم، اضرار به غیر بود. “

یت »هدف تعاونی ها بر خالف سایر بنگاه های تجاری دستیابی به منفعت و ثروت  معماران این شیوه مالک
نیست بلکه در تعاونی ها عالوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی همچون  

شود« ساختاری طراحی کردەاند که ثروت انباشته عدالت، مسئولیت پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می
شرکت تعاونی  طبق این ساختار،  فقط جهت امرار معاش ایجاد شود.    و یک مشغولیت و سرگرمی  نشود

سهم مابین   21عضو داشتە باشد و شرکت تعاونی خاص حداقل هفت نفر عضو و حداقل    500عام باید حداقل  
 اعضاء تقسیم شدە باشد. 

ها غیرفعال هستند، تنها  درصد آن  43که    تعاونی ثبت شده،  198000حال مساله این است که ایران با دارابودن  
معماران سوسیالیست اقتصاد ایران، گویا    149اند.های تعاونی مشارکت کردهدرصد اقتصاد، شرکت  5.3در  

ساختارمند)ساماندهی!  را  تعاونی  شرکت150شرکت  برای  رقیبی  نتواند  تعاونی  شرکت  تا  کردەاند  های ( 
ه برمبنای قرابت خونی بلک  تخصص،  روی  از  نهها معموال  رکتدولتی بشود. اعضای سهامدار این ش  عمومی
های  های دولتی، وامهای کوچک و متوسط، معافیت، همشهری دور هم جمع شدەاند. با مشوقو قومی
 شود.  ، تاسیس و تشکیل این شرکتهای تعاونی تشویق می151مالیاتی 

کشاورزی  - اعتبار  -مسکن  -ندگان کنقانون شرکتهای تعاونی، شرکتهای تعاونی مصرف 110طبق ماده 
این   107های تعاونی از پرداخت ]ده درصد[ مالیات موضوع صدر ماده صیادان و کلیه اتحادیه -و روستایی 

  تعدد   با  اجباری  شراکتینفر عمال    7قانون معاف هستند، لذا الزام حد نساب تعداد اعضاء و اجبار شراکت  

 

 /93040904942https://www.isna.ir/news علل ناکارآمدی تعاونیها در ایران، ایسنا،  149
تصدیگری دولت و اعمال کنترل دولت و    مند کردن، هماناصوال منظور از واژه هایی چون ساماندهی، مدیریت مطالبات و نظام 150

 کنند. ( اشاره می big brotherمصادره حقوق انسانی است که جرج اورول و دیگران از آن به عنوان حکومت توتالیتر و برادربزرگ)
 شود به قانون شرکتهای تعاونیرجوع 151
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بین مالکیت و    که  است  قانونی  شراکت  یک  تعاونی  شرکت.  است  آوردە   بوجود  غیرمتخصص  رئیس  و  مدیر 
  تنها   نهشود و به دلیل سهم مساوی اعضاء و کوچک بودن سرمایه جمعی، عمال  مدیریت تفاوتی قائل نمی

  سرمایه  این  زمان  گذر  طی   در .  است  شدە  گسسته  هم  خانوادگی  و  خونی  پیوند  بلکه  شدەاند  مواجه   شکست   با
از سایر اشکال  شراکت    تعاونی بیششرکت    شکستگیور  میزانو    امحاء،  تنازل  به  رو  وادگیخان  جمعیناچیز  

 152تبدیل به پیوندی مخرب شدە که توانایی تولید ثروت ندارد. واقع پیوندی خونی، قومیاست. در

 

 گروگان گیری صنعت توسط ماموران استعماری، دولتیان و نظامیان 

آبجوی غیرالکی ماءالشعیر ایستک )خورشید زریبار( یکی از اولین زمانی نزدیک به یک دهه پیش،  
محصوالت ممتاز تبدیل به    فعالین صنعت ماءالشعیر بدون الکل در کل ایران بود. این شرکت به دلیل ارائه

هایی  شود، با وجود مشکالت و اخاذییکی از مهمترین بازیگران بازار و برند معتبر در کل بازار ایران می
 دهند.می گیرد، به کار خود ادامههمواره از طرف ماموران دولت بر سر راهشان قرار می که

  2500کارگر و کارمند و    120این شرکت بزرگترین واحد تولیدی استان کردستان از لحاظ کارآفرینی با  
مورد توجه  است. پس از چند سال این کارخانه به دلیل سودآوری  خودروی عامل پخش در سراسر ایران بوده

گیرد. گزارش شاهدان حاکی است که یکی از پسران مالک توسط سپاه ربوده  دولتیان و سپاهیان قرار می
خواهی  شود. اجبار و سلطه و سهمو شرط آزادی، واگذاری بخشی از مالکیت کارخانه به سپاه تعیین می

های  ات و بهانەای واهی ماشین م با حکم تعزیر  2017ش/1396رسد که در نهایت در سال  دولتی به حدی می 
شود که شرکت تعهد، بدهی و مشکل کنند و چنین مجازاتی در حالی اعمال میتوزیع شرکت را توقیف می

دهد، طبق است. دادگاه و سیستم قضائی که دستور توقیف خودروها را می  ، حقوق و مالیات نداشتهبیمه 
نمود، اما برای به ورشکستگی رد و خودروها را آزاد میکباید وثیقه شرکت را قبول میقانون دادگاه می

 کند.پذیرد و خودروها را مصادره کرده و ادامه کسب و کار را تعطیل میکشاندن شرکت، تعمدا وثیقه را نمی

عدم تعهد و اجرای قانون توسط خوداستعمارگر و اجرای سلیقەای قانون هدفی جز نابودی صنعت و تولید 
 به  استعمار  تحت مناطق در اقتصادی فعاالن  ضدتعمره ندارد. چنین سیاستهایی مکررا های مسدر سرزمین

 . است جریان در  روزمره صورت

 

مندی که شغلش بررسی زمین و خاک مکان و پیدا کردن بهترین  حدود ده سال پیش برای دریافت مشاوره به چند شرکت مراجعه کردیم. با پیرخرد152
چاه را مکانیابی و حفر کردە بود. پیر الیاسی یکبار اشاره کرد مهندس چرا این آخوندها    240مکان جهت چاه و قنات بود، آشنا شدیم. ایشان بیش از  
تعاونی تشویق می به تاسیس شرکتهای  را  بانکاینقدر مردم  تعاونی  کنند؟ حتی سیستم  شرکت  وام در اختیار  و  ی در مدت زمان کمتری تسهیالت 

یان  گذارد؟ وی گفت، زیرا شرکت تعاونی ساختاری دارد که سبب برهم خوردن روابط خانوادگی و بوجودآمدن دعوا و مرافعه میشود،به همین دلیل مالمی
 کنند.مردم را بیشتر تشویق به تاسیس شرکت تعاونی می
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گذاری به صدها مورد از روایت کسانی موجود است که با عشق و عالقه به سرزمین مادری جهت سرمایه
های اند ولی سیستم استعماری جهت جلوگیری از توسعه سرزمینسرزمین و استان مربوطه خود مراجعه کرده

اند و برداری ندادهه بهرهبه آنها اجازه تاسیس کارخانه، مجوز ساخت و یا پروان  مستعمرههای  پیرامونی ملت
 ایران منتقل شده که توجیه اقتصادی )خصوصا جهت صادرات( نداشته است.  بعضا واحد تولیدی به مرکز

می حق  خود  به  مرکزی  ایران  اما  ندهتولیدکنندگان  بگیرند  دردست  انحصارا  را  زاگرس  بازار  که  د 
گیری  باشند. گروگانگیری و باج   سترسی داشتهای از سرزمین مستعمره حق ندارد به بازارآنان دتولیدکننده 

 . است به بخش تفکیک ناپذیر استعمارنزدیک )ایران( تبدیل شده
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 کارمندان ارسالی و انحصار مجوزها 

امتیازها، انحصارات و مجوزها در سیستم استعمارزده در راستای منافع گروه اندک خودی، رفقا و عمدتا  
درصد کارمندان ادارات و سیستم اداری    95شوند. همانطور که اشاره شد  یگروه و قوم حاکم تعریف و اجرا م

 باشند. در سایر سرزمینهای استعمارزده وضعیت مشابه است. بلوچستان، غیر بلوچ می

در تهران از طریق یکی از دوستان با دوست بلوچی که ساکن شهرسیریک )نزدیک بندرعباس(   2002در سال  
زمین از پدران    ،خوانین بلوچستان بودند که به دلیل اصالحات ارضی  ینسلنوادگان  ز  بودند آشنا شدم. ایشان ا

دلیل   به  و  بود  شده  پدریایشان مصادره  سرزمین  در  تحمیلی  از  فقر  خانوادگی  نام  آبروی  حفظ  جهت   ،
 .153بلوچستان مهاجرت کرده و در منطقه بندرعباس ساکن شده بودند 

بودم. پس از   ( در تهران دایر کردهphonecardخدمات کارت تلفن اینترنتی)آن زمان شرکتی جهت ارائه  
مدتی به منزل دوست بلوچ در بندرعباس دعوت شدم. روز دوم سفر به پیشنهاد دوست بلوچ ایده یک واحد  
تولیدی کیس کامپیوتر به ذهنمان خطور کرد با بیست دقیقه جستجو در اینترنت چهار عدد تصویر کیس  

اپل مکینتاش را در یک فایل گذاشته و با پنج جمله توضیحات به زبان فارسی یک نسخه چاپ    کامپیوتر
رنگی تهیه کردم. روز بعد با دوست بلوچ به اداره صنایع استان رفته اما دوست بلوچ دم ساختمان منتظر  

اتاق و واحد . من به واحد تصویب طرحها پروژه ساخت کیس کامپیوتر را ارائه کردم. کارمندان آن  154شد
ام و باید برگردم. دو روز بعد به اداره مراجعه کردم  بودند. اظهار کردم از تهران آمده مزبور همگی غیربومی

هزار مترمربع با کمال ناباوری طرح تصویب شده بود ومجوز تاسیس صادرشدە بود. بر اساس مشخصات طرح ده
ره یک بندرعباس اختصاص پیدا کرده بود.  تومان( در شهرک صنعتی شما  5000زمین)به قیمت هرمتر  

طبق شرایط اگر نصف قیمت زمین بصورت اقساطی پرداخت شود، به بانک جهت اخذ وام با بهره ناچیز 
 شد.  معرفی می

خشم دوست بلوچ باورکردنی نبود، ایشان بیان کردند که بیش از سه سال است که جهت طرح فرآوری ماهی  
کند و ماموران اداره وزارتخانه هربار مدارک  ی تصویب مراجعه و دوندگی میاند و هر ماه برااقدام کرده

می درخواست  مدت  بیشتری  در  حالیکه  در  نوع   48کنند،  همه  تهران  از  مراجعەکننده  فردی  به  ساعت 
داده اختصاص  توجیه می  امکاناتی  هیچگونه  اصال  کامپیوتر  کیس  تولید  که  است  حالی  در  این  شود. 

ولی سیریک به دلیل وجود جمعیت ماهیگیر، وجود ساحل مناسب و نیاز بازار کامال جهت  اقتصادی نداشت  
واحد فرآوری  اجازه تاسیس  بلوچ  استعمارزده  به مردمان  تعمدا  بود.  تولیدی فرآوری ماهی مناسب  واحد 

 

شود زمانه که سرمایه انسانی، بنگاه و شرکت  استعماری اینگونه تاریخا سرزمینی به زمین سوخته تبدیل می  هایبدلیل سیاست 153
 شوند. و گروهی جمعیتی از خاک و سرزمینی رانده می 

 ایشان گفت بهتر است من را با تو نبینند، زیرا که من اینجا گاو پیشانی سفید هستم. 154
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نمی داده  ماهیگیرانماهی  تا  خامشود  بندرعباس  فرآوری  واحد  به  را  صیدشده  ماهی  کنند شان  ،  فروشی 
 شود.  مشخص نیست چند درصد صید به دلیل ماندن در راه تلف می

باشند و ادامه اشتغال ماموران شاغل در مستعمرات، مجری سیاست استعمارگر )استعمارگر نزدیک( می
 کنند. آورد دیگری ارائه نمیاین ماموران به جز نابودی سرزمین مستعمره دست

 

 بازگردش امتیازها و اعتبارات   

شود. این اعتبارات  خی حکمرانی ها، اعتبارات و منابعی فقط جهت توسعه مناطق درنظر گرفته میدر بر
  بودجەای باید در سرزمینی که برنامەریزی شده، سرمایەگزاری شود. ماموران ارسالی، کارمندان غیربومی

تالف این منابع توسط و مسئوالن انتقالی نقش بسیار عمدەای در هدایت منابع سرمایەای دارند. مدیریت و ا
کنند. این مقامات  این مقامات اداری ضربە جبران ناپذیری به جغرافیایی مکان مورد ماموریت وارد می

 کنند.این اعتبارات را بنا بر مقتضیات در جای دیگری هزینه می

از موارد این  کنند زیرا که در بسیاری هزینه این چپاول و اجحاف را همواره مردمان استعمارزده پرداخت می
کنند و اعتبار و وام  ماموران خود برای اخذ سهمیه وام و اعتبار یک استان از طریق روابط رانتی اقدام می

و بر روی کاغذ اعتبارات و بودجه   کنند. در آمار رسمیگذاری میشهر خود سرمایهبانکی را در جغرافیا و  
است. به عبارت   عتبار و سرمایه از استان خارج شدهتخصیص داده شده ولی عمال امحروم عمرانی به استان 

آن استان وام و اعتبار دریافت کرده است اما در استان و شهر دیگری هزینه کشوری  دیگر تحت ردیف بودجه  
شود. بسیاری از کارمندان ارسالی استانهای مرکزی و عموما از گروه حاکم، پس از  یا سرمایەگذاری می

زمین استعمارزده، به موازات دریافت مزایای سختی آب و هوا، منطقه محروم و چند سال ماموریت در سر
کنند، پس از مدتی بدلیل انحصار  برای ماموران خود تصویب می  که قانون استعمارگر نزدیک  سایر امتیازات

پستهای کلیدی دردست دوستان خود و بواسطه روابط و ارتباطات، وام و اعتباری هنگفت از محل بودجه  
استعمارزده یا صندوق بیت المال )معموال با گذاشتن وثیقه اندک دربرابر وام دریافتی( دریافت کرده و به  

 اند.گردند. اینان پس از خدمت در مستعمرات بار خود را بستهشهر خود بازمی

 

 هدایت فریبکارانه پس انداز استعمارزده 

ن تائیدکننده طرحهای استان کردستان بسیاری  کرد که مسئوالیکی از کارمندان اداره صنایع اعتراف می
ری بیش از نیاز سبب اتالف سرمایه  ااز مواقع با راهنمایی و اطالعات ناقص و غلط و ترغیب به سرمایەگذ

تعمدا با سیاست خرابکارانه سبب اتالف سرمایەهای    اند. این ماموران غیربومیشده  و فالکت کارآفرینان بومی
های صنعتی و وزارت تعاون، سه نهاد صادرکننده مجوز  صنایع، شرکت شهرک  شوند. وزارتکوچک می
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های  باشند. سازمان مدیریت صنعتی هر منطقەای لیستی از طرحتاسیس و پروانه ساخت طرحهای توسعه می
دار خاص هر منطقەای را در اختیار دارند. به عنوان نمونه، منطقه ارومیه به چهار کارخانه پرسود و اولویت

کنسانتره میوه، دو کشتارگاه گوشت دامی، هفت کشتارگاه ماکیان نیاز دارد و این طرح ها دارای وام  
ترجیحی )وام با سود کم، بخشودگی اگر کمتر از پنج سال به بهرەبرداری برسد و یا تمهیل وام برای سالهای  

 باشند. اولیه( می

تشخیص هرمنطقەای  استعدادهای  جهت  مناسب  کارخانه  و  وام   طرح  دارای  برخی  )حتی  است  شدە  داده 
باشند( اما مجوز تاسیس یا پروانه ساخت به بومیان و غیرخودی ها حتی اگر خود  ترجیحی بدون بهره می

های پرسود به متقاضیان بومی  شود. به عبارتی طرحتمام سرمایه و امکانات را فراهم کنند، صادر نمی
 شود. اختصاص داده نمی

تبدیلی توت فرنگی در منطقه ارومیه و حومه    واحداقدام به تاسیس    مایەگذار بومیدر موردی چندین سر 
کنند، با وجود اینکه خاک ارومیه و استان کردستان تنها منطقه کل ایران جهت کشت توت  سنندج می
م به احدی مجوز تاسیس صنعت تبدیلی توت فرنگی دادە نشدە  2013ش/1393باشد، اما تا سال فرنگی می

  بود.

جهت طرحی که توجیه اقتصادی ندارد،    در دیگر سو مجوز تاسیس ساخت به چندین سرمایەگذار بومی
در این حالت، عموما کشش و تقاضای بازار توسط تعداد اندکی تولیدکننده   شود.تعمدا همزمان صادر می

 شود.   برآورده می

ولید بوقلمون نیاز دارد و هرطرح توجیهی  کنند که استان به تبرای نمونه مسئوالن وزارت تعاون اعالم می
کند، بدون اینکه اطالع رسانی و گزارشی از تعداد متقاضیان  را تصویب می  دریافتی از سرمایەگذار بومی

تک تکگذار همزمان بدون اینکه این  ارائەکنند برای بازاری که ظرفیت دو واحد تولیدی دارد، به ده سرمایه
گذاران بدون اطالع  کنند. این سرمایههمدیگر باخبر باشند، مجوز تاسیس صادر می  سرمایەگذاران از اقداماین  

  درصد  80تا  تجهیز    مسیر   نهایت  درکنند، غالبا  از همدیگر شروع به ساخت سوله، بنا و تهیه ماشین آالت می
شود. در حالیکه اگر طرحی سودآور و فقط ظرفیت سرمایه پس از چندین سال متروک و مستهلک می

داده شود )به دوستان و آقازاده    یک واحد تولیدی باشد، امکان ندارد مجوز این طرح  به متقاضی بومی
شود(، به همین دلیل است که صاحبان معادن سنگ، سیمان، کاشی، صنایع  های نزدیک خودشان داده می

لذا درآمد حاصل از  و سپاهی امنیتی هستند.    یا کارخانه تراکتور غیربومی   تبدیلی کشاورزی و باغات
شود و سرمایه، پس انداز و اشتغال به درون جغرافیای زاگرس راه پیدا خارج میمحروم استعمارزده  منطقه  

 کند.نمی
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 زمین سوخته برای استعمارزده 

گیریم ایران قصد دارد زاگرس را به سرنوشت بلوچستان اگر آمار سیصدهزار کولبر رقم درستی باشد، نتیجه می
 ی هستند که مسلط بر یک ملت پس از فتح نظامیمؤسساتدچار کند. استعمار واقعی سازمان ها و  

استعمار  می میمؤسساتباشند.  جریان  در  اکنون   که  اقتصادی  و  بسیاری  ی  در  توسط  باشد  مواقع  از 
 شود.  غیرآگاه و یا مجبور به اجرای دستورات اجرا می کارمندان بومی

سیاست کالسیک استعمار در جهان ” تفرقه بینداز و حکومت کن” است. اما سیاست در مستعمره جهان  
نی و  ، فقط ظلم، ویراباشد. در استعمار جهان سومی“تفرقه بیانداز و حکومت کن و ویران کن” می  سومی

 ماند. پریشانی از استعمار بجا می

شد، در هر سه بخش اقتصاد )کشاورزی، صنعت و خدمات( زاگرس و سرزمین   همانگونه در موارد فوق اشاره
استعمار   نابودی اعمال میمؤسسات کوردستان، چنین  و  شود. تاسیس صنایع و ی، سیاست چپاول، غارت 

انداز است،    کارخانجات در سیستم اقتصادی موجود با توجه به تجربه تاریخی و مطالب فوق بدون چشم
اند و این سبب عدم داری نمودهکارمندان مستقر در استعمار، مداخلەای ویرانگر در روند توسعه و سرمایه

 باشد.  تجمیع سود و سرمایه و در نتیجه عدم حفظ سرمایه نسلی و نسلهای بعدی و عدم توسعه می

ی و اقتصادی پیرو آن  مؤسساتداد  به طور تاریخی هرگاه قدرت بصورت متمرکز در ایران حاکم بوده، استب
است. در آینه تاریخ، ظلم ماموران دولتی و مالیات بگیران اینگونه بازتاب نموده است که    شدهمستقر می

طبیعتا درهر سرزمینی هر چه روستا و شهر به جاده و راه اصلی نزدیکتر باشد، آبادتر و ثروتمندتر است، اما  
اند که مکان زندگی و اخاذی ماموران حکومتی از دیرباز مردم سعی کردهدر ایران به دلیل ظلم، استثمار  

توانند از راه اصلی و ماموران دولت دور نگه دارند. لذا شهر و روستای دور از جاده آبادتر بوده  خود را تا می
 اند. 

یخا ماموران ساختار استعماری ایران، برای اخاذی و مالیات گیری از تولیدکننده حقیقی شکل گرفته و تار
اند. این فرستادگان و نمایندگان همیشه برای  فرستادهرا به ایاالت و والیات جهت چنین هدفی می  غیر بومی

کردند که در نهایت باز سبب بروز شورش و جنگ بین مردم حکومتی دایر میخود مغازه و دکان و نیمه 
یک مامور فاسد بسیار بیشتر از انتخاب شد. باوجود اینکه هزینه بلندمدت اعزام  والیات و حکومت می

یک حکمران محلی بوده، اما چون فرستادگان حکومت به والیات و ایاالت نقش چماق حاکم خودکامه را 
اند که سرمایه آنها  دار وابسته به قدرت مرکزی شدهاند، اینان در طول تاریخ تبدیل به طبقه ای سرمایهداشته

ای که مدتها برای جاد ارزش افزوده در اقتصاد بدست نیامده است. واژهاز طریق روند طبیعی تولید و ای
جدید      بورژوازیبوروکراتیک بود )    بورژوازیشد، سرمایه داری کمپرادور یا  توصیف این طبقه استفاده می

پیش و پس از انقالب ایران هم بسیار شباهت به دوره های پیشین خود دارد، اینها همان دریافت کنندگان  
گروه اجتماعی    ،بوروكراتیك    بورژوازیباشند(. منظور از  های گوناگون در دوره های مختلف می  رانت
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و جدیدی كه بواسطه نزدیکی به ساختار سیاسی، تعلق به زبان و مذهب مشخصی به ثروت رسیده و  نوكیسه 
داللی   و  سیستماتیک  قاچاق  خارجی،  تجارت  در  را  خود  سرمایه  داده،  را شكل  جدید”  كاالهای  “طبقه 

به بینش  بازارجهانی و مشاغل دارای سودهای سریع و كالن مانند معامالت زمین  نظر  از  و  انداخته  كار 
سیاسی نیز بدون پرنسیب و هویت سیاسی است. در داخل ایران اتخاذ صفت “بوروكراتیك” به آنها به دلیل  

لتی و بوروکراسی اداری است و از  های دومنشاء درآمد آن است. انباشت و تكثر ثروت آنها از طریق رانت
 كنند.طریق ارتباطات نسبی و سببی رشد و ارتزاق می

شود، موارد فوق فقط گوشەای از سیاستهای اجرایی در جغرافیای استان کردستان )سنه( را شامل می
ماکو   استعماری که بر سرزمینهای مستعمره آذربایجان، بلوچ، عرب، لرستان، کرمانشاه، ایالم، ارومیه و

رسانهمی استبداد  دلیل  )به  هیچگاه  نشده گذرد  مکتوب  که ای(  مناطقی  در  گرفته  مظالم صورت  اند. 
 ها مشترکا ساکن هستند، با توجه به رقابت اتنیکی اداری آن مناطق بسیار دردناکتر است.کوردها و ترک

نده است و اگر این رابطه  سیاست اقتصادی ایران در سرزمین کوردستان و زاگرس همچون سرطانی بسیار کش
 شوند. سرزمین زاگرس و کوردستان به زمین سوخته تبدیل می انگلی و استعماری متوقف نشود تمامی

است و    شوند که حکمرانی سیاسی بر خودشان برای ادامه حیاتشان الزامیکوردها به تدریج متوجه می
 آنان منجر شده است.کشی حاکمیت نهاد، سیستم، ماموران و قانون بیگانه به نسل

کند  متحد ذیل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می  155المللی سازمان ملل میثاق بین  25اصل  
 و استفاده  و تمتع   ملل  كلیه   ذاتی  حق  به   تفسیر گردد كه  نباید بنحوی  میثاق  این  از مقررات  که: »هیچیك

. »در کشورهائی که دارای    156وارد آورد«   ایلطمه  خودشان  طبیعی  هایو ثروت  از منابع  آنان  و آزادانه  كامل
مند  ها را نباید از بهره، مذهبی یا زبانی هستند، افراد متعلق به هر یک از اینگونه اقلیتهای قومیاقلیت 

شدن از فرهنگ خود، از اجرای مناسک مذهبی خود یا از استفاده از زبان خود در کنار دیگر اعضای  
روهشان در جامعه محروم نمود.« طبق قوانین سازمان ملل اگر پیشرفت و حداقل زندگی مردمانی بطور گ

سیستماتیک مورد استعمار قرار گیرد، جامعه ملل متعهد است حتی با قوه قهریه حق تعیین سرنوشت آن 
 ملت را محترم بشمارد. 

 

 ری از نسل کشی، سازمان ملل کنوانسیون حمایت و جلوگی 25ماده 155
  

http://web.archive.org/web/20170626131953/https://www.un.org/en/genocideprevention/about-

responsibility-to-protect.html 
156wikisource.org/wiki/International_Covenant_on_Economic_Social_and_Cultural_Rights 

Kikoler, N., 2009, September. Responsibility to protect. In International Conference: ‘Protecting 

People in Conflict and Crisis: Responding to the 
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داری ها ، ایستک و بیمارستان آریا  بود، زونک، مرغاگر سرزمین کوردستان دارای حاکمیت مستقل می
شدند، بلکه با تولید بیشتر و خدمات بهتر، سطح رفاه و استاندارد زندگی را هم برای نه تنها تعطیل نمی

کردند. اگر دولت دخالتی در سرشت و روند خود هم برای دیگر ساکنان جغرافیای ایران پرسعادت تر می
توانست منجر به توسعه حتی بدون نیاز به ارز و دالر یل ها میکرد، این پتانسذاتی اقتصاد زاگرس نمی

 نفتی بشود.

را بر دوش  سال پیش اقتصاد زاگرس یک سوم کل اقتصاد ایران بدون فروش نفت  100مگر بجز اینست که 
کند نه . سیاست اقتصادی که ایران در کوردستان پیاده می157پیکو(-)ر.ک کوکبیان، سایکس  کشید.می

است. اقتصاد به معنی   کشی سیستماتیک یک ملت بودهس را نابود کرده بلکه دقیقا معادل نسلتنها زاگر
های زاگرس، بلوچستان، خوزستان و آذربایجان اقتصادی استعماری تولید و تجارت )مبادله( است. در سرزمین

 درکنار استعمار هویتی مستقر است.

گذرد و برای بسیاری قطعی  بر سرزمین کوردستان می  تقریبا یک قرن از برقراری سیستم اقتصادی کنونی
شان در جریان است. شاید  شده است که سیاستی سیستماتیک جهت نابودی یک ملت برای تصاحب سرزمین

آگاهی مستعمره بر مصالح و منافعش در اتمام این رابطه بیمار است که موجب بی اعتنایی مرکزنشینان  
نیت  دل و خوش. متاسفانه ساکنان مستعمرات ایران، مردمانی سادهچه در داخل و چه در خارج شده است

 ورزند.کنند و سیاست میکنند که حاکمانشان همانند آنان  و برای آنان کار و فکر میهستند و گمان می

  

 

 =80617http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?idسال ،  100پیکوپس از -کوکبیان، دالیل پنهانی سایکس 157
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 انحصار پولی استعماراقتصادی،    - چهارم  فصل 

ناخالص مناطق و مردمان جغرافیای ایران را  در این بخش الزم است که تصویری کلی از درآمد و تولید  
بررسی کنیم. پس از آن درباره عوامل تولید و دالیل استعمارزدگی این مردمان به خصوص مردمان زاگرس  
تحلیل کافی انجام خواهیم داد. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده مجموع ارزش )ریالی( کاالها و خدماتی  

 شود. یک سال( در یک کشور یا منطقه تولید میاست که در یک دوره معین )معموال

باشند  شود، مناطق قرمزرنگ از کمترین درآمد سرانه ساالنه برخوردار میهمانطور که در نقشه زیر دیده می
ملتهای استعمارزده نقش تولیدکننده موادخام و خوراک و در واقع کارگران ارزان مناطق پردرآمدتر )سبز و 

دولت، پول، کنترل قانون و دالر و فروش نفت    رسمی  مؤسسات و سهم مناسب بر  زرد رنگ( که کنترل  
 باشند. می
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 تاجرباشی و کاروانسرا 

کند که اقوام پارس به تولید و بوجود آوردن کاال و خدمات عالقەای  ویل دورانت در تاریخ تمدن بیان می
و تولیدات دیگران تمایل داشتەاند. ویل  چندانی نداشتەاند به صورتی که عمدتا به تجارت و بازرگانی کاال

که »صناعت در پارس رواج و رونقی نداشت؛ پارسیها به آن خشنود بودند كه اقوام   158کنددورانت نقل می
های دست خودرا همراه باج و خراج، برای ایشان  ها و صناعات دستی بپردازند و ساخته خاورنزدیك به حرفه

بازرگانی و تجارت داشتەاند، اما تولیدی باید موجود باشد تا بتوان یک بفرستند«. اقوام پارس تمایل به  
صورت تجار و بازرگانان تبدیل به دالالن، مباشران اقتصاد مبتنی بر بازرگانی بر آن بنیان نهاد. در غیر این

 و عمال اغیار و کشورهای خارجی خواهند شد.

نعتی، روسیه چون عمدتا یک اقتصاد دهقانی بر  پس از جهش سریع انگلستان و اروپا به واسطه انقالب ص
پایه کشاورزی سنتی باقی مانده بود، لذا بسیار نیازمند حفظ و گسترش مبادالت سنتی خود در مرزهای  
جنوبی خود داشت. روسیه تحت تاثیر انقالب صنعتی اروپا برخی از کارهای صنعتی را شروع کرده بودند و 

ها  ای فروش محصوالت خود در داخل ایران تالش های بیشتری کند. روساین قضیه باعث شد دولت تزاری بر
کردند.  برای ترویج فرهنگ داللی و مباشری بخشی از مالکان و ثروتمندان داخلی را نیز همسو با خود می

های طرفدار روس برای این که حکومت های قاجار  نامیدند. این تاجرباشیاین افراد را » تاجرباشی « می
درازی به اموال آنها بکنند همانطور که پیشتر یک قاعده معمول سرزمین استبدادزده ممالک  د دستنتوانن

کردند. محروسه بود که "بنده و هر آنچه وی دارد ملک و دارایی سلطان است" ، لذا تابعیت روسیه را اخذ می
توانست  ین که حکومت قاجار میو آن سنت پیش  159زدندهایشان میها پرچم روسیه را سر در خانهاین تاجرباشی

 شد.   جلوگیریاموالشان را مصادره کند، 

کنند گویا به شکل مدرن درآمده اند و در بازی با کلمات حتی ها مرتبا خودشان را بازتولید میتاجرباشی
اهمیت دهند. منافع ملی و تولید ملی برای این افراد این شغل را تحت عنوان شغل بسیار شریفی جلوه می

اند هم کار بسیار ساده و راحتی هست و هم  ندارد و کاری هم که تحت عنوان واردات برای خود برگزیده
 تواند درآمدهای کالن و بسیاری را نصیبشان کند.می

هر موقع هم که زمان و شرایط مناسب بود تولید ملی پا بگیرد یا بخشی از دلسوزان واقعی به دنبال تولید  
ها با واردات محصوالت مشابه از مرزهایی که در شمال و جنوب در اختیارشان بود  اجرباشیواقعی بودند، ت

( و چندین ترفند  dumpingکردند یا اقدام به شکست قیمت )امکان تولید داخلی این کاالها را سلب می
ویت  های تولید واقعی به صورت منسجم در داخل شکل نگیرد و تقکردند تا زمینهتجاری و سیاسی می

 

 416تاریخ تمدن، ویل دورانت، مشرق زمین، ص 158
 تاجرباشی به چه کسانی گفتە میشد؟، تاریخ اقتصادی دوره قاجار 159
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را   1308تا    1304های اطالعات سال های  نشود. مستندات زیادی در این زمینه وجود دارد. اگر روزنامه
بررسی کنیم مشخص است که این اتفاقات چطور در داخل کشور رخ داده است. مثال کارخانه کبریت سازی  

سوئدی را به قیمت یک   های کبریتدر داخل راه افتاده بود اما یکباره در کنار مرزهای شمالی قراسه
 شود. ورشکست میداخلی کارخانه و کردند فروختند و به اصطالح دامپینگ میپنجم داخل می

اش چغندر قند بکارد و شرکت قندسازی بلژیکی را به ایران آورد تا در اراضی  1896الدوله در سال  امین
ها که صادرکننده  د وارداتی روسیه بود »روستر از قنکارخانه قند راه بیندازد. بهای قند این کارخانه ارزان

که کارخانه قند را به زانو  ی قند را ارزان کردند تا آنبهاعمده قند به ایاالت شمالی ایران بودند موقتا  
 .160درآوردند.« 

ها و انحصارات خاص، شرکتهای خصولتی  های امروز کسانی هستند که به واسطه ارتباط با دولتیتاجرباشی
را در   161های کشورهای غربیلتی( و مناقصەهای ناعادالنه، ویزای سرمایەگذاری، پاسپورتدو-)خصوصی

دست دارند و بدون پیگیری قضایی و دستگاه دادپروری گردش آزاد خود، خانواده و سرمایه را همواره ادامه  
 دادەاند.

و برادران قاچاقچی پس از  ، اتاقهای بازرگانی خاموش و اوالدهاهزار فامیل پهلوی ،تاجرباشی های قاجار
   های پیشین هستند.جملگی ادامه سنت تاجرباشی 1979انقالب 

دولت و وابستگان،   مؤسساتهای انحصاری وابسته به  های بازرگانی، دفاتر شرکتهای دولتی، نمایندگیاتاق
 های عصر مدرن هستند. همگی تاجرباشی

 

  

 

 .62-63داری در ایران« به نقل از مهدیقلی هدایت، صص احمد اشرف »موانع تاریخی رشد سرمایه 160
 کانادا همان اخذ تابعیت تاجرباشی های پیشین در دوران جدید است. استرالیا و ای به مهاجرت و بعضا فرار سرمایه161
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 منابع آب  

آب و منابع آبی سرزمینهای پیرامونی ایران منبع و منشاء رونق و شکوفایی این مردمان در طول تاریخ بوده  
است. در طول هزاران سال، در غیاب نفت، آب و زمینهای حاصلخیز منشاء ادامه حیات و زندگی در این  

سد احداث    700سد احداث شده بود. بعد از انقالب حدود    13ینها بودەاند. تا قبل از انقالب، در ایران  سرزم
سد دیگر دردست مطالعه است. هدف احداث   300سد درحال ساخت و    500شده است که مزید بر آنها تعداد  

ید الکتریسیته. در  سد یا جهت کمک به زمینهای مجاور جهت افزایش تولید کشاورزی است و یا جهت تول
 کنیم.این بخش ماهیت واقعی این پروژە های سدسازی در سرزمینهای پر آب را بررسی می

آبی الزم است ذخایر آبی را از نگاه آمار و ارقام مورد بررسی قرار گیرد.   جهت درک اهمیت ثروت منابع 
ح کشور( که دارای سه حوضه  درصد سط  1.8میلیون هکتار بوده )  2.9مساحت استان کردستان )سنه( حدود  

دو شامل  فارس، دریای خزر و آبریز دریاچه ارومیه و دو حوضه درجهیک کشور شامل آبریز خلیجآبریز درجه
میلیمتر   504های مرزی غرب و کرخه قرار گرفته است. میانگین بلندمدت بارش استان کردستان  حوضه

بار162باشد می برابر میانگین  بارش دو  این میزان  بارش های میانگین ندگی و رواناب کشور می؛  باشد. 
 333میلیمتر، بیجار    402و    437میلیمتر، سقز    309و    382سنندج    1395-1396بلندمدت و بارش آبی دوسال  

باشد. حجم بارش استان کردستان  میلیمتر می  612و    732میلیمتر و بانه    816و    893میلیمتر، مریوان    313و  
  24و    رودخانه دائمی  17باشد. دارای  برابر بارندگی کشور می  3.1در سال که    میلیارد مترمکعب  13.2

های جغرافیای  درصد رودخانه و رواناب  6.6میلیارد مترمکعب،    4.3رودخانه فصلی با حجم منابع آب سطحی  
سیروان  ایران می سهم حوضه  آبی  منابع  مقدار  این  از  ارومیه    1.7باشد.  دریاچه    1.190میلیارد، حوضه 

میلیون مترمکعب است.    810میلیون و حوضه دریای خزر    90میلیون و کرخه    590میلیارد، حوضه زاب  
ترین اعالم خود برنامه ریزی نمود که آب سد آزاد در نزدیکی روستای نگل در بخش  وزارت نیرو در تازه

آب این سد به نفع کشاورزان  کوماسی از توابع مریوان را به استان همدان منتقل کند. این درحالیست که اگر  
شد، کاربری مناسبتری و تولید متناسب مریوان، سنندج، دهگالن، قروه یا سایر شهرهای اطراف منتقل می

 داشت. با زیست بوم خود به همراه می

 10برداری، سد در حال بهره 10دولت ایران به منظور انحراف و انتقال حجم وسیع و عظیم آب های روزمینی 
سد فقط در استان کردستان )سنه( در دست دارد. سدهای    34طرح مطالعاتی مجموعا    14حال اجرا و  سد در  

شهیدکاظمی و  استان  گاوشان  مدیریت  استان  تحت  و  گرفته  قرار  غربی  آذربایجان  و  کرمانشاه  های 
ده سدهای  شکردستان)سنه( را با وجود غنای منابع آبی در التهاب آبی قرار داده است. مجموع آب ذخیره
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میلیون مترمکعب است. حجم تعدادی از سدهای استان که در حال    92میلیارد و    2استان به طور متوسط  
 اند از:برداری یا اجرا است عبارتبهره

میلیون،    86میلیون، گاران    215میلیون، قشالق    303میلیون، آزاد    808میلیون، شهیدکاظمی    554گاوشان  
میلیون، چراغ    323میلیون، داریان    33میلیون، سنگ سیاه    11.4میلیون، سورال    4میلیون، بانه    64“زرێبار”  

میلیون   230میلیون و سیازاخ    172میلیون، ژاوه    16میلیون، زیویه    14میلیون، امیرآباد و رمشت    91ویس  
 مترمکعب. 

کعب آب نیاز خیز به طور متوسط ساالنه ده هزار مترمبا توجه به اینکه به ازای هر هکتار زمین حاصل
میلیاردمترمکعب، جهت تأمین کشت آبی    4کردستان حتی اگر نصف آبهای خروجی خود معادل  است، استان

هزار    400تواند  زمینهای خود بجای ارسال به ایران مرکزی که عمال کاربری مصرفی دارند، بنماید، می
 163که ظرفیت بیش از دو میلیارد  کردستانهکتار زمین کشت آبی بسیار مناسب فراهم نماید. سدهای استان

مترمکعب را دارند، نباید تبدیل منبعی جهت انباشت آب برای سایر استانها شوند زمانی که خود نیاز به  
 افزایش اراضی زیرکشت دارند. 

 دهد. افزایش زمینهای زیرسطح کشت آبی، میزان بهرەوری تولید و میزان تولید را تا سه برابر افزایش می

 

  

 

 ماهنامە چیا اقتباس شده است.  23آمار مذکور از مطلبی درمورد سدهای استان کردستان در شمارە 163



212 
 

 درصد ذخایر آبی  93و تاراج  استعمار

کند که جابجایی و انحراف  میزان حجم آب های قابل تنظیم سدهای کشور آشکار می 164در جدول زیر آمار 
کند و به دلخواه خود از هر جایی به و انباشت آب در پشت سدها را دولت به عنوان پروژه ملی قلمداد می

ط بری، تحت نام پروژه ملی، توسدرصد پروژەهای آب  93کند. این مساله که  هر جایی آب را منتقل می
تواند پیامدهای بزرگی در پی داشته باشد. واگذاری مدیریت آب شود میدولت مرکزی تأمین اعتبار می

تواند های اطراف و تصمیمات محلی و خاص مربوط به جغرافیای مبدا آب مییک سرزمین بدون لحاظ زمین
درصد منابع آب و سد کامال از    93کند. به عبارت دیگر  و زایل  سپهر سرزمین مبدا را به کلی دگرگون  

شود. این سانترالیسم مدیریت منابع آب، مرکز و از ناحیه دولت مرکزی به صورت انحصاری مدیریت می
 رانت، تبعیض و ستم سرزمینی شده است. ایجاد  مسلما سبب 

چ  ترین ثروت خود تقریبا هیاین مساله که ملل مالک منابع آب، در چگونگی انباشت و مصرف حیاتی
نقشی ندارند، نشانگر آن است که حاکمیت استعماری چنان درونی شده )سندروم استکهلم( که استعمارزده  

 داند که این حق و پس انداز نیاونیاکان و اجدادی میلیون ساله او است باید توسط خود او مدیریت شود.   نمی

 

شود که دلیل اصرار  ارزده روشن میبا بررسی جدول فوق و نگاهی به آمار ذیل و جدول بعدی برای استعم
ها چه بوده است. جلوگیری از مدیریت منطقەای و محلی منابع آب دولت مرکزی بر مدیریت مرکزی آب

به این جهت است تا استعمارگر با فراغ بال بتوانند این ذخایر آبی را به زمینهای مرکزی ایران به کار بندند.  
ید الکتریسیته و یا برای جلوگیری از سیالبهای فصلی است. تولید  عمده کاربری سدهای دنیا یا برای تول

انرژی الکتریسته و مساله تولید انرژی به دلیل پیشرفت تکنولوژی با روشهای دیگر در حال جایگزینی  
 ای مقرون به صرف نیست.  است. اصوال تولید انرژی آبی و هیدرولیکی از منابع آبی درون سرزمینی پروژه
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میلیارد   35کند. طبق آمار ذیل، بیش از یش با تحلیل جدول بعدی معنای خود را آشکارتر میآمار جدول پ
کنند،  درصد از کل، از نوع سیستم انحراف تونلی پیروی می  54متر مکعب ذخیره آبهای پشت سدها، بیش از  

. مشخص  شوددرصد حجم آب انباشته سدها از طریق تونل به مکان دیگری منتقل می  54به دیگر معنی
های کشاورزی  شود که پروژەهای سدسازی جهت کمک به کشاورزی و تقسیم و توزیع آب برای زمینمی

مجاور نیست و هدف اقدام به انباشت آب، جهت کمک به افزایش سطح زیر کشت و افزایش میزان تولید  
 محصوالت کشاورزی نیست.  

 

هدف انباشت آب پشت سدها و بعدا جهت انحراف  پروژەهای سدسازی در مناطق پرآب زاگرس و کوردستان با  
آب توسط تونل های زیرزمینی به خارج از حوزه مالک حقیقی و طبیعی انجام شده است. قابل توجه است 

تری  که عمدتا جلگه و زمینهایی که قرار بوده از تاسیس سد منتفع شوند، غالبا وضعیت بدتر و نابسامان
بوده پس  اطراف  های کشاورزی  ر ادعای اولیه و هدف پروژه احیای زمینپس از احداث سد پیدا کردەاند. اگ

 اند.انباشته پیدا کردهآبی چرا بومیان و باشندگان اطراف سدها، دسترسی کمتری به منابع 

در حقیقت این سدها هدفی جز جمع آوری و انباشت آب و انتقال آن از طریق تونلهای زیرزمینی بعضا مخفی  
سال    15ی و دیگر مناطق جغرافیای ایران ندارند. با ادامه وضعیت استعمارگری فعلی تا  به استانهای مرکز

 از منابع آبی تهی و خشک خواهند شد.  دیگر، هم مرکز ایران و هم زاگرس به تمامی
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 محور - هیدروپلیتیک یا سیاست آب 

برخوردار بوده و دوسوم   یک سوم مناطق از آب کافیبا توجه به خشکی زمینهای جغرافیای ایران، فقط  
 شوند.جزو مناطق بدون آب و خشک محسوب می

میلیارد    9باشند که حدود  ( رودخانه دارای آب می18در جغرافیای زاگرس و در سرزمین کوردستان هیجده )
سال اخیر    40شود. در طی  کوردستان)عراق( سرازیر میکوردستان)ایران( به اقلیم مترمکعب آب از سرزمین

ایی زیر عنوان انتقال آب، همواره از چهار استان سرزمینی کوردها به مرکز ایران ادامه داشته است. پروژەه
و اقلیم کوردستان )عراق( در    (ایران)کوردستانسرزمین تحمیل و اجبار مرز آبی بین دو بخش بهم پیوسته  

 حقیقت جداسازی دوباره سرزمین کوردستان از سایر بخشهای کوردستان است.  

دهد سرانه گیرد. طبق استاندارد، آمار نشان می  صورتای به میزان نیاز سرانه آبی هر فرد  م است اشارهالز
به طور متوسط   هر فرد سالی    2000مصرف فردی  دیگر  به عبارت  است  آب در سال    2000مترمکعب 

 مترمکعب است.  2.4تا  2مترمکعب نیاز مصرفی آب دارد و سرانه متوسط مصرف آب بین 

کنند. چهار رودخانه زاب کوچک و  های کنونی این بخش نتایج و آمار حیاتی را بیان میت رودخانه وضعی
تر از بغداد  دربندیخان سلیمانیه، پائینسد  بزرگ، دیاله و عظیم رود، دیاله سرشاخه دجله در اقلیم با تأمین  

گیرد و در جنوب  سرچشمه می های ارومیه و شمال کوردستان و وانپیوندد. زاب بزرگ از کوهبه دجله می
 ریزد.  شرقی موصل به دجله می

زاب کوچک از منطقه پیرانشهر و بانه سرچشمه گرفته، آب دوکان اقلیم را تأمین کرده و از شمال کرکوک  
شود و در پائین تر از سامرا به دجله وارد پیوندد. عظیمرود از خانقین و سلیمانیه شروع میبه دجله می

 شود.  می

شود. در مورد اهمیت یک پنجم آب های تأمین کننده دجله از کوردستان تحت سلطه ایران تأمین میلذا  
 دجله و فرات همین بس است که حیات و امنیت ملی چندین کشور به آن وابسته است. 

 نسبت مورد ادعای کشورهای ترکیه، عراق و سوریه بر میزان حق آب دجله و فرات 
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کند، عمال  درصد برق آبی و هیدرولیکی عراق را تأمین می  40بطور نمونه سد طبقا در کوردستان سوریه،  
کوردهای سوریه توانایی کنترل نصف تولید الکتریسته و به تبع توسعه عراق را در دست دارند. این درحالی  

 د. دجله و فرات دارن است که کشورهای مدعی ادعاهای متفاوتی بر دو رودخانه

فوق نشانگر اهمیت استراتژیک منابع آبی دارد. ترکیه برخالف عراق و سوریه که این دو رودخانه    165های داده
 166داند.دانند، آن را منبعی طبیعی و در حاکمیت تام خود میالمللی میرا رودخانه بین 

 

به   الوند  و  چم  گنجان  کرخه،  ذیمکان،  چنگوله،  زاب،  سیروان،  رودخانەهای  ده  از  معادل  مرز  سوی  آن 
 شود.میلیاردمتر مکعب ساالنه آب سرازیر می

از سرزمین کوردستان  24از   وارد می  (ایران)رودخانەای که  و دجله  اقلیم کوردستان )عراق(  به  به  شوند 
شود و نزدیک به سه  ریز میکوردستان بیرونمیلیارد مترمکعب آب به جغرافیا و کشاورزی اقلیم   7تنهایی  

 

 93:  1384موسسه مطالعات استراتژیک لندن  165
166Cohen, J.A., "International Law and the Water Politics of Euphrates", Journal of International 

Law and Politics", 24, 1991 
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شود. جدول زیر عمده رودهای ورودی به حوزه اقلیم و دجله رد مترمکعب به جنوب و خوزستان وارد میمیلیا
 ها مشخص نیست. دهد که میزان برخی از آبریز آنرا نشان می

 1385/2007منبع : اطلس مرزهای ایران نقشەهای توپوگرافیک 

ایران( را  تحت کنترل  )  کوردستانز سرزمینمنابع ایرانی، بازگرداندن و انحراف آب ا  در گزارشهای رسمی
تأکید بر آمایش و بهینەسازی زمین کورد و کمک مسئوالن  طرحی جهت آمایش سرزمینی عنوان کرده و  

 80بیش از    کنند اما در واقعیت به حاصلخیزی و توسعه اقتصادی استانهای چهارگانه کوردستان اعالم می
و گزارشهای    مرکزی ایران انتقال یافته است. در رسانەهای رسمی  استان کورد به مناطق  های چهاردرصد آب

باشد که این انحراف و انتقال منابع آبی جهت تأمین آب به مناطق سعی بر تأکید این مساله می  رسمی
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آذربایجان و خوزستان بوده است. اما آمار نشانگر سهم عمده دریافتی توسط مناطق اصفهان و مرکزی ایران  
 نماید. الی میاز آب انتق

میلیاردمترمکعب بهرەبرداری    1.2طرح انتقال آب زاب کوچک به حوضه گدارچای و دریاچه ارومیه با حجم  
خورده  میلیاردمترمکعب دیگر در دست اجرا است اما این دو پروژه به وضوح پروژه های شکست  1.2شدە و  

را   توانست کشاورزی و اشتغاله میمیلیاردمترمکعب آب ک  3در احیای دریاچه ارومیه بوده و بیش از  
های آب منطقه در سرزمینهای کوردها واقع سرچشمه  احیاء کند ساالنه اتالف و نابود شده است. تمامی

 شده است.

دولت ایران، تأکید شدە است که ایران باید از کنترل خود بر رود سیروان    قابل ذکر است که در گزارش رسمی
ستان دیاله است جهت کنترل و فشار]سیاسی[ بر عراق استفاده کند، در ضمن  که آب ورودی به بغداد و ا

رسانی  و در رسانه اطالع  167ها القاء شود جهت خنثی کردن مقاومت کوردها از انتقال آب به مناطق دیگر به آن
ی جهت  باشند. تأکید رسانەهای استعمارگر بر پروژه ملگونه باشد که پروژه انتقال آب پروژه ملی میبدین

 باشد.  ها میآب و تسهیل چپاول ثروت آب آن فریب صاحبان اصلی منابع

 

  

 

یتیکی حوضەهای غرب کشور، مجلەی جغرافیا و توسعەی ناحیەای، شماره چهاردهم، بهار و  محمدحسن نامی، بررسی هیدروپل167
 1389تابستان 
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 انتقال آب بختیاری و لرستان 

آب آشامیدنی در جغرافیای امروز  منطقه زاگرس جنوبی و سرزمینهای لرستان و بختیاری بزرگترین منابع  
باشند. آنچه در استانهای فعلی چهارمحال و بختیاری و لرستان همواره مورد توجه مرکزیان بوده  ایران می

نیروی کار ارزان. در این    ثروت آن دو سرزمین بوده است، یکی منابع آب روزمینی و زیرزمینی و دیگری 
 کنیم. بخش به بیالن آبی و میزان غارت استعماری ذخایر آبی از مناطق لر و بختیاری اشاره می

ها انجام گرفته و به پایان رسیده است.  تاکنون چندین پروژه جهت انتقال )سرقت( منابع آبی این سرزمین
پروژەها، تونل  این  آبهای روزمینعمده  استانها و  هایی هستند که  به  این دواستان  از مبدا  ی و زیرزمینی 

کنند. تونلهایی که تاکنون اعالم گردیده  مناطق مرکزی ایران جهت مصارف شهری و صنعتی منتقل می
 و قمرود.  1،2آباد،گالب بهشت  ،3کوهرنگ  ،2کوهرنگ   ،1از این قرار است: کوهرنگ 

روستا ازجمله خمین،   30شهر و    10رب و مصارف صنعتی  هدف از اجرای قمرود انتقال آب برای تأمین، آب ش
گلپایگان، محالت، نیمور، سلفچگان، ساوه و قم و جبران کمبود آب شهرهای مرکزی که رشد جمعیت دارند،  
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ها به سدکوچری دهد که آبهای لرستان ابتدا از کوهاست. تصویر انتقال کوچری و قمرود را نشان میاعالم شده
 شوند.ده سپس به گلپایگان و قمرود وارد میو آنوج انباشت ش

شد نه مقصد. مبدأ  بایست به نام مبدأ نامگذاری میحائض اهمیت است که پروژه و تونل آنوج به قمرود می
کند که انگار آب متعلق به گذاری به گونەای القاء میکوچری منطقه آنوج است نه قمرود و شیوه نام

کوردی    گیرد. کوچر نامیود )آنوج( از سرشاخەهای دز لرستان سرچشمه میقمرود است. در حالیکه رود قمر
 و به معنی کوچنده )مهاجر( است.

سرزمین لر و بختیاری 168  2و   1بنابر اظهار کارشناسان، تونلهای سەگانه کوهرنگ، قمرود، بهشت آباد، گالب  
آباد در عمق ملیات تونل بهشتساخته شده و ع1331کند. تونل کوهرنگ در سال  را به خشکستان تبدیل می

استان   75به طول    TBMدستگاه حفاری    متری زمین توسط  300 به  انتقال آب کوهرنگ  کیلومتر جهت 
 پذیرد.  اصفهان انجام می

متر و جهت مقاصد راه سازی و تونل زیرزمینی جادەای   9جهت حفر تونل با قطر بیش از    TBMهای  دستگاه
زنی نه غارت و تخریب منابع آبی به این شیوه. استفاده از این شیوه تونلعبور وسیله نقلیه طراحی شده  

 رودخانه نیل هم خشک خواهد شد. 

  1800اند که میزان بارندگی ساالنه باران در کوهرنگ از  منابع آبی زیرزمینی چنان کور و خشک شده
متر کاهش پیدا کرده  سانتی  40متر در ارتفاعات به    17میلیمترو بارش برف از    400متر در سال به  میلی

 است. این خشکستان سازی به دلیل تونلهای زیرزمینی انتقال آب روی داده است.  

 آبادنمای شماتیک مسیر تونلهای گالب و بهشت 

 

 ، پیوند 1400اردیبهشت  1شده ، دریافت 1392آبان   8مشخصات تونل گالب، رحیم علیمحمدی، 168

http://www.tabiatbakhtiari.com/archives/2836 
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علمی بررسی  عدم  مورد  کارشناس   در  یک  کارشناسی،  می  169و  سوم اظهار  تونل  حفر  »در  که  کند 
شد لذا دانش مهندسی شد که مانع پیشرفت دستگاه حفر تونل مییکوهرنگ بارها به حفره آهکی برخورد م

کنید که شناختی از زیرزمین ندارید و در گزارشات زمین شناسی آمده گوید شما در مسیری کار میمی
دانیم زیر زمین چه خبر است و در حقیقت عدم قطعیت زیاد است .. و در حین حفاری تونل  است که نمی
های زیرزمینی را خواهیم داشت که  زار و ... و تخلیه آب شهر، شلمطور قطع فرار آب از فرخبهشت آباد به  

این فرار آب از ذخائر است و آبخوان هایی که در مسیر وجود دارد عموما از نوع کارست است که تشکیل 
گیرد«. نه تنها    هرکدام هزاران سال به طول انجامیده و زمان زیادی الزم است تا این آبخوان دوباره شکل

اند، بلکه تخریب این کارست و مسیرهای اصلی باریک آب که طی هزاران سال شکل گرفته نابود شده
مسیرهای مویرگی آبی منجر به نابودی و اتالف شاخەهای فرعی آبی شده است. عمق فاجعەای که رخ  

 های کارشناسان است. داده، بسیار فراتر از اعداد مرقوم گزارش

کشی آب هستند و آب آشامیدنی آنها از روستا در چهارمحال و بختیاری فاقد لوله  300بیش از    اکنونهم
شود. این روستاها همان روستایی هستند که هزاران سال در کنار آنها رودها و رودبارها  طریق تانکر تأمین می

ها آب ندارند،  اکنون آنجاری بوده است و همگی بر روی سفرە های عظیم زیرزمینی آب بنا شده بودند و  
 فاجعه اینست آب آشامیدنی ندارند.

از آنها خشک و   رشته یعنی بیش از نیمی 450رشته قنات موجود فقط دراین استان  850همچنین از تعداد 
اند. جنایت محیط زیستی چنان عمیق است که کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط  کور شده

آباد اعالم جرم کرد و آن را ازمان درون حکومتی است، علیه متولیان تونل بهشت زیست خوزستان که یک س
،  40های بزرگ و اصول  المللی سد ای یونسکو و قواعد کمیسیون بین حوضههای انتقال آب بین خالف معیار

داران  نفعان و حقابهقانون اساسی و سایر مقررات قانونی ازجمله مقررات مربوط به حقوق ذی  50و    48،  45
 اعالم کرده است. عیان است که سرانجام شکایت فوق به کجا منجر شده است. 

های بوم زیستی و بشری از تقسیمات کشوری و نابودی ممالک محروسه آغاز  این فاجعه  مقدمه تمامی
ی که اختیار و آزادی سرزمینی، مالکیت برخاک، قدرت محافظت از محیط زیست و  گردیده است. آغاز

 سیادت حکمرانی را از ساکنان آن جغرافیا دریغ کرده است.

پس از تقسیمات کشوری معاصر سعی شد از چهارمحال و بختیاری استانی کوچک و بدون قدرت سیاسی 
با توجه به قدرت فراوان هیدرو دیپلماسی آن شکل بگیرد، لذا چهارمحال و بختیاری همواره همچون مستعمره  

توجه به قدرت و نفوذی    استانهای اصفهان، قم، یزد، تهران و مرکزی بکار رفته است. البی اصفهان و یزد با
که در بدنه سیاسی و تصمیمگیری اقتصادی دولت ایران دارند همواره توانستەاند که آب آشامیدنی را از  
خود مردمان لر و بختیاری دریغ کنند و به مصرف صنعتی در مناطقشان برسانند. مصارف صنعتی این آب  

 

 ، پیوند   1399فروردین  28آباد اقدامی درست یا نادرست، قدس آنالین، طرح انتقال آب بهشت 169

http://qudsonline.ir/news/700589 
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ازی .. مرکز غیرقابل باور است. اظهار  های فوالدسازی، سنگ تراشی و کاشی س ارزشمند جهت مجتمع
زیربنا و فونداسیون می را که حتی  انقالب، کارخانه فوالد مبارکه  از  انقالبیون اصفهانی پس  کنند که 

تا هم آهن و فوالد تولیدی غیراقتصادی    170تجهیزاتش در بندرعباس آماده شده بود را به اصفهان انتقال دادند 
ا آبهای  بختیاری،  و گران تمام شود و هم  بنمایند واکنون چهارمحال  این طرح غیرفنی  قربانی  طراف را 

کند. جدول  کند، هزینه این فاجعه ملی را پرداخت میرا تأمین می  171درصد آب کل کشور   11استانی  که  
دهد. این آمار جامع نیست و کل تونل ها و پروژەها  را نشان می 173گردش آبی چند تونل عمده  172زیر آمار 
ها، ها، قناتشناسان، راه اندازی تونل کوهرنگ سبب خشک شدن همه چشمه دهد. به گفته کارنمی   را پوشش

در استان چهارمحال و   174شهر و شهركرد های شلمزار، جونقان، هفشجان، فرخدر دشتها و منابع آبی  چاه
حوزه بهشت آباد  درصد جمعیت استان چهارمحال و بختیاری در   60بختیاری گردیده و سبب نابودی زندگی 

 شود. می

 سرزمین مبدا  لرستان چهارمحال چهارمحال خوزستان  چهارمحال چهارمحال

 تونل / پروژه قمرود 175 1،2گالب  آبادبهشت  3کوهرنگ  2کوهرنگ  1کوهرنگ 

 میلیون مترمکعب درسال  181 600- 200 1100 300 250 300

 طول تونل کیلومتر 270 25 67 23 3 2.8

داخلی  قیمتگذاری  34 36 203 55 46 55
 میلیون دالر

میلیون   900 1000 5500 1500 1250 1500 صادراتی  ارزش 
 دالر

 استان مقصد  خوانسار، قم  کاشان، اصفهان  اصفهان  یزد اصفهان، کرمان  اصفهان 

 

 منتقل شده است.  حمله از سوی جنوب به بندرعباس فرضیگویا مهندس محلوجی اعتراف نمودەاند که ذوب آهن براساس تهدید  170
 ، پیوند  1399خرداد  10آباد، خبرگزاری مهر، اجرای بی سروصدای پروژه انتقال آب بهشت 171

https://mehrnews.com/xRYhw 
 ، 1392آبان   11آباد، روح الله فتاحی، ای بهشت تونل انتقال آب بین حوضه 172
یکردی پایدار در مدیریت منابع آب کشور،دومین کنفرانس  ،انتقال بین حوضه ای آب، رو1385خدابخشی، بهناز و خدابخشی، فرناز، 173

 https://civilica.com/doc/13431مدیریت منابع آب،اصفهان،
 آباد، منشاء منازعات و بحرانهای آیندە، حسین صمدی بروجنی، پیوند تونل بهشت 174

http://waterresources.blogfa.com/page/m 
 ، پیوند 1398شهریور   27نه آب ایران، خیزش گردوغبار در برابر حق خوری آب، خا175

https://waterhouse.ir/news/2656 
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تومان   590در جدول برآورد فوق، ارزش داخلی آب شرب و قیمتگذاری داخلی بر اساس قیمت هر مترمکعب  
سنت( شده است که حتی آن نیز به استانهای    4.18)معادل    176( محاسبه2014تومان در سال    3200)هر دالر  

فروشد. در برآورد شود. این قیمتی است که شرکت آب اصفهان به مشترک خانگی میمبدا آب پرداخت نمی 
دالر ارزشگذاری شده    5صادراتی آب شرب بر اساس کمترین نرخگذاری جهانی یعنی مترمکعبی    فوق ارزش

دالر در هر مترمکعب    6000تا   5هر مترمکعب آب شیرین بین   177است. الزم به ذکر است که قیمت جهانی
 شود. نرخگذاری می

میلیارد   1.5میلیارد دالر، خوزستانی    8.2با در نظر گرفتن کمترین نرخ جهانی آب، بختیاریها معادل بیش از  
یلیارد دالر  م  10.6بخشند. زاگرس جنوبی به تنهایی  میلیارد دالر به ایران مرکزی آب می  1دالر و لرستان  

باشد  کند. این ارقام سه تا پنج برابر این میزان قابل افزایش و برآورد میبه ایران مرکزی آب شیرین صادر می
 اگر در برآورد، عوامل جامع تر و فرمول پیچیدەتری لحاظ گردد.  

پرداخت کوچکترین  تومان( بدون    3200میلیارددالر )با دالر    50تا    11بین    جنوبی  مرکز ایران هرسال از زاگرس
 کند.مبلغی، منابع آبی غارت می

درصد از زمینهای کشاورزی لرستان همچنان زیر کشت دیم    80برند تا  آب لرستان را به قم و اصفهان می
شوند و آب آشامیدنی ماند، و شهرها و روستاهای لرستان با کمبود جدی آب آشامیدنی مواجه میباقی می

کنند تا زاینده رود زنده شود و زنده شود. سرزمین بختیاریها را نابود مین میصدها روستا با تانکر تأمی
نشد و کارخانه فوالد هم نه صادراتی و نه رقابتی نشد. توجیه دیگری که برای انتقال آب به مرکز ایران  

است که    شود اینست که آنها پرجمعیت و نیاز به توسعه در آینده دلیل این انتقال آب است. مساله اینمی
شهرهای مرکزی اگر رشدجمعیتی دارند ناشی از مهاجرت از سرزمینهایی است که مبدأ آب است. لرها و 

 بختیاریها به اصفهان و یزد و ترک ها وکوردها به تهران، پردیس وکرج مهاجرت کردەاند.

ر مکارم شیرازی  باشد به صورتی که آیت الله ناصاین غارت آبی، حتی برخالف فتاوای خود مراجع شیعه می
کند پس از یغمای منابع دوباره با  دانسته است. استعماری که خود قانونگذاری می  178آن را غیرشرعی

گذاری خود، حق مالکیت دوباره ثروت را تحت قانون حق آبه به خود ترفند و سوءاستفاده از قدرت قانون
 فروشد. مالک آب دوباره می

 

 ، پیوند 1400اردیبهشت  1شده ، دریافت 15دو تونلی که چهارمحال و بختیاری را به خشکستان تبدیل میکند، اسالید شماره 176

https://p.dw.com/p/1DP28 
 ، پیوند  1400شده یکم اردیبهشت قیمت جهانی آب ، منبع ویکیپدیا، دریافت 177

https://en.wikipedia.org/wiki/Water_pricing 
 ، پیوند1400، دریافت شده یکم اردیبهشت 1393تیر  21حق آبه مردم لرستان چه شد؟ ، یافته نیوز، 178

http://yaftenews.ir/notes/economic/4917-water-qom.html 
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مارزده، مجددا زیر عنوان حق آبه ، بخشی از آنرا به خودشان با منت  استعمار مستقر پس از تاراج آب استع
 گردد. از قانون استعمارگر الزم االجرا می دهد. اینجا است که کافکا و گاندی و امتناعپس می
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 معادن، نفت و گاز 

کانی و  معادن  نیست،  شکی  ایران  کنونی  جغرافیای  سرزمینهای  زیرزمینی  ذخایر  بودن  غنی  های  در 
ویژه نیز غنای  استان کوردستانی  و چهار  زاگرس  بخش  در  و زیرزمینی  به دالیل سیاسی  اما  دارد،  ای 

سط  ها به صورت مواد خام و سنگ خام به مناطق مرکزی جهت فرآوری توسیاستگذاری استعماری، آن
شوند، تصویر زیر شماتیک توزیع کارخانجات تبدیلی صنعت و مـعدن را به  کارخانەهای تبدیلی منتقل می

گذاشته تصمیم   نمایش  این  و  یافتەاند  استقرار  مرکزی  شهرهای  در  عمدتا  کارخانجات  این  است.  شدە 
بلکه هزینه حمل را    غیراقتصادی نه تنها از مزیت استراتژیک نزدیکی به بازارهای همسایه کاسته است،

 ها را در بازارهای صادراتی غیرقابل فروش کرده است.  نیز به تولیدات این بنگاه ها افزوده است و لذا آن

 

ها به بنادر و یا نقاط  باشند و حمل آنتبدیلی آهن آالت بسیار وزین و حجیم می برای نمونه، فوالد و صنایع
ها حتی با فرض نرخ ارز دستوری و  ش داده و هزینە تمام شده آنمرزی و گمرکی هزینه تمام شده را افزای

بنزین سوبسیدی )در ایران عموما نرخ مبادله ارز کمتر از قیمت جهانی است( از سایر تولیدکنندگان جهانی 
تولیدی اصفهان تحویل در   باشد، فوالد  ارز شناور و جهانی  اگر قیمت  باالتر تمام خواهد شد. لذا  بسیار 

کراچی تحویل بندرعباس خواهد بود، این در حالی است که اگر   تر از فوالد تولیدی غیررقابتی  بندرعباس
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نمود و هم از آب شد هم در هزینه حمل صرفەجویی میای بندرعباس تولید میفوالد در کارخانه منطقه
جات  ت کارخانهخلیج فارس به جای آب شیرین انتقالی از زاگرس و چهارمحال بختیاری جهت تبرید ماشین آال

هزار کارگر کارخانجات فوالد شغلی ایجاد کرده که اساسا    107شد. این انتقال به اصفهان برای استفاده می
بسیار شکننده   دائمی امنیتی  و عوامل  نفت  قیمت  ارز،  نرخ  به تغییرات  نسبت  زیرا که  نیست،  پایدار  و 

 باشد.   می
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 رمایه در معادن تکنولوژی و س   - کارمندخانه یا کارخانه  

اشارە مختصری به وضعیت بهرەوری و وضعیت بازگشت سرمایه و ارزش افزوده جهت تشریح بازدهی معادن  
الزم است. معادن استان اصفهان به عنوان معیار و بقیه نسبت به آن سنجیده شدەاند. آمار زیر مربوط به  

و سرمایە گذاری دولتی    کارگر در استانهای موردنظر است که بودجه عمومی  100معادن بزرگ با بیش از  
را به خود جذب کرده است. مابقی معادن که با سرمایەهای شخصی تاسیس شدەاند در تحلیل این بخش  
لحاظ نشدەاند زیراکه مساله بررسی کمکهای رانتی از بودجه حاصل از نفت به صنایع عمده است. در جداول  

م به تفصیل درج شده است.  2010ش/1389بهرەوری و سرمایەبری معادن مزبور در سال  179رقام معیار ضمیمه ا
های شغلی ایجادی معادن بزرگ در کل استان مزبور است، ارقام چهار ردیف پایانی  ردیف دوم تعداد فرصت

 واحد پولی میلیون ریال است. 

 ان اصفه  کرمانشاه  لرستان  آذربایجان.غربی  کردستان  ایالم  

 432 112 125 384 173 37 تعداد کل معادن 

فرصت اشتغال معادن )بیش  
 کارگر(  100از 

694 1406 40884 6046 5056 107092 

 5111 2273 3655 2169 1935 4558 ارزش تولیدات به معدن 

 3535 1710 3145 2005 1615 3951 ارزش افزوده به معدن 

 986 737 819 401 501 449 گذاری بە معدن سرمایه

 294 260 308 301 347 441 ارزش تولیدات بەکارگر 

 

آذربایجان.غربی(   با مجموع کل معادن چهاراستان سرزمین کوردستان )بجز  اصفهان  بزرگ  تعداد معادن 
کند، این بدین معنی است که سرمایه گذاری دولتی در معادن اصفهان با جملگی معادن زاگرس  برابری می

 کند. میبرابری
معادن پرسود، معادن کانی گرانبهایی  نسبت باالی ارزش تولیدات به معدن نشانگر آنست که ضمینه فعایت  

 هستند اما بقیه شاخصها نشانگر سرمایەگذاری دولتی بدون بهرەوری الزم بوده است. 

 

 مرکزآمار و اطالعات راهبردی، وزارت تعاون، داده استانی تمام استانها  179

https://ssicenter.mcls.gov.ir/fa/information/state 

 

https://ssicenter.mcls.gov.ir/fa/information/state
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نسبت سرمایەگذاری به معدن به طور چشمگیری)تقریبا دوبرابر( در اصفهان بیشتر از سایر معادن است، بدین  
یقی بیشتر، تجهیزات پیچیدەتری بکار بردەاند. معنی که معادن بزرگ اصفهان با بهرەگیری از سرمایە تزر 

اما این تزریق نتوانسته است نسبت ارزش افزوده به معدن بهتری ایجاد کند و تفاوت معناداری حداقل با دو 
با   اصفهان  معادن  است.  نکرده  تقویت  را  بهرەوری  آالت  و ماشین  تجهیزات  این  عبارتی  به  ندارد.  استان 

 تری تولید نکردەاند.ر و سرمایە تزریقی بیشتر، محصول پیچیدەتری یا رقابتیبهرەگیری از تکنولوژی برت

نسبت پائین ارزش تولیدات به کارگر اصفهان نشانگر آنست که بهرەوری کارگر اصفهانی حتی از سایر  
دهد، مناطق ضعیفتر است و کارگر اصفهانی همانند کارمند دولتی بهرەوری پائینی از کار خود نشان می

وری  رفت این صنایع میبایست بهرههزار نفر در معادن بزرگ اصفهان انتظار می  107وجه به آمار اشتغال  با ت
اندازی این همه معدن بزرگ بدون خلق بهرەوری چشمگیری،  باالتری را نشان دهد اما تزریق بودجه دولتی و راه

ەوری خروجی این معادن و کارخانه  فقط منجر به استخدام لشکری از کارگران ساده شده است. عدم وجود بهر
 را به کارمندخانە دولتی تبدیل کرده است.
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 خام فروشی نفت و گاز 

دشت مغان، سرزمین کوردستان، بلوچستان و سرزمین خوزستان عمده منابع نفت را در خود جای داده است، 
ت. با توجه به محدودیت  از ذخایر نفت و گاز و هیدروکربن در مناطق زاگرس جنوبی نهفته اس  بخش عظیمی

های برداشت از منابع نفتی دشت مغان به سبب نزدیکی به منابع روسیه و تعهدات پیشینی که دولت های 
ها، کوردها ها، بلوچ ایران متقبل شدەاند، عمده منابع قابل استیصال و بهرەبرداری فقط در سرزمینهای ترک

 ها واقع شده است. و عرب

 

 دهد.  و اصلی سرچشمه های نفت و گاز را در سرزمینهای مستعمرات نشان مینقشه فوق اماکن عمده 

نقشه فقر با نقشه فوق همپوشانی غریبی دارد از این جهت که میادین نفتی همان مراکز تجمعی فقرا و  
های دولت مرکزی و استعماری در مناطق  محنت زدگان این سرزمین هاست. قابل ادعا است که سیاست

ینوایی و بی توجهی بیشتری را ایجاد کرده است. انگار هر که بر دریای بزرگتری از نفت نفتی فقر و ب
چنین   که  اینست  قلم  این  فرض  داشت.  خواهد  انتظار  در  بارتری  و فالکت  فقیرتر  زندگی  است،  ساکن 
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ستان، سرنوشتی عمدی است تا سرزمینهایی که پرمایه و ثروتمندترند، زودتر خالی از سکنه شوند. مورد بلوچ
 کند.( را تشدید میcorrelationایالم و خوزستان این ارتباط معنادار و هم وابستگی )

در سرزمین های مستعمرات هرجا ثروت زیرزمینی موجود است، آمار خودکشی، محرومیت و تبعیض سر به  
ودکشی  زند. از مرثیەای برای کارون عربی گرفته تا روستاهای بدون مردان بلوچستان و یا خفلک می

کودکان و جوانان ایالم کوردستان، جملگی به سبب آن است که زیر پای آنها منابعی قرار دارد که قرار  
شوند تا استعمارگر نزدیک نیست آنها از آن بهرەای ببرند. این مردمان استعمارزده پاکسازی سرزمینی می

ند. این همان کوکلنیالیسم مابین ایران به ثمن بخس و مبلغ ناچیزی ثروت آنها را به استعمارگر دور تقدیم ک
 های مستعمرات است.های خارجی وی در غارت سرزمینو قدرت

را در سرزمین نداری و محرومیت مطلق  اهداف ژئوپلوتیک استعمارنزدیک تعمدا فقر،  با  هایی مشخص 
، انفال، ایالم و دهد، آن مناطق خالی از سکنه شوند. موارد واقعی بلوچستان، خوزستان، خانقینگسترش می

 ها است. کرکوک گویای پروژەی ایران مرکز با شرکای غربی آن

 تواند بحرین باشد ایالم می 

خانقین، کرکوک  نفتی حوزه  سفره  ادامه  ایالم  و  نفتی کرمانشاه  ژئوپترولیک حوزه  نقشەهای  اساس  بر 
پائینمی دارای  که  ایالم  استان  نمونه  به  تنهایی  به  است  کافی  در  باشد.  زندگی  سطح  استاندارد  ترین 

م منابع دولتی، 2006ش/1375جغرافیای استعمارزدگان ایران است اشاره کوتاهی کنیم. با نگاهی به آمار سال  
 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج در خاک خود جای داده است.  1.4استان ایالم، به تنهایی 

در استان ایالم با وجود وسعت کم آن شش میدان عمده نفتی دانان، دهلران، دال پری، چشمه خوش، پایدار و  
این شش میدان نفتی که در استان ایالم واقع   سنجی شدەاند. مخازن اولیهپایدارغربی ظرفیت یابی و امکان
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٪ نرخ 8.12گیری از تکنولوژی کنونی و که با بهره 180اندمیلیارد بشکه برآورد شده 11شدەاند ، به تنهایی 
باشد. این میزان ذخیره به تنهایی میلیارد بشکه آن قابل استیصال می  1.385استیصال، از این میادین بالقوه  

 باشد.  های کرمانشاه نمیگیرد و شامل زمینرا دربرمی حوزه استان ایالم

دولت ایران و ظرفیت بالقوه و ظرفیت قابل استحصال میادین نفتی استان   رسمی  سرچشمه آمار فوق منابع
در رده    به تمامی  ایالم با وسعت بسیار کوچک ایالم به ازای هر میدان نفتی گزارش شده است. این منابع

 استیصال نشده قرار دارند.   عموادخام و مناب

ها کشف و مورد بهرەبرداری  برای اولین بار توسط انگلیسی   1347منابع نفت و گاز در استان ایالم در سال  
های کشور را در اختیار دارد؛  قرار گرفت. این استان در حوزه نفت رتبه سوم و در حوزه گاز رتبه دوم استان

 نفت آن بیش از چندین دهه سوخت شده و هدر رفته است.استانی که میعانات گازی همراه با 

جهت برآورد ارزش اقتصادی و محاسبه ارزش افزوده در صورت اکتشاف و استخراج این منابع کافی است  
م بین شرکت روسی و شرکای داخلی ایرانی    2018ش/  1397که به یک قرارداد واقعی و مستند که در سال  

 استان منعقد شد، توجه کنیم. برسر یکی از میادین نفتی این 

میلیون یورو( با شرکت   630میلیون دالر )  742، دولت ایران قراردادی به ارزش    2018مارس    14در تاریخ  
( روسیه جهت استخراج و فرآوری منابع نفتی در دو میدان نفتی ایالم  Zarubezhneftنفت )  181انرژی زاروب
ست با شرکت خصوصی دانا انرژی به نمایندگی وزارت  کند. شرکت زاروب نفت روسی مقرر اامضاء می

نفت ایران به طور مشترک، میدان های نفتی آبان و پایدار غرب واقع در زمینهای استان ایالم در نزدیکی  
  48هزار بشکه به    36مرز عراق را جهت توسعه و استخراج نفت از این زمینها و افزایش و توسعه تولید از  

دانا انرژی ایران و زاروب نفت روسی   راه اندازی کنند. این قرارداد امضای رسمی  هزار بشکه نفت در روز
 شود. را به همراه داشته و مقدمات کار جهت آغاز پروژه انجام می

 

 

 

 

 

 

 1375نرژی استان ایالم، گزارش وزارت نیرو، دفتر برنامەریزی انرژی، فروردین ترازنامه ا180
 واژه نفت یک واژه در اصل روسی است.  181
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و پس از رفراندم استقالل اقلیم کوردستان )عراق(     2018نوامبر    2، یعنی  182این قرارداد کمتر از هشت ماه بعد
کند که به دلیل تحریم و مشکالت  شود. شرکت روسی اظهار میو حمله و تجاوز به کرکوک فسخ می

از میدان نفتی ایالم عقب نشینی کرده است، اما در این قرارداد گویا مبادلەای )مساله کرکوک(    183تحریمی
 انجام گرفتە است. 

توانست به توسعه اقتصادی مردمان ایالم   الزم است محاسبه گردد که این قرارداد به چه میزان میدر اینجا 
کمک کند. در صورت عقد یا اجرای قرارداد هر یک از مناطق با ساکنان و صاحبان مناطق دارای منابع 

 شد. به چه میزان درآمد، اشتغال و توسعه شرکتهای پیرامونی ممکن می

بشکه نفت در روز از    50،000داشتند، با تولید روزی  حاکمیت اقتصادی بر منابع خود می  ها  اگر ایالمی
٪ سهم مالکانه، درآمد ساالنەای 15یک قرارداد و به تنهایی از یک میدان نفتی و فقط دریافت ضریب  

ی از فروش  کردند. این درآمد ارزی ناشمیلیون دالر در سال بابت یک قرارداد درآمد دریافت می  136برابر  
دالر آمریکا به ازای هر شهروند استان ایالم حصول    68،000نفت قرارداد، به تنهایی درآمد سرانەای بیش از  

هزار دالر  49کرد. این رقم از متوسط درآمد یک آمریکایی )متوسط درآمد سرانه یک آمریکایی پیدا می 
ری( به وسعت سه مور و منصوری )ئەسمهاست( فراتر است. به گفته کارشناسان، میدان نفت آبان، آب تی

باشد و یکی از سفرەهای پرنفت زاگرس جنوبی است. درآمد نفتی استان ایالم بابت برابر کشور بحرین می
 توانست رفاهی در سطح کشور بحرین برای تک تک شهروندان ایالم فراهم آورد. این قرارداد به سهولت می

 

 خودکشی جمعی در ایالم

های استعماری چنین چپاولی از منابع و دارائیهای سرزمین  است نمونەای از نتیجه سیاست  در اینجا الزم
استعمارزدەی ایالم توصیف شود و مقایسەای انجام گیرد و وسعت ظلم و چپاول سیستم استعماری کنونی 

تعمارزده  تواند برای توسعه و رشد مردمان اسمورد کاوش قرار گیرد. همانطور که اشاره شد ثروتی که می
ها شده و تبدیل به آفتی جدی بر سر حیات و ادامه زندگی آنبکار رود، همواره از مردمان استعمارزه دریغ

 گشته است. سرزمین ایالم کوردستان نه تنها توسعه نیافته بلکه تعمدا در معرض فقر جمعی قرار گرفتەاند. 

 

 ، رویتر، پیوند2018نوامبر  2تولیدکننده روسی، زاروب نفت، ایران را ترک میکند،  182

 https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-russia-oil/russian-oil-producer-

zarubezhneft-quits-iran-projects-due-to-sanctions-sources-idUSKCN1N71MV  

انگلیسی که در جزایر  -رویدادی قابل توجه همزمان در حاشیه فسخ قرارداد فوق رخ میدهد. شرکت دانا انرژی )شرکت ایرانی  183
اند با دولت ایران قرارداد ببندد( تمامی سهام خود را در میدان  ویرجین آیلند بریتانیا شعبه دارد و لذا همچون یک شرکت خارجی میتو

( در ماه آگوست واگذار کرده، ارتباطات معنادار و اتفاقات  Rockrose Energy)نفتی آران دریای شمال، به شرکت راک رز انرژی
 کرکوک و نقش ایران و بریتانیا پس از رفراندوم استقالل کوردستان قابل توجه است. 
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از   "ایران"  دولتی  روزنامه  گزارش  از  بخشی  زیر  ایالم    خودکشی  موضوعمتن  استان  "ایوان"  شهرستان  در 
جهت تبدیل به اقتصادی ثروتمند دارد و اگر فقط اجازه   باشد، استانی که هزینه باالدستی بسیار کمیمی

 یابد منابع خود را توسعه دهد، بسیار سعادتمند خواهد شد. 

کرد و یک روز قرص خورد و  »برای مرد شاغل در قبرستان، خودکشی یعنی رفیقش که تئاتر کار می
آویز  دیگر بیدار نشد. یعنی همان مردی که از عذاب وجدان مرگ زنش، خودش را در دستشویی قبرستان حلق

جا تمام کرد.  کرد. یعنی پسر همسایه که ورزشکار بود و هیکلی اما عمدا با ماشین کوبید به دیوار و جابه 
ماه، یکی یکی خودشان را  هم قرار گذاشتند در فاصله یکخودکشی او را یاد سه رفیقی میاندازد که با 

 اند.بکشند و همین کار را هم کردند؛ سم خوردند و حاال در همین قبرستان کنار هم آرمیده

کنند و درست می  ام که گروه تلگرامیگذارند. شنیدهگوید: »اینجا قرار خودکشی دسته جمعی میمی
اش هم از بیکاری و افسردگی.  ن تاریخ تا فالن تاریخ خودشان را بکشند. همهگذارند که از فالآنجا قرار می

ها با  اینجا چند تا کارخانه داشتیم که تعطیل شده. حاال نه اینکه فکر کنید خیلی کارگر داشته. بعضی
د. ها رفتند آلمان پناهنده شدنخرند که مسافرکشی کنند، مسافر هم نیست. بعضیهزار بدبختی ماشین می

 کشتند. اینجا مثل تبعیدگاه است.« اگر مانده بودند، آنها هم خودشان را می

خواهند  برای مرگ خودخواسته: »می  لرزد. خودکشی دسته جمعی! قراری عمومیتن آدم از شنیدنش می
هیم خواکنند که مثال فالن موقع میها هستند که قبلش اعالم میاز زندگی انتقام بگیرند انگار. خیلی 

شود؛ غصه  کشند. تمام دردها تمام میگیرند. خودشان را میشان نمیها جدیخودمان را بکشیم. خیلی وقت
کرده و ورزشکار.  روز پیش بود. پسر جوان تحصیل  40پولی و سرکوفت بقیه. آخرینش همین  بیکاری و بی 

سوم این قبرها  کرده بود. اصال یک  آویزقبلش هم یک خانم مسن بود. بچه و نوه داشت. او هم خودش را حلق
اش از غصه. نه کار هست و نه تفریح.  اند. اینجا آمار سکته هم باالست. همهبینید خودشان را کشته که می

نشینند تا غروب، چون تفریح  آیند توی قبرستان میشنبه و جمعه توی این گرما از دو بعدازظهر میمردم پنج
 دیگری ندارند.« 

 رسد.نامه ایران اینجا به اتمام میگزارش روز

 در جغرافیای استعمارزده هرجا نفت است، زلزله و خودکشی سهم استعمارزده است. 
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 کشاورزی

عمده مبادالت اقتصادی کردستان، کرمانشاه، لرستان و خوزستان تا پیش از آقامحمدخان با ایران نبود واین   
ادی با همسایگان خود بودند، اگر مبادله کاالی خارج از سرزمینها دارای آزادی مبادله و ارتباط اقتص

 دادند یا با روسیه بود یا با مسیر بازرگانی تجارتی بغداد، استانبول در معامله بودند.سرزمین انجام می
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بیشتر همانطور از نقشه زیر مشخص است، سرزمین کوردها و عربها بعدها به دولت قاجار الحاق شد و پس  
ها بدون کسب رضایت مستقر شد. همانطور که در تصویر ذیل مربوط به سرحدات  ر این سرزمیناز آن سلطه ب

شود، در عمده مناطق آذربایجان و کرمانشاه پول روسیه و عثمانی همچون پول رایج در  دوره قاجار مربوط می
 شد. معامالت بازرگانی استفاده می

 

 

 ح[117  -  2 - 26 – 11انصاری. شماره آرشیو عکس: ]  نقشه ایران در زمان دولت قاجاریه، ترسیم محسن

ای بودند و محصوالت کشاورزی عمده تجارت  تا پیش از نفت، محصوالت تولیدی متنوعی کاالی مبادله
را تشکیل می-بین و کشاورزی سرزمینی  و زمینهای کشت  اراضی  زاگرس مستعدترین  و مناطق  دادند 

در این بخش وضعیت و چگونگی توانایی ها و استعدادهای مناطق  جغرافیای ایران را در خود جا دادەاند.  
  شود.   کوردستان به تفصیل شرح داده می
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 موکریان 

شود که از سرزمینهای استان کردستان و آذربایجان غربی فعلی اطالق میجغرافیای موکریان، به آن بخش 
عمدتا و تاریخا محل سکنی کوردها بودەاند. قسمت عمده سرزمین موکریان در جغرافیای کنونی استان 

هزار تن گوشت قرمز   47  م کل استان دارای تولید ساالنه2017ش/1396آذربایجان غربی قرار دارد، در سال  
هزار قطعه مرغ، با ظرفیت تولید   750میلیون و   15واقح  مرغداری گوشتی فعال ، در  736بوده است و در آن  

کند. گوشت قرمز تولید شده در همان هزار تن گوشت مرغ تولید می  102روزه ، ساالنه    60تا    45در هر دوره  
کارخانه    6کشور است. در ضمن   ل گوشت قرمز تولیدی کلدرصد از ک  5.6هزار تن بوده که معادل    47سال  

قطعه کشتار در   500هزار،    39کشتارگاه طیور با ظرفیت    15میلیون قطعه ظرفیت تولید،    94جوجه کشی با  
هزار تن در استان   46واحد کارخانه خوراک دام و طیور با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و  27ساعت،  

 1.2هزارتن افزایش یافته است و    74میلیون و  2واحد با ظرفیت تولید    69به تعداد    1398فعال است. در پایان  
 درصد به طور متوسط ساالنه رشد داشته است.

هزار تن گوشت قرمز از تولیدات کوچندگان استان   15پشم گوسفندی و  هزار تن    3هزار تن شیر،    50همچنین  
  15هزار تن است که کوچندگان عشایر کورد با تولید    45بوده و مجموع تولید گوشت قرمز در کشور حدود 

 هزار تنی سهم به سزایی در تولید داخلی این محصول دارند. 

شوری و تولید گندم به میزانی که جزو شش استان  درصدی چغندر قند موردنیاز ک  35به موارد فوق، تولید  
 هزار تن گندم در سطح این سرزمین تولید شود.  720برتر قرار گرفته، و بطور متوسط بیش از 

در مقام نخست قرار    184سیب تولیدی این استان یک سوم کل تولید کشور بوده و از نظر جمعیت گاومیش
 دارد. 

 

  

 

 /1747315https://tn.ai، پیوند 1397خرداد  21میلیون تنی محصوالت کشاورزی، تسنیم نیوز،  5.6تولید 184
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 کردستان )سنه( 

درصد   91.8که  طوریشده است بهمیلیون تن انواع محصوالت زراعی برداشت  77ک به  نزدی  93-94در سال  
زراعی استان  1393-1394باشد. در سال درصد تولید در اراضی دیم می 8.2تولیدات مربوط به کشت آبی و 

صد در  در  6.75و کرمانشاه با    6.78شده و استان کردستان با  درصد بیشترین سطح برداشت  7.1خوزستان با  
 اند.های دوم و سوم قرارگرفتهرتبه

باشد. با بررسی آمار  کردستان پس از خوزستان، فارس و خراسان رضوی بیشترین تولیدکننده کشت آبی می
هزار هکتار اراضی   95وزارت جهاد کشاورزی، استان کردستان دارای    1393- 1394آمارنامه کشاورزی سال  

هزار هکتار سطح زیر کشت بوده و در رتبه دوم دیم سطح   771در کل  هزار هکتار اراضی دیم و    676آبی و 
میلیون   6هزار هکتار و اراضی آبی کل کشور    95زیر کشت کشور قرارگرفته است. اراضی آبی استان  

باشد.  میلیون تن می  70هزار تن و در کل اراضی آبی کشور    948هکتار است. تولید در اراضی آبی کردستان  
با   1389باشد. قابل توجه است که ارزش ریالی کشاورزی استان کردستان در سال کشور می  21دارای رتبه 

 نصف جمعیت تقریبا همسان استان آذربایجان شرقی بودە است. 

میلیون هکتار است. استان از نظر زمین   5هزار هکتار و اراضی دیم کل کشور    771اراضی دیم کردستان  
ار دارد اما عدم استفاده از سرمایه و ماشین آالت مناسب تولید در کل  سطح زیر کشت در رتبه دوم کشور قر
ها به شیوه  میلیون تن متوقف کرده است. هنوز بسیاری از زمین  1.5اراضی استان کردستان )سنه( را در  

باشد  میلیون تن می   77شود. کل تولید زمینهای دیم اراضی کشور  عصرکهن کشت ، داشت و برداشت می
رتبه دوم اراضی زیر کشت را به خود اختصاص داده اما چون از تکنولوژی و سرمایەگذاری  که استان  

کشور در حجم و میزان تولید کشاورزی را کسب نموده    19مرتبط بی بهره است لذا توانسته است که رتبه  
 است. 

هزار هکتار   130هزار هکتار دیم استان، اگر فقط    771توانست از  استان با سرمایەگذاری و تکنولوژی می
را به کشت آبی تبدیل کند، تولید و محصول ناشی از کشت اراضی افزوده به سطح زیر کشت آبی، موجب  

شد و این جهش با جلوگیری از چپاول آب رودخانەها به  سه برابرشدن تولید و در نتیجه سه برابری درآمد می
  850هزار هکتارمربع زمین معادل فقط    130ن  شد. نیاز آبی ایخارج از استان حتی با بخشی از آن میسر می

درصد اراضی دیم استان کردستان به کشت آبی   16توان با تبدیل فقط  میلیون مترمکعب آب است یعنی می
میلیون تن رسید و رتبه تولید را از رتبه   3.5میلیون تا    3میلیون تن به    1.5تولید محصوالت کشاورزی از  

هزار هکتار آبی و دیم   225. به گفته کارشناسان اگر ترکیب اراضی استان به به مرتبه چهارم ارتقا داد 19
های  شد، فقط در استان کردستان )سنه( تولید افزوده معادل میزان تولید استان هزار هکتار نایل می  640

 توانست صعود کند.می اردبیل و آذربایجان غربی خواهد شد و استان به رتبه چهارم تولید حجمی

آالت رتبه اراضی زیرکشت و  تکنولوژی و ماشین گذاری در کشاورزی و برخورداری از متوسطسرمایهعدم 
 نمود.حجم برداشت را متوازن و عادالنەتر می
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و ماشین بهرەوری زمین، کشاورز  ارتقاء  با  استان  نبود،  تحمیلی موجود  استعماری  آالت،  اگر سیاستهای 
 با توجه به جایگاه کنونی دوم سطح اراضی زیر کشت نایل شود. توانست حتی تا جایگاه دوم تولید می

جواری استان با بازار ارزی و دالری  تولید این حجم و میزان از محصوالت کشاورزی با توجه به نزدیکی و هم
و نزدیکی مرزی به باشماق مریوان و بانه به سهولت رونق اقتصادی را در استان کردستان )سنه( فراهم  

 کرد.  می

 افکنیم.دولت می  هت برآورد درآمد کسب نشده و آنچه استحصال نشد، نگاهی به ارقام رسمیج

میلیون تومان در   7،592،466م در سطح 2012ش/1391اگر درآمد ناخالص داخلی استان کردستان را برای سال 
استان بودە است،    میلیارد دالر درآمد کل  4، معادل  1391تومان در سال    1900نظر بگیریم، با قیمت هردالر  

 شود.  برآورد می 1400میلیارد دالر در سال  8بایست اکنون معادل درصد رشد ساالنه می 10که با فرض 

کرد احراز رتبه چهارم کشت آبی، منجر به سه برابرشدن  اگر استان به تنهایی از آب سرزمین خود استفاده می
 درآمد و رفاه اقتصادی این استان خواهد شد.

 

 لرستان 

  4.8نفر،    690و    83خانوار و بیش از    638هزار و    14در این استان فقط کوچندگان استان لرستان با جمعیت  
طایفه مستقل    15ایل و    14دهند. هم اکنون جمعیت کوچنده لرستان در  درصد جمعیت استان را تشکیل می

درصد   25ساالنه    اس واحد دامیهزار ر  500سازمان یافته هستند این تولیدکنندگان با داشتن یک میلیون و  
درصد جمعیت ایلی و کوچنده، ربع پروتئین    5کنند. به عبارتی  از پروتئین مورد نیاز خود استان را تأمین می

 29هزار تن گوشت قرمز    12کنند. تولیدات ساالنه کوچندگان لرستان به تنهایی شامل  استان را تولید می
تن پرورش ماهیان سردآبی،   630تن روغن حیوانی،    17تن عسل،    18تن پشم،    32هزارتن شیر، یک هزار و  

 جات و همچنین پنج درصد صنایع دستی استان است. تن صیفی  460تن حبوبات، هفت هزار و    32پنج هزار و  

هکتار از باغات استان را   300هزار هکتار از اراضی استان و یک هزار و  85مالکیت  185این کوچنندگان  
 د.دارن
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 کرمانشاه 

های کشاورزی استان  هزار هکتار از زمین  600سهم استان کرمانشاه از تمام سرزمین کوردستان، بیش از  
باشد. تولید گندم آبی و دیم استان  زیرکشت محصوالت پاییزه شامل گندم، جو، نخود، کلزا و چغندرقند می

هزار تن به صورت قراردادی   646هزار تن بود که از این میزان بیش از    841بیش از    96-97در سال زراعی  
دولت ایرانی با وجود اینکه به شدت نیاز به گندم تولیدی کرمانشاه دارد،  از کشاورزان خریداری شده است. 

  261کند. به میزان  اما قیمت خرید و زمان پرداخت نهایی را همواره به سود خود و به زیان کشاورز مقرر می
 تن جو آبی و دیم در همان سال زراعی در استان کرمانشاه تولید شد.  880هزار و 

هزار تولیدکننده و بهره بردار در بخش کشاورزی    125ن نفری کرمانشاه )بنا بر آمار( حدود  در استان دو میلیو
هزار هکتار زمین کشاورزی و باغ با تولید ساالنه   950مشغول فعالیت هستند. استان کرمانشاه با بیش از  

است. در استان  و باغی قطب سوم کشاورزی    هزار تن انواع محصوالت کشاورزی، دامی  200چهار میلیون و  
واحد مرغداری    700واحد دامپروری صنعتی شامل    1333و بیش از    واحد دامی  650کرمانشاه چهار میلیون و  

 پرواربندی بره فعال است.  219پرواربندی گوساله و  181گاوداری شیری،  176گوشتی صنعتی 

واحد مرغ مادر    9صنعتی،  واحد پرورش بوقلمون    13واحد مرغداری تخمگذار،    24در این استان همچنین  
 309گوشتی، چهار واحد جوجه کشی، دو واحد مرکز پرندگان زینتی، پنج واحد پرورش شترمرغ و بیش از  

 هزار کلنی زنبور عسل و سایر واحدهای بخش روستایی و عشایری وجود دارد. 

  300هزار و    36یرخام، هزار تن ش 336شامل  هزار تن انواع محصوالت دامی 451در کرمانشاه ساالنه بیش از 
تن عسل   83تن تخم مرغ و چهار هزار و    100هزار و   11تن گوشت طیور،    800هزار و    63تن گوشت قرمز،  

 شود.  تولید می

استخر پرورش   1300م بواسطه 2020ش/1399در استان کرمانشاه، طبق گزارش مدیرکل شیالت استان، در سال 
 هزارتن آبزیان در استان تولید شده است.  22ماهی در این استان حدود 

تولید   استان کرمانشاه، می  22با فرض  تنهایی در  به  آبزیان  ارزی  هزار تن  ارزش  احتساب کرد که  توان 
دالر(    5یلو  میلیون دالر )با احتساب هرک  110تولیدات آبزی به تنهایی در استان کرمانشاه، ساالنه بالغ بر  

درصد   100کند که  اعتراف می"    1396در مورد بودجه سال    186باشد، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس می
بودجه هزینه های جاری بوده و بودجه عمرانی از محل اوراق مشارکت )یعنی از جیب خود مردم، بودجه 

استان تخصیص می به  بعمرانی را روی کاغذ  این تشکیالت  و  برایش خرج  دهند( است  ای که  اندازه  ه 
کنیم، بازدهی ندارد. “به دیگر سخن، دولت مرکزی با وجود دریافت مالیات، دریافت رایگان منابع آبی می

 

 https://mehrnews.com/FxKKFz، پیوند 1396دی   28درصد بودجه جاری است، مهرنیوز،  186100
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عایدات نفت و گاز صادراتی استان کرمانشاه، هیچ بودجەای جهت خدمات عمرانی به استان نداده   و تمامی
 و چپاول سرزمینی در جریان است.  یاست. در اینجا یک رابطه صرفا یکطرفه استثمار

گذاری و فروش تولید ناخالص ملی خود به  اگر کرمانشاه همانند یک سرزمین مستقل، دارای قدرت ارزش
های  پروژەهای  بود ، تنها اقتصاد کوچک کشاورزی تولیدی آبزیان توانایی تأمین هزینهصورت منصفانه می

سانی..( قابل تأمین بدون نیاز به بودجه مرکز و وابستگی ساختاری عمرانی زیر ساخت )جاده، راه ، برق و آبر
پروژه های مرمت و کارهای عمرانی از محل درآمد شهرداری ها از بابت  بود. تمامیبه دولت مرکزی می

کشوری عمرانی کرمانشاه  -عوارض ، تراکم فروشی و امور شهرفروشی انجام گرفته است و از بودجه عمومی
 ه است. نداشت سهمی

اقتصادی  -استان بدون پرداخت وجهی به تاراج رفته، بلکه از لحاظ عمـرانی به عبارتی دیگر نه تنها منابع
درصد اشتغال    78استان کرمانشاه خودکفا و مستقل بوده است. در بخش استان کردستان، توضیح داده شدکه  

های محل نفت و دولت حداكثری به استانبخش خصوصی انجام گرفته و حتی از بابت اشتغال از    استان توسط
کند و سهمی از  نرسیده است. دولت حداکثری شغل دولتی در مناطق مرکزی تولید می  مستعمره سهمی

 های مردمان مستعمرات نرسیده است.استخدام دولتی به سرزمین

 

 سرزمین ایالم

جغرافیایی بسیار کوچک است،    در تقسیمات کشوری استان ایالم از کرمانشاه منفک شده است و از لحاظ
شود که به چه دلیل استعمار مرکزی تجمیع همراهی این اما با نگاهی به منابع نفتی استان درک می

 منابع را با استان استراتژیک کرمانشاه نداشته است. 

شده    هزارتن محصوالت کشاورزی توسط کشاورزان ایالم تولید  320بیش از    1399در این استان در سال زراعی  
واحد مرغداری است که ساالنه   384که معادل سه برابر نیاز مورد مصرف استان است. استان ایالم دارای  

 کنند.هزار تن گوشت سفید مرغ تولید می 50این واحدهای پرورشی به میزان 

ه  کنند، که بدرصد تولید گوشت مرغ بیش از مصرف داخلی استان می 300 آمار اعتراف به 187آمار دولتی 
شوند.  دلیل عدم وجود صنایع تبدیلی و انبار و نگهداری، به بیرون از استان به قیمت موادخام ارسال می

تن گوشت مرغ مورد   500تقاضای ساالنه مصرف گوشت مرغ را ماهیانه یک هزار و  آمارهای رسمی
 دهد.  نیاز استان نشان می

  900اختصاص داده است و با تولید "سالیانه درصد جمعیت  استان را به خود  11جامعه کوچنده ایالم 

 

 ، پیوند 1399بهمن  19خبرگزاری موج، تولید گندم در ایالم سه برابر نیاز مصرف استان است، 187
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تن روغن حیوانی و یک هزار   465هزار تن شیر،   25میلیارد تومان در آمد و هشت هزار تن گوشت قرمز، 
 مازاد در اختیار داشتەاند. 188هزار راس دام 300تن پشم تولید کردەاند. که  1500و 

هزار راس دام سبک و سنگین در استان موجود بوده که   400در ایالم بیش از دو میلیون و    1399تا سال  
درصد تولید کل کشور و عمدتا به    2.2هزار تن گوشت قرمز به طور میانگین در ایالم که معادل    27ساالنه  

وشت قرمز  شود. استانی چنین کوچک وزن بزرگی از تولید گصورت خام به بیرون از استان فرستاده می
سالم کشور را بر شانەهای خود دارد. این استان همانند سایر استانهای استعمارزده از عدم سرمایەگذاری در  

برد. بطور نمونه در بخش توزیع محصوالت صیفی و  زیرساختهای حمل و نقل و صنایع تبدیلی بسیار رنج می
 قل محصول به بازارها را فراهم کنند. شوند که تمهیدات حمل ونمیوەجات خود تولیدکنندگان مجبور می

شصت و هشت درصد عاملین توزیع اعالم کرده اند که از خودرو شخصی برای حمل و نقل میوه و محصوالت  
کنند. نود درصد عاملین توزیع اعالم کرده اند که دارای انبار ذخیره میوه و محصوالت   کشاورزی استفاده می

عمده فروش اعالم کرده اند که حدودا "یازده تا بیست درصد " و عاملین    باشند. عاملین توزیعکشاورزی نمی
از میوه و مرکبات تهیه و     189توزیع خرده فروش نیز  اعالم کرده اند حدودا بیست و یک تا سی درصد 

شوند. عدم وجود زیرساخت تبدیلی و انبارداری، مالیاتی استعماری  توزیع شده دچار خرابی و فساد پذیری می
کند زیرا که اتالف محصول همان مالیات عدم وجود زیرساخت در سرزمین استعمارزده  تولیدکننده تحمیل میبر  

 شود. محسوب می

 

 سرزمین بدون سرمایه، تولید کشاورز برده است

برای نمونه تفاوت وجود سرمایە و عدم وجود آن در تولید محصول قارچ دکمەای سرمایەبر و قارچ صدفی  
تری دارد ولی بازار ندارد، قابل توضیح است. تهیه بستر کشت قارچ دکمه ای نسبت به قارچ که تولید ارزان

صدفی دشوارتر است. قارچ دکمەای نیاز به سرمایه بیشتری جهت تأمین امکانات تولید دارد. در قارچ  
مود ولی  توان در آن اقدام به کشت نشود و بالفاصله میصدفی، کمپوست در کمتر از یک روز، آماده می

روز را نیاز دارد،    20در مورد قارچ دکمه ای، کمپوست برای آماده شدن نه تنها زمان زیادی نزدیک به  
ای، تقاضای مناسبی در  ای، نیاز به تجهیزات زیادی دارد. قارچ دکمهبلکه ساخت کمپوست قارچ دکمه 

وزانه مردم شده و میل به مصرف آن  بازار دارد و به عبارتی این نوع قارچ تبدیل به بخشی از جیره غذایی ر
توان دریافت که در  می  72و    71زیاد است. اما قارچ صدفی اینگونه نیست. لذا با نگاهی به جداول شماره  

آذربایجان غربی و   استانهای  نیاز دارد،  به زمان و عامل کارگر  بیشتری  تولید قارچ صدفی که میزان 

 

 1399بهمن  17هزار راس دام مازاد استان ایالم،  300خبرنگاری تسنیم، 188
 ایالم، )با تاکید برنقش عاملین توزیع میوه و مرکبات(، علی حیات نیا بررسی مسیرفرآیند توزیعی کاالهای کشاورزی در استان 189
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رصد تولید کشور را به دست آوردەاند اما زمانی که سرمایه  د  40کردستان جایگاه سوم و چهارم، مجموعا  
 و تجهیزات موردنیاز بوده، استانهای مستعمره در هیچ ردەبندی تولید قارچ دکمەای قرار ندارند. 
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 دو برابری میزان تولید غالت و حبوبات 

شوند. با نگاهی به آمار تولید گندم و جو در  گندم و جو و غالت از جمله کاالی استراتژیک محسوب می
جهان وضعیت تولید گندم و بیست کشور پیشروی تولید، اهمیت و جایگاه گندم چون عامل نخست افزایش  

تان، همواره دو برابر  کند. نگاهی به آمار ذیل نشانگر آنست مناطق کوردسجمعیت در جهان را خاطرنشان می
واقع با نظر به محدودیت صادرات، تولیدکنندگان این جمعیت خویش غالت تولید کردەاند. در همان زمان ، در

 درصد تولید خود را به قیمت سرزمینی و محلی به بقیه ایران ارزان فروشی کردەاند.   100چهار استان، 

ل تولید حبوبات کشور را به خود اختصاص دادە است،  از ک  حبوبات کوردستان )چهاراستان( بیش از نیمی
مجددا با توجه به قیمت داخلی و خریدهای داخلی ایران با ریال عمال تولیدکنندگان کاالی استراتژیک 

ها تولید خود را با قیمتهای ریالی به بازار فروختەاند )در مورد  حبوبات از دو جانب زیان دیدەاند، زیرا که آن
یک باید به دولت بفروشند( اما چون سایر کاالهای مورد نیاز آنان دالری وارد شدە است، لذا کاالی استراتژ

 مجددا چندین برابر متحمل ضرر و زیان شدەاند. 

 

کشاورزان ایران خصوصا بخش کشاورزی مناطق کوردستان، عمال به دهقانان سرفی تبدیل شدەاند که ارزش  
الی است ولی خرید مابقی ملزومات و مواد اولیه آنان به دالری از آنان  افزوده زحمت آنان اجبارا به فروش ری 
سرزمین کوردستان )چهار استان( یک چهارم گندم کشور را تأمین   غضب شده است. طبق آمار رسمی

بسیار مهم آنمی نقش  به معنی  این  امنیت ملی و جمعیتی  کند،  نتیجتا  و  امنیت غذایی  تأمین  ها در 
را زیر سوال ببرد.   تواند آمار رسمیارد. اما در اینجا یک نکته قابل توجه است و آن میجغرافیای ایران د

عیسی کالنتری وزیر پیشین کشاورزی، از معدود متخصصان نظام ایران است که آمار نزدیک به وضعیت  
قیم تائید  کند. ایشان غیر مستحقیقی اقتصاد استعماری را آشکار کرده است. وی حقیقتی تلخ را برمال می
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شود. ایشان اذعان  کند که اغلب آمار تولیدات داخلی اغراق و احتماال دوبرابر میزان واقعی گزارش میمی
گندم گم است و گویا اصال تولید نشده است،   190کند که در آمار تولیدی کشور حدود نصف تولید می
کند)نه ربع تولید( و  ا تولید میتوان نتیجه گرفت که سرزمین کوردستان در حقیقت نصف گندم ایران رمی

نمایی  مابقی نیاز از خارج وارد شده است اما دولت ایران جهت مالحظات امنیتی و سیاسی ارقام را بزرگ
کند تا وزن تولیدکنندگان داخلی را کم اهمیت جلوه دهد. سایر آمار اقالم اساسی با احتمال زیاد از همان  می

ز آمارهای ایران اغلب ارقام تولیدات سال به سال بسیار متغیر است و  کنند. در بسیاری امنطق پیروی می
باشد. به عنوان مثال دوبرابر شدن و یا نصف شدن تولید هرچند سال  چنین پدیدەای نادر و غیرتکنیکی می

سال وزیر کشاورزی بوده بسیار    16نماید. به هر حال رجوع به گفته شخصی که  یکبار بسیار غیرمحتمل می
 نماید.  اهمیت میقابل 

شوند، لذا کشاورزان استعمارزده، موظفند  گندم و جو کاالی استراتژیک و حیاتی هر کشوری محسوب می
ها بهای محصول و دسترنج خود را با قیمتی  نه تنها کاالی خود را به تنها مشتری، دولت، بفروشند بلکه آن 

درصد افت ارزش   25کنند. حداقل  دریافت میها پس از فروش آن هم به ریالی  که دولت مصوب کرده ماه
انداز و قدرت خرید پائین، آن  ریال ساالنه ناشی از تورم را نیز به خسارت آنان افزود. به دلیل عدم وجود پس

کنند. کشاورز مستعمره محور استقالل  کشاورزان چندین برابر تولید خود را ارزانتر پیش فروش اجباری می
 شود.  است اما به او دستمزد بیگاری پرداخت می غذایی جغرافیای ایران 

 

 درصد وابستگی غذایی دارد  56کشوری که 

مرور و بررسی نظرات و آمار و دادەهای اقتصادی و رشد و میزان اتالف منابع خصوصا منابع آبی ما را به 
بنتایج هولناکی می تولیدکنندگان صنعت گوشت مرغ  بهرەبرداران و  بافت  و  سیار رقابتی  رساند. ترکیب 

تعداد    است. با وجود حضور سرمایەهای بزرگ و تولیدکنندگان عمده در مراکز مرکزی ایران، اما توزیع
هزار قطعەای در سرزمین کوردستان آن صنعت را بسیار بهینه از لحاظ    40تا    10های  بیشماری از مرغداری

ن بخش به صنعت پایدار این سرزمین ای  کیفی نموده است. به دلیل تعدد تولیدکنندگان کوچک و متوسط
و به گونەای پیشه تخصصی بسیاری از فعاالن اقتصادی تبدیل شده است. در مناطق کوردستان، هماهنگی  

درصد تولید   12نانوشتە بین سرمایه کوچک سبب ایجاد یک سرمایەداری تولیدی کارا شده که بیش از  
زار تولیدات بیشتر متکی بر سرمایه است، باوجود اجبار  را به خود اختصاص دادەاند. در مورد گوشت قرمز با 

و مواد    فروش داخلی این صنعت هنوز در زاگرس زنده مانده است و دلیل آن این است که نهادەهای دامی
تهیه می  از منابع خودی  داخلی و  زاگرس عمدتا  تولیدکنندگان  نباید فراموشاولیه  کرد که طبق  شود. 

 

،  1392شهریور،   4ایران امروز، زندگی مردم ایران در حال تهدید است، مصاحبه با عیسی کالنتری،  190
 https://www.tribunezamaneh.com/archives/30828پیوند
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درصد خوراک   44شود و فقط  درصد مواد غذایی از خارج وارد می  56،  191رزیگفتەهای وزیر پیشین کشاو
ها به میزان بیش از  شود. با نگاهی ساده به میزان تولید کشاورزان سرزمین کوردستان، آندر داخل تولید می

ها کشاورزانی به  کنند. اما آندرصد استقالل غذایی کل کشور را تأمین می 50درصد و در مواردی تا  30
 بیگاری گرفتە در مزارع مستعمره بیش نیستند. 

هفت هزار سال است که در جغرافیای ملل زندگی جریان دارد اما به دلیل حاکمیت استعماری حیات این  
 ریت تداوم پیدا نکند.  آبی و سوءمدیسال آینده ب دلیل کم 15ها ممکن است تا ملت

  

 

 همان  191
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 برآورد ارزش افزوده تولیدی سرزمین کوردستان 

به منظور برآورد میزان ارزش کاالی تولیدی بخش کشاورزی چند کاالی اساسی را بر اساس آمار سال  
کنیم. ارقام و میزان ارزش افزوده تولیدکنندگان چند قلم از کاالهای خوراکی،  م را انتخاب می2009ش/1389

کشاورزی بر اساس ارزش   در جدول ذیل محاسبه شده است. ارقام مزبور تولیدات محصوالت اساسی  غذایی
م به دالر در بازارهای بازرگانی محصوالت  2021ش/1400ها در بازارهای جهانی به قیمتهای سال  مبادله آن

 باشد.  می

 

محصوالت به ازای تقسیمات استانی   جدول فوق، تولید اقالم کشاورزی و میزان ارزآوری )به دالر( هرکدام از
 م است.  2009ش/1389تولید مربوط به سال  فعلی محاسبه گردیده است. آمار حجمی

میلیارد    4،2شود، به عنوان نمونه دو استان کردستان و کرمانشاه، به تنهایی جمعا  همانگونه که دیده می
ابل مالحظەای برای فقط بخش کشاورزی بدون دالر ارزش افزوده کشاورزی تولید کردەاند و این میزان رقم ق

میلیارد دالر با    8،5باشد. در کل سرزمین کوردستان مجموعا بیش از  لحاظ ارزش افزوده منابع آبی می
سال پیش ، تولید کشاورزی صورت گرفته است که نه تنها چندین برابر مصرف داخل،   11  ارقام حجمی

قەای استاندارد مناسبی جهت رقابت منطقەای است. با لحاظ تورم  بلکه در مقیاس با سایر بهرەبرداران منط
درصدی ساالنه، ارزش سالیانه   10تا    5  سالیانه )به دالر( کاالی خوراکی در جهان و با فرض رشد حجمی

میلیارد دالر بدون احتساب هیچگونه صادرات دیگری    15تولیدات کشاورزی سرزمین کوردستان بالغ بر  
 خدمات، کاالی بخش صنعت، منابع آبی و سایر اقالم صادراتی محاسبه نگردیده است. باشد. صادرات می

 

 

  



246 
 

 رفع استعمار از کشاورزی 

سرزمین کوردستان )جغرافیای چهار استان کنونی( دارای منابع بسیار غنی آب، خاک و نیروی انسانی 
مردمانی سخت زنده،  و  معنیپویا  تمام  به  ردهکوش  در  مناسبی  کشاورزی  تولیدات  میزان  و  بندی  کلمه 

ریزی  با برنامه  کشوری دارد. استان کردستان رتبه دوم اراضی زیرکشت و نوزدهم میزان حجم تولید است.
توان ریزی تخصیص منابع آب به اراضی دیم میگیری از منابع موجود و برنامهبخش آب و کشاورزی و بهره

درصد کل منابع زیرزمینی    ۶0به چندین برابر کاربری کشاورزی رسید. برخی آمار حکایت از تاراج بیش از  
 کنونی ایران دارد.  و طبیعی در سرزمین کوردستان )چهار استان( از سوی دولت

 12درصد از آبهای صنعتی کشور را در اختیار دارد،  1.7براستی چگونه است که اصفهان برغم آنکه فقط 
 درصد ارزش تولید صنایع را به خود اختصاص داده است.15ها و اشتغال صنعتی و درصد کارگاه

استانها افزایش یافتە    GDPتانی  درصد تولید ناخالص داخلی اس  25در سالهای پررونق بطور متوسط سالی  
مرزی برای تولیدکننده کوردستانی عمال او از درآمد دالری محروم کرده  است، عدم مجوز صادرات برون

است، در عین حال، دولت با افزایش نرخ ارز، عمال ثروت تولیدی تولیدكننده را )با فرض بهرەوری نقطه به 
 درجهت جلوگیری از ایجاد قطب صنعتی غرب کشور است. کند این اقداماتدرصدی( نابود می 25نقطه 

های مرکز ایران با استفاده  تولیدکننده کوردستانی باید تولید خود را به داخل ایران ریالی بفروشد اما شرکت
دولت معرفی کرده و با ثبت سفارش   مؤسسات و قوانین خود را به صورت صادرکننده در  مؤسساتاز رانت 

رخیص همان کاال و جنس را به بازار کناردست سنندج، یعنی کوردستان عراق دالری  و ارتشاء گمرک و ت
 شود.  کنند، درضمن ارز و دالر هم هیچگاه بازگردش و داخل کشور نمیخارج می

از دیگرسو دولت ارز را با قیمت کمتر سوبسیدی )قیمت قبلی ارز( به واردکننده میوە و سایر محصوالت  
وارداتی تخصیص پیدا    خوراکی  انبوه و صنعتی ورود  تولید  به  تولیدکننده داخلی، هیچگاه  داده تا عمال 

 نکند. اجازه واردات با ارز ارزان و سوبسیدی هدفی جز نابودی صنعت داخلی ندارد.

میوه کشاورز آذربایجانی و کوردستانی در ارومیه و مراغه و تبریز و مهاباد و میاندوآب کنار جاده پالسیده  
که مافیای واردکننده میوه، مجهزترین پایانه تحویل و بارگیری را در کرج و تهران آماده  شود در حالیمی

 ورشکست کردن کشاورزان مستعمرات نموده است.  

شود  ارزش میبها و بیشود و تولیدش بیپرداخت می  کشاورز  ل تورمی ملی بهای تولیدتا زمانی که به پو
است. محصوالت کشاورزی قابل  استعمارگر  بازنده چاپ پول بدون پشتوانه توسط دولت    تولیدکننده بومی

قابل  ول وی  برد، زیراکه محصقیمتها در اقتصاد سود نمی  انبار نیست لذا تولیدکننده از تورم ساالنه عمومی
پالسیده خواهد شد. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز ارزش محصول برای صادرات سقوط  انبارکردن نیست و  

های دامی خود را به نرخ ارز جدید و تورم جدید  کند زیرا که تولیدکننده، مواد اولیه موردنیاز و نهادهمی
 تهیه خواهد کرد.
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 انسیل کشاورزی آبی مطابق با طبیعت و پت  توسعه منابع 

وری و برخورداری از رفاه  زایی، رفع محرومیت، برقراری عدالت، بهرهجهت کاهش بیکاری، افزایش اشتغال
تر از همه تولید، منابع آبی باید صرف آبی نمودن اراضی دیم جهت بهرەوری بیشتر شود. لذا  نسبی و مهم

کند بلکه از توسعه سرزمین مبدأ جلوگیری د نمیانتقال آب با اهداف استعماری نه تنها سرزمین مقصد را آبا
 نماید.  کرده و آن را نابود و ویران می

استان یزد فقط هفت هکتار زمین دیم گندم زیر کشت است. اما این استان سهم    بطور مثال، در تمامی
ارف  عمدەای از آب دریافتی از لرستان تحت عنوان مصارف کشاورزی دریافت نموده و عمال به صرف مص

 صنعتی رسانده است.

استان کردستان)سنه( که سرزمین تاریخی و  سهم  در آمار و جداول دادەای مشخص نیست چگونه است که  
م استان  2009ش/1387( از بازار گم است ولی در سال    67طبیعی کشت توت فرنگی است )جدول شماره  

تی اگر آب کشاورزی از کشاورز  اصفهان رتبه دوم کشوری تولید توت فرنگی را کسب کرده است به راس
 شود.  زاگرسی دریغ نشده، چگونه است در اصفهان توت فرنگی و برنج کشت می

باشد. استان کردستان  وخاک می  آمار و اطالعات نشانگر ذخایر بسیار باالی سرزمین کوردستان در منابع آب
راضی زیر کشت و رتبه نوزدهم در  )سنه به تنهایی و نه سه استان دیگر( به تنهایی رتبه دوم در سطح ا

سد مخزنی دارد را احراز    20میلیارد مترمکعبی و    4.3تولید محصوالت کشاورزی در استانی که منابع آبی
هزار  130کرده است. این استان  به تنهایی اگر منابع آبی خود را کنترل کند و سطح زیر کشت آبی را به 

از افزایش تولید سه برابر خواهد شد با فرض این که کشت   هکتار برساند به سهولت متوسط درآمد ناشی
آبی سه برابر کشت دیم محصول تولید خواهد نمود. این افزایش درآمد تنها از بابت مالکیت مجدد ذخایر  

شد. تمام این پروژەهای سرقت آب باید مورد تصویب  آبی است و موارد مطروحه کشاورزی را شامل نمی
و جابجایی  های  مجالس ملی سرزمین انتقال  دقیق میزان  برآورد  و  با محاسبه  و سپس  قرار گرفته  مبدأ 

 مهندسی و مدیریت شود. 

 
 توسعه نظام انبار و ایجاد امکان نگهداری ثروت غذائی و خوراک 

ایجاد و احداث انبار مکانیزه و سردخانه متناسب با جمعیت و نیاز هر شهر جهت ذخیره سازی به موقع و 
الزم به بخش خصوصی در   هایمتناسب با تقاضای بازار با ارائه تسهیالت بانکی و مشوقتوزیع مناسب و  
تواند به کاهش هزینه نگهداری موجودی جنس و هزینه خدمات انجام شده در مراحل بعدی   این زمینه می

های  اهبینجامد. در ضمن این اقدام سبب عدم ایجاد توزیع کنندگان عمده و مافیایی میادین مادر و گلوگ
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آنانی که شهردار وقت تهران )غالمحسین کرباسچی( را به جرم رشوه به پائین کشیدند، زیراکه توزیع میشود.  
بار از تولید به مصرف بدون مافیای واسطه ممکن شد. مافیای اصناف و اتاق  احداث میادین میوه و تره

 دانست.  خود میبرای  وجودیبازرگانی عمال تقسیم بازار و شبکه توزیع را تهدید 

توسعه  و بهسازی  شبکه حمل و نقل جاده   ،در توزیع فیزیکی کاال، هزینه حمل و نقل عامل اساسی است
ای و بین سرزمینی در ارتباط با مناطق همجوار و احداث راه ریلی از مهم ترین گام ها جهت کاهش هزینه  

 . تمام شده میوه و مرکبات و ساماندهی شبکه توزیع محصوالت است

 

 توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی 

در ایران ، تولیدکنندگان حلقه بیرونی ایران مجبورند کاالهای خام خود را با قیمتی که مرکزنشینان تعیین 
کنند، به صورت خام به کارخانجات و صنایع تبدیلی ایران مرکزی )این صنایع و کارخانجات، همگی  می

با تماما  یا  و  بهره  کم  بسیار  وامهای  ملت  با  که محصوالت  شدەاند  برپا  بالعوض(  های  بخشودگی)وام 
ساخته   کاالی  به  تبدیل  را  غیرفارس  مصرفی  استعمارشده  و میو  خام  ماده  سهم  کنند.  تقدیم  کنند(، 

کند، در حالیکه بذر، آب، نوسان می  درصد  13تا    5های اساسی در قیمت نهایی کاال در محدوده  نهاده
برداشت و نگهداری همگی به عهده تولیدکننده کاالی خام است. در حقیقت از  کارگر، کشاورز، تراکتور،  

٪ سهم ایران بیرونی )خوزستان، آذربایجان، کوردستان ..( و  5تومان قیمت فروش یک کاالی ساخته،    100
 ٪ سود بی زحمت نصیب کسی شده که در تولید بجز رانت کارخانه و ماشین آالت تبدیلی نقشی ندارد. 95

٪ قیمت تمام شده قوطی رب  5جات کرج کمتراز  کار در کارخانهپرداختی به کشاورز گوجەفرنگیهزینه  
تواند در عرضه رب به شود، بلکه وی میکارخانه رب میزحمت نصیب مالک٪ سود بی 95است. نه تنها  

باالتر و گرانتر دا  مجد  )دیرفرستادن محصول به بازار(به قیمت  بازار تاخیرکند وقیمت نهایی را با توجه به تورم
بفروشد، زیرا که ماده فاسدشدنی کشاورز)گوجەفرنگی خام( به کاالی دیرترفاسدشدنی)رب( تبدیل شده  

تصویر ذیل نمای    ، از تورم او سود میبرد نه کشاورز.٪ تورم را به سود خود اضافه کند20تواند  است. او می
 هد.  دشماتیک توزیع کارخانجات تبدیلی در کشور را نشان می
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باشند، ارزش افزوده ناشی صنایع تبدیلی جهت جلوگیری از اتالف منابع غذائی و خوراکی بسیار حیاتی می
از تبدیل کاالی خام به کاالی ساخته باید توسط صنایع تبدیلی در محل انجام پذیرد. از سانترالیسم صنایع  

 استعمارزده باید جلوگیری نمود.تبدیلی و خروج ارزش افزوده کارگر، زمین، آب و ماده خام 
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 کشت ترکیبی خودتأمین )خۆبژیو( پرماکالچر

تحمیل و اجبار برنامەهای دستوری دولت مرکزی، حتی قدرت تولید مزارع    در ایران،  پس از اصالحات ارضی
 کوچک شهر و آبادی به نابودی کشانده شده است. روندی که حتی برخالف جریان معمول دنیاست. 

برابر تنوع باغی قرون وسطی و دوره   800بیش از در جهان ها و گیاهان و محصوالت زراعی تنوع باغامروزه 
 میانه اروپا است. فراوانی و نعمت فراوان توان ایجاد استقالل در عین تنوع موجود را فراهم کرده است. 

درصد   66د به بیش از  درص  47در جغرافیای ایران، جمعیت شهرنشینی از    1380تا    1355در فاصله سالهای  
شهر بزرگ ساکن   5افزایش یافته که یک سوم جمعیت کشور در    700به    373رسیده است. تعداد شهرها از  

 هستند.

کارتل کشاورزی و وابستگی اقتصادی شهر  -این رشد قارچ گونه شهرها، عمال بازتولید تمرکز رانت بنگاه
های بصرفه غذایی خودتأمین جهت رفع این عدم  و عدم امنیت غذایی شهروندان را سبب شده است. واحد

 امنیت غذائی و خوراک الزم است.  

تا پیش از شهرنشینی مدرن پنجاه سال پیش، آبادی و روستا و حتی شهرهای کوردستان همواره خودتأمین  
  به سکونت در شهر و وابستگی به آن نداشتەاند.  بودەاند و بجز جهت تأمین نیازهای خاص و پزشکی لزومی

هایی بوده است که تولیدات صیفی  خیز مملو از آبادیسالیان متمادی حوزه زاگرس و سرزمینهای حاصل
 )تابستانه(، شتوی )زمستانه( و سبزیجات همه فصلی خودتأمین را به محصول رساندەاند. چنین سیستم 

 غذایی ثبات و امنیت خوراک جمعیتی را از هزاران سال پیش فراهم نموده است. 

سیستم به خوبی توان مدیریت و تأمین محصوالت صیفی کشت در تابستان و برداشت پائیزی را دارا  این  
شوند که در بهار یا تابستان  باشد. هرچند محصوالت شتوی همچون گندم و جو در زمستان کشت میمی

 باشند. شوند، اما هنوز گونەهایی از سبزی و میوه شتوی قابل کشت میبرداشت می

بی پایا )پرماکالچر( سیستم کشت ترکیبی است که مستقیما یا الگوبرداری از رویش طبیعی  کشت ترکی
محصوالت صیفی، سبزی، جالیزی و میوەای را به صورت مختلط و درهم در یک اکوسیستم طبیعی فراهم 

 کند.می

ت غذایی و  مزارع )بعضاخانوادگی( کشت ترکیبی سبب ایجاد خودتأمینی خانوار برای ایجاد ثبات و امنی
وری باال، قدرت  خودکفایی خوراکی در سطح جوامع کوچک انسانی )حتی شهر( مناسب بوده که با بهره

چشمگیر در حفظ كیفیت خاک و طبیعت و سازگاری سریع با حوادث طبیعی، ایجاد اثر متقابل گونەهای  
و ترکیبی قابلیت خودتأمینی  اند. این نوع کشت هیبریدی  گیاهی بسیار سودمند و رقابتی از خود نشان داده
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دهد تا کشت تک نوعی و تک کشتی،  اولویت می  باغی و زراعی سبزیجات را فراهم کرده و به ایجاد تنوع
 جات، جالیز و میوەهای خانوار امکانپذیر شود.  شامل تعداد زیادی گیاهان خوراکی، صیفی

کند، نوسانات قیمت،  ت ها محافظت میاز لحاظ اقتصادی تنوع کشت کشاورزان را در برابر نوسانات قیم
  ضربەگیر  همچون  ترکیبی  کشت  اینشود که عمال  سبب سود برخی محصوالت و زیان دهی برخی دیگر می

 سازد. اقتصادی و برنامەپذیر می پایدار متنوع و اقتصادی، اقتصادی زیان

جات و سبزیجات  ، صیفیدرصد میوەجات  65در کشور روسیه حتی با وجود بحرانهای چند دهه اخیر هنوز  
شود و این اهمیت تأمین می  )شهر و روستا(  مصرفی روسیه از مزارع و باغهای کوچک بعضا خانگی

 کند. باغداری خودتأمین را آشکار می

  

 توسعه شبکه مویرگی هم در توزیع و هم در بازارها 

دارای تقاضا با توجه به نوع کاال  ایجاد شبکه مویرگی بازاریابی و فروش و مدیریت فروش در واحدهای  
گیری مختلفی در سیستم تعریف کند. برای نمونه تعریف و طراحی بستەبندی بر تواند واحد های اندازهمی

اساس عدد، لیتر، متر و سایر اشکال اوزان و مقیاس جهت تولید، توزیع و مصرف بهینه سرمایە و تولیدات 
و شعب مورد نیاز شبکه توزیع باید طی نظام صحیح پیمانکاری    کشاورزی غیرقابل اجتناب است. نمایندگی

 سپاری )مناقصات، تعهدات،..( تاسیس گردد. و پیمان

 

 ایجاد بازارهای ثابت و پایدار 

را در تنظیم   بازارهای ثابت، جشنوارەهای متعدد، توانایی انبار و تبدیل میادین میوه و تره بار نقش مهمی
دا كشاورزی  محصوالت  بازارکشاورز  بازار  فصلی،  بازارچه  بار،  تره  و  میوه  میادین  احداث  لذا  رند 

توانند با ایجاد    )فارمرزمارکت( با کمک دولت ناحیەای در شهر و بازارها ضروری است. این بازارها می
های کشاورزی مسیر تحول محصوالت را  بسترهای الزم  در امر تهیه و توزیع محصوالت و میوه و فرآورده

 بندی با اصول صحیح هدایت کنند. د به بسته از تولی

 ایجاد گمرک و پایانه صادرات 

در تاریخ ایران گمرکات گاو شیرده قاجارها بوده و در زمان پهلوی ها این نفت بود که نقش گاو شیرده را  
ممالک  دولت  بازی کرده است. پیش از نفت درآمد گمرکات شمال، جنوب و غرب، اصلیترین منبع درآمد  

ه قاجار بودەاند، هرچند تریاک یکی از عمده ترین محصول صادراتی بوده است. تا پیش از اکتشاف محروس
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عهد ناصری دارای مازاد  درها از منابع گمرکی شمال و جنوب نه تنها کسری نداشت بلکه  نفت، درآمد دولت
 ر انکارناپذیر است. بوده است. نقش گمرکات در تبدیل مازاد اقتصادخرد محصوالت به پس انداز خرد خانوا

گمرک و پایانه صادرات از پدیدەهای حمل کاالی فیزیکی جلوگیری کرده و امکان انباشت سرمایه و 
بازارها باید بتوانند به آسانی مازاد محصول را سپس    کند.بازگشت آن به درون نظام اقتصادی را فراهم می
 مناسب بکنند.تبدیل به پس انداز ارز و درآمد ارزی )ویا طال( 

یابیم که تا و علل توسعه درمی های اقتصادی کشورهای پیشرفته و اصطالحا جهان اولیبا بررسی سیاست
اند به مرحله صنعتی شدن  اند نتوانسته ای از بخش کشاورزی خود نکردهجانبهوقتی این کشورها حمایت همه

نیازهای حیاتی و امنیت غذایی   کنندهمینورود پیدا کنند. زمانی که یک کشور در بخش کشاورزی که تأ 
ریسک شکست و نابودی بسیار فراتر از کشوری است تهدید و  است وابسته به واردات باشد  خویش  مردم  

که خود توانایی تأمین خوراک خود را دارد. سرزمینی که حمایت مناسبی از بخش کشاورزی داشته باشد  
ل از سایر مقوالت صادراتی را صرف بهبود استاندارد زندگی  عالوه بر تضمین استقالل غذایی، درآمد حاص

شود میتوان کشاورزی نیرومند اقتصاد زاگرس را ظرف هفت سال صنعتی کرد.  کند. برآورد میمردم می
در حالیکه این سرزمین کوردستان، خوزستان و آذربایجان است که بخش مولد حقیقی اقتصاد بوده و خوراک  

 راهم کرده است.  و امنیت غذایی را ف
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 وضعیت اشتغال و نیروی کار 

 به کام صنایع بزرگ و به نام کارگاه کوچک 

د. شوچگونگی تشکل و ساختار ناعادالنه آن هویدا میکنونی ایران  نگاهی به برخی از بخشهای اقتصاد  با  
  قام ذیل، بخش در جداول زیر وضعیت بسیار وخیم مستعمراتی استان کرمانشاه قابل درک است، بر اساس ار

با فرض  کرمانشاه  ایجاد نموده است این درحالیست که سهم تمام استان    میلیون اشتغال  1.2صنعت کشور،  
هزار نفر است، در حالیکه سهم اصفهان ده برابر در کل و سهم اشتغال   14، فقط از کل درصدی جمعیت 2.5

ها بوده  و بیش( بیست برابر کرمانشاهینفر  100اصفهان در کارخانه و مجتمعهای بزرگ صنعتی )کارگاه 
  192است.

هزار نفر    107دهد که  با وجود اینکه نسبت جمعیت دو استان دو تا سه برابر است، اما آمار جداول نشان می
هزار نفر در کارگاه بیش از   5های بزرگ اصفهان مشغول به کار هستند اما در کرمانشاه فقط در کارخانه

. به معنای دیگر، اصفهان بیست برابر در صنایع بزرگ نسبت به کرمانشاه اشتغال  نفر مشغول هستند  100

 تولید کرده است.

جات بزرگ استان اصفهان بدون رانت و سرمایه نفتی و تزریق اعتبار درصد اشتغال در کارخانه  68حصول  
 بود.    دولتی امکانپذیر نمی

در حقیقت فرآیند صنعتی سازی دولتی یک فرآیند دستوری از باال بواسطه فروش نفت و استفاده از رانت 
دالر ارزان است این دالر رانتی جهت تاسیس کارخانەهای بزرگی که تحت مالکیت مبهم نهادهای بزرگ  

دولتی، اصطالحا    شده و هنوز در جریان است. این کارخانه و بنگاه های خصوصیباشند، استفاده میمی
شوند. خصولتی ها عموما رقابتی نیستند. فروش نفت به کام صنایع بزرگ مرکز ایران خصولتی نامیده می

منجر شده اما به جز شعار ایجاد اشتغال، هزینه و بارگرانی بر کارگاه کوچک استعمارزده تحمیل کردەاند،  
کاالهای موجود حلقه تولید شده و این تورم   مواد و  درضمن وجود اینان سبب گرانی هزینه تولید تمامی

 

 ، پیوند12، ص1391جتماعی، سال استان در یک نگاه، وزارت تعاون، کار و رفاه ا192

https://ssicenter.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2020/01/359706_orig.pdf 
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تر ساختار تولید، از جمله کارگاه و صنایع کوچک تحمیل شده است. گرانی فوالد  به طبقات پائین  عمومی
تولید شده در صنایع باالدستی، هزینه کلی و گرانی باالدست را به الیەهای پایین دست منتقل کرده است، 

آهن در باالدست گران است لذا میلگرد یا سماور تولیدشده در صنایع پائین  چون قیمت تمام شده فوالد و  
  دستی رقابتی و صادراتی نیست.  
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 سهم بخش خصوصی در اشتغال 

 

در سطح استان نظر برخی را به خود متوجه کرد. در این آمار میزان اشتغال در    چندین سال پیش آمار مهمی
ع کوچک توانستەاند اشتغال مناسبی فراهم کنند. بر کرد که صنایبخش خصوصی و دولتی مشخص می

 اساس ارقام منتشره، درصد باالی سهم بخش خصوصی در ایجاد اشتغال قابل توجه است. 

 

دهد که بخش خصوصی  نشان می  ( 1392)سالنامه آماری استان کردستان    1390با مراجعه به آمار آبان ماه  
صت شغلی فراهم کرده اند. این روند در سالیان پس از آن ادامه فر  75،971(  و بخش دولتی )عمومی  329،057

داشته و این نشانگر آنست که فقدان صنایع بزرگ، هرچند ضربه بزرگی به توسعه صنایع باالدستی در  
اشتغال پایداری   مناطق محروم وارد کرده، اما در بخش پایین دستی اقتصاد بنگاەهای کوچک و متوسط

 اند.  ود ایجاد کردهدر شرکتهای مربوطه خ

توان نتیجه گرفت به طور نمونه  ( میبا فرض ثبات نسبت اشتغال در دو بخش خصوصی و دولتی)عمومی
٪ شاغالن در  22کند و تنها  ٪ درصد نیروی کار را تأمین می78در استان کردستان )سنه( بخش خصوصی  

ه( بسیار به اقتصاد بازار آزاد و سرمایەداری  باشند. اقتصاد استان کردستان)سنهای دولتی میاستخدام دستگاه
خدماتی مشابهت دارد تا اقتصاد رانتی بقیه نقاط ایران. همانطور در آمار بخش پیشین اشاره شد، اشتغال  

سازی دولتی و طی یک فرآیند دستوری صنعتی  تولید شده نقاط مرکزی ایران عموما ناشی از کارخانه
از فروش نفت است( است و احتماال مالکان آن    لحبابی )سرمایه حاص-تیشدن از باال و بنگاەهای بزرگ نف

باشند. بدون درآمدهای  ای گروه خاص با امکانات و اعتبارات حاصل از درآمدهای نفتی میحاکمیت و دسته
کارگر یک شبه تاسیس شود و رقابتی باشند   100ها و کارخانجات با بیش از  نفتی امکان ندارد کارگاه

٪ درصد کارمندان و قشر حقوق بگیر دولتی  22توان استنتاج کرد که مخالفت  ند ادامه دهند. می که بتوان
 باشد. محتمل می با استقالل سیاسی به دلیل خاستگاه درآمدی و اتکا به حقوق و مزایای بودجه عمومی
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 برای ایران مرکزی و کلنیالیسم برای ایران پیرامون  سلطنتی سوسیالیسم 

تعریف  شود.  تشریح میهای کنترل و استثمار بخش صنایع تبدیلی از منظر اقتصادسیاسی  شدر این بخش رو
باشد. جهت سهولت در این متن صنایع تبدیلی آن کارگاه،  عمومی از صنعت تبدیلی گاها بسیار متنوع می

ای  و قابل مصرف بر  شود که موادخام را تبدیل به کاالی ساختهتکنولوژی و سرمایەگذاری محسوب می
شود. یک  کند. کاالی خام توسط صنعت و تکنولوژی تبدیل به ارزش افزوده میمی مصرف کننده نهایی

می آبمیوەگیری  ساده  و حجاری سنگ  دستگاه  تراش  کارخانه  یک  و  باشد  تبدیلی  دستگاه  تواند یک 
 باشد. ساختمانی از سنگ خام معادن نیز یک صنعت تبدیل سنگ معدنی به سنگ ساختمانی می

سعه و یا عدم توسعه صنایع تبدیلی در سرزمینهای استعمارزده همواره دارای اهداف خاصی بوده است. در  تو
نظام و سیستم استعماری مرکزگرا، یک گروه و قوم خاص به سبب در اختیارداشتن امکانات لجستیک، 

 حوزه خود بودەاند.  ، همواره درصدد انباشت ارزش افزوده حاصل از عوامل تولید در قانون گذاری و نظامی

ها  . از نظر اقتصادی این سالشودآغاز میصنعتی از باال و دستوری  ورزی  سیاستتحمیل  دوره پهلوی اول با  
رود. در این زمان، دولت به تاسیس  به شمار میاما به  های مهم تاریخ در زمینه انباشت اولیه سرمایه  از دوره

قند، سیمان، نساجی، مواد شیمیایی، کنسرو، صنایع خشکبار، کشت تنباکو و چای و دولتی  کارخانجات  
؛ یعنی همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم، 1320کند. به این ترتیب، تا شهریور سال کشف معادن اقدام می

رشته صنعت در ایران به وجود آمد. اجرای سیاست صنعتی   22واحد صنعتی )دولتی و خصوصی( در  295
مرکزی ایران در عمل، از اولویت    ناطقدن درمازندران، که خود شاه در آنجا به دنیا آمده بود و در مکر

( و مازندران به عنوان  ایران شودمنچستر  این بود اصفهان  برخوردار بود. درنتیجە این سیاست، اصفهان )هدف  
خته شد. با نگاهی به نقشه، مرکز ثقل صنایع نساجی ایران و تهران قلب تولید صنایع سنگین ایران شنا

داشت، نه شهری که در وسط  بود و به آب دسترسی میگردد که منچستر ایران باید بندر میآشکار می
 کویر، نه راه آهن مناسب دارد و نه توان تامین آب موردنیاز خود را. 

میلیون تومان   100درصد شرکتهایی را که سود آنها بیش از    85خانوار    45م طبق آمار  1974ش/1353در سال  
درصد   67خانوار رسید که    150دولتی به      بورژوازیشمار    پس از آنبود در کنترل داشتند. چهار سال  

 را در اختیار داشتند. مؤسساتصنایع و   تمامی

م( بالغ 1941شمسی)  1320م( تا  1926)  1305های صنایع را از سال  گذاری ایران در تمام رشتهکل سرمایه
میلیون نفر بوده است.    11تا    10ها جمعیت ایران نیز حدود  اند که در آن سالدالر تخمین زدهمیلیون    750بر  
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سپس تمام فعالیت صنعتی ایران به جز تولید قند تا پایان جنگ جهانی دوم متوقف شد و به این ترتیب،  
 .193های پهلوی اول برای صنعتی سازی رها شد تمام فعالیت

توانست استقالل سازی از باال ادامه یافت. پهلوی دوم نمیدر دوره پهلوی دوم سوسیالیسم سلطنتی و صنعت
از قدرت خود   بزرگ صنعتی را  دربار و سلطنت(  واحدهای  ببیند  )نهاد  اگر مالکان و  مستقل  خصوصا 

لذا شاه  شدند  ران میبزرگان ملل غیرفارس تبدیل به رقیب جدی ثروت و قدرت خارج از جغرافیای مرکز ای
و در حوزه   اقدام کرد  قدرت سرزمینی ملل غیرفارس  کوبیدن  درهم  ارضی جهت  به اصالحات  خود  راسا 

قدر باشد یا عیدی  داد مزد کارگران باید فالنناگهان دستور میزبانان خود  شهرهای مرکزی و صنعت هم
خاستند و اجرای »فرمان اعلیحضرت«  برمیکارگران باید به فالن صورت پرداخت شود. کارگران هم ناگهان  

سلطنتی زبانان سوسیالیسم  سیاست شاه در ایران مرکزی برای فارس.  194کردند را از کارفرما مطالبه می
غیرفارس و  ایران  پیرامون  قبال  در  وی  سیاست  و  بود.  دولتی  کلنیالیستی  تصمیمات  زبانان  این  بازتاب 

قیمت،   غلط  محاسبه  کشاورزی  غیراقتصادی  اقتصاد  نابودی  زمین،  اصلی  مولدان  از  مالکیت  سلب 
شد. نتیجه  یبزرگ بر بازار م برهم خوردن ساختار هزینەای عوامل تولید و فشار تورمیهای ملل، سرزمین

 ها را به خارج ببرند.ها بسپارند و پولهاشان را به گرو به بانککارخانه  این شد که کارآفرین های مهمی
تاسیس شرکت پتانسیل  و  پیرامونی  و مالک  تولیدی کشاورز  برخاک  توان  و صنعت  های عظیم کشت 

 نابود گردید. استعمارزدگان و رقابت با همتای غربی 

  هردو پهلویداشتند، نگاه    مللو سرزمینهای پیرامونی    خاک ی نگاه استعمارگرانه نسبت به  هردو دولت پهلو
کنند و ما آنها را در کارخانەهای خود  کارگر و موادخام تولید می  )ملل مستعمره(  اینگونه بود که آنها

عدم    المیها و جمهوری اسکنیم. سیاست اقتصادی پهلویدر مرکز تبدیل به کاالی ساخته و صنعتی می
شتاب عجیبی برای تبدیل درآمد نفت به همواره  پیرامون بوده است و  ملل  های  رشد صنعتی در سرزمین

 کارخانه دولتی در مرکز ایران به عمل آوردند.

استعماری داشته و دارد. این یک سنت و روش   سرشتی فرایند صنعتی سازی از باال و دستوری به تمامی
ستعمرات وظیفەای به جزء تأمین مواد و منابع خام و تبدیل نشده و تحویل به  استعمار کالسیک است که م

هایی پیچیده  استعمارگر ندارند. در این فرمول کارگر، زمین و آب ارزان و بعضا به صورت مجانی به روش
ال و  بدون پرداخت قیمت واقعی آنها به مراکز تولید و تبدیل مواد خام به کاگرانه با اجرای دولت  و حیله 

ارسال می با زمین و آب رایگان ملتخدمات ساخته  به چگونگی رفتار  پیشین    های شوند. در بخشهای 
 مستعمره اشاره شد.  

 

 57: 1352صداقت کيش،  193
 ، ایران بین دو انقالب. آبراهامیان 194
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در عمده موارد صنایع تبدیلی کوچک مستقر در سرزمینهای استعمارزده به دلیل عدم دسترسی به ارز 
بازار خارجی خرید    یت دولت در اختیار دارد(تری که رقیبش در همان صنعت به واسطه حماحمایتی )ارز ارزان

ایران هستند. به    نشینمواد اولیه و یا بازار خارجی جهت صادرات ارزی، گروگان کارخانجات و صنایع مرکز
عنوان نمونه پتروشیمی تبریز، تولیدکننده سماور در زاهدان، دروپنجره پروفیل سنندج و یا الستیک سازی  

 فوالدسازی و پتروشیمی باالسری  کیفیت  اد اولیه خود را از صنایع گران و بی کرمانشاه ناگزیر است که مو
دسترسی  )خصوصی+دولتی( خصولتی  های شرکتایران تأمین کنند. این صنایع کوچک همسان  یمرکز

  به ارز سوبسیدی جهانگیری، دولتی و... ندارند.

کارخانجات تبدیلی مراکز اصفهان،  شده(  )تامین سرمایه  گذار  لیست و تعداد مجوزهای صادر شده و سرمایه
یزد، اراک، البرز، قزوین و... عمال سبب رشد غیر ارگانیک و بی ارتباط به استعدادهای طبیعی جغرافیای  

ارتباط است زیرا که زنجیره تامین را با خود همراه ندارد، نه دسترسی این رشد بیمناطق دیگر شده است.  
   نزدیک مصرف و نه نزدیکی به مرز و بازار صادراتی.ارزان، نه بازار به زمین و ماده خام، نه کارگر 

گذاری بخش خصوصی را در صنعت مشابه و به طور کلی در سرمایهتنها  شرکت دولتی )یا خصولتی( نه  
های دستمزد بازار کار نیز اختالل کند بلکه در محاسبات هزینه تولید و قیمت صنایع سرکوب می  تمامی

بگیر،  حقوقساالر  بروکرات و دیوانکارمند  کند، زیرا دولت با تبدیل نیروی کار مولد به گروهی  ایجاد می
کاهد. دولت با استفاده از منابع مالی انحصاری خود این از تولید و استانداردهای زندگی در جامعه می

هزار نفر کارگر صنایع   107شتر از نرخ بازار به نیروی کار بپردازد. آن کند دستمزدی بیتوانایی را پیدا می
بزرگ استان اصفهان و یا کارگران خودروسازی بدون رانت دولتی امکان ندارد دستمزد و مزایای هنگفت  

کنند در بازار رقابتی امکان سودآوری برای صاحب کارخانه  ، زیرا که کاالیی که تولید میدریافت کنند
   های باال نخواهند گرفت.ها هم حقوقایه را ندارد و لذا آنو سرم

 و گیاه   درصد آن زمینی است که بتوان موجود  15میلیون مترمربع است اما کمتر از    1.6جغرافیایی که  
این جغرافیا را بدون   و وسط  توان درونکه نمی شدمیجاندار و زندەای در آن پرورش یا رشد داد، باید درک 

توان اقتصاد دستوری صنعتی در  وانین طبیعی اقتصاد صنعتی کرد. با فروش نفت خوزستان نمیتوجه به ق
 مرکز بنا کرد. 

قدرت سیاسی می تولید  اقتصادی،  قدرت  است که  اینجا  در  و جمهوری  مساله  پهلوی  و حاکمان  نماید 
، پس از اصالحات  الیت غیرخودی غیرمرکزنشین را نداشتەاند  و  تحمل قبول قدرت سیاسی مستقل  اسالمی

توانستند به راس قدرت نه بگویند، نابود هایی که میمستقل خان ها و فئودالها و قدرت-ارضی طبقە نیمه
فراهم  را  اقتصادی مستقل  در  قدرتی مستقل  ایجاد  اجازه  ولی فقیه زمینه  هم  و  هم شاه  و عمال  شدند 

  نکردند. 
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 گیری صنعت برق سلیمانیه استعمار ایرانی و گروگان 

چند سال پیش در سفری به اقلیم کوردستان، چند ماهی در آن دیار و سرزمین اقامت داشتم، پیش از سفر 
به پیشنهاد دوستی که در حوزه تولید توربین ها در شرکتی بین المللی فعایت داشت، همراه خود طرح و  

د و سرمایە هنگفت را  زالی جهت تامین برق با استفاده از توربین های کوچک که نیاز به احداث سوپرپ
مرتفع میکرد، فراهم کردم. طرح فوق نیاز به سرمایەگذاری خارجی، سرمایه کالن، وام بین المللی و تعهدات  

کامال با استفاده از مایکروتوربین، بدون ایجاد تلفات محیط زیستی، حفظ بوم زیست    نداشت ودالری سنگین  
تولید توربین به صورت غیرمتمرکز به صورت خودکار  آبزی، عدم دستکاری خاکی و زمینی فقط با تعبیه

 120. بازده و توان تولیدی برق خروجی چنان بود که با تعبیه فقط  نمودبرق و الکتریسیته را ممکن می
خان قابل بهرەبرداری  سد دربندی کل    برق، معادلگیگاوات ساعت    400مایکروتوربین الکتریستەای معادل  

 شد. دو فاز کمبود فعلی برق کنونی سرزمین کوردستان )عراق( مرتفع می  بود، تقریبا با دو طرح در

پس از تماس با دوستان دخیل در وزارت مربوطه در نهایت قرار مالقاتی با معاونت وزارت برق و الکتریسیته 
فراهم شد. در دیدار مربوطه پس از تعارفات معمول و ارائه طرح به مدت یک ساعت، ای  دولت منطقه

 تر گردید. یدار صمیمانهفضای د

معاون وزیر پس از دقت فراوان شروع به توضیح حقیقت مساله نمودند، ایشان پس از نمایش وضعیت فعلی و  
میلیون  20پروژه های دردست، حتی اشاره کردند که شرکتی کرە ای در منطقەای با هزینه خود به قیمت 

آماده و مهیا کرده اند. از چندین شرکت دیگر نیز   اند و پنلهای خورشیدی و تولید برق رادالر حاضر شده
نام بردند. ایشان اظهار کردند که اما مساله فنی نیست. من با کنجکاوی پرسیدم منظور چیست که مساله  

 فنی نیست؟ چگونه کمبود برق فنی نیست؟

و منافضات  ایشان در جواب گفتند که مساله ما فعال فنی نیست، بلکه متاسفانه به دلیل مصالح حزبی  
آن بخش از اداره حکومت کوردستان حق ندارد خود برق خود را به  )گروکشی سیاسی از حزبی(  سیاسی  

صورت خودکفا کامال تامین کند و موظف است و باید سهم مشخصی از ایران الکتریسیته خریداری کرده  
ر ایران جهت فروش تحمیلی  . به عبارتی مافیا و استعماو دالری بپردازد  و از شبکه برق ایران وارد کند

نیاز دارد جهت   آن  به  بعضا  ایران  برقی که خود  این سوی مرز، رابطەای حصول  نیروی  به  درآمد دالری 
تحمیلی اجباری جهت جلوگیری از توسعه صنعت برق عراق و کوردستان ایجاد کرده است. این رابطه مسلما 

هایی از  غارت استعماری ممکن شده است. لذا شرکتگیری سیاسی و  از طریق اهرم فشار، تهدید، گروگان
 کنند.مرکز ایران به عنوان پیمانکار در مسائل داخلی سرزمین دیگری خودرا تحمیل اقتصادی می

صرف نظر از مساله درآمد دالری، نیرویی و قدرتی خواهان تشکیل رابطەای استعماری و وابسته بین این دو  
 جلسه را به پایان رساندم. . باشدجغرافیا  به صورت دائمی می
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 آمار و دادەها را اگر به اندازه کافی شکنجه دهید، بالخره به اعتراف درخواهند آمد 

 رونالد کوز

 انحصارشبکه توزیع و قحطی 

ها، جادەها و چگونگی حمل و نقل کاال و خدمات  که توضیح مبسوطی نیاز دارد ساختار راه مساله مهمی
اقتصادی می دریافت و درک درستباشددر سیستم  باید  ارتباط از چگونه شکل  ی ،  و چگونگی    گیری 

دلیل ارتباط کمبود موادغذایی و ه. بدریافتو مولفەهای آن باهمدیگر  در اقتصاد سرزمینی  زیرسیستم ها  
 شود.  قحطی با ساختار نهادها و زیرسیستم های سیستم اقتصادی به این موضوع در در این بخش پرداخته می

تبعات ادامه استعمار، نابودی چرخه طبیعی گردش کاال و خدمات بین تولیدکنندگان و مصرف   یکی از
( به peer to peerپیرامون است. ساختار مبادله افقی همسان) -کنندگان در یک اقتصاد با ساختار مرکز

دام چرخه  شود. مروری بر سه نمونه موردی ناشی از انهمبادله غیردموکراتیک سلسلە مراتبی دگرگون می
 .)اینجا بحث بر سر چرخه توزیع است نه تولید( پردازیمتوزیع بر اثر سیاستهای استعماری می

 

 قحطی های هند تحت استعمار بریتانیا 

دهد که هرگز در یک دموکراسی با مطبوعات آزاد قحطی  آمارتیا سن برنده جایزه نوبل اقتصاد نشان می
چنین اتفاقاتی اقدام    پیش از رخدادکند که  ایجاب می  اتفاق نیفتاده است زیرا مسئولیت پذیری عمومی

تقریبا همیشه قابل اجتناب  که قحطی    کندمی  بیان  انجام گیرد. به عبارت دیگر آمارتیا سنپیشگیرانه  سریع  
و قابل جلوگیری است زیرا کمبود مواد غذایی دلیل قحطی ها نبودەاند بلکه عدم دسترسی به غذا و نابودی  

 شود. شبکه توزیع است که موجب قحطی می

از وقوع فاجعه   توزیع منابع کلید جلوگیری  تواند ، سن معتقد است که دموکراسی میباشدمیبنابراین 
گی جغرافیا و به صورت عادالنه دومتی فراهم کند که امکان توزیع مواد غذایی را به گسترسیستم حک
 فراهم کند.

ها در هند، گذشته از بی تفاوتی نسبت به انسان های قربانی رنج، فقر و قحطی  سلطه و حکمرانی انگلیسی
کند طرور بیان میی  شاس در هند، چهره زشت و صورت دیگری از حاکمیت استعماری را به نمایش آورد.  

که عدم تمایل دولت بریتیش راج )حکومت انگلستان مستقر در هندوستان( به قبول سهل انگاری های خود  
ها بجای اینکه مدیریت  داری شد. انگلیسیو سو مدیریت خود منجر به آفت و بیماری جدی در حکومت

، به ارائه آمار و بازی با اعداد وارقام روی  فاجعه بار خود را تصحیح و یا نقد کنند  استعماری سیستم توزیع
 آوردند.  می
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در    مهارت ریاضیو اثبات  ورقمی    دقت آماری  مایششان تمایل داشتەاند که با نها در مستعمراتانگلیسی
ها همواره بی از سلطه خود در هندوستان نشان دهند. آن   یتصویر دولت کامل و صالح  ،جمع آوری اطالعات
کردند. باوراندن این فکر که انگار حقیقت  دهای اجرایی خود را الپوشانی و پنهان میعملی و ضعف نها

این واقعیت را که در متن سرزمین چه رخ عدد و رقم و و نمودار و پیشبینی نهفتە است،    انبوهیبیرونی در  
 گزارد. دهد پوشیده نمیمی

جهت اطمینان  کند.  تدارکات نیروهای خود را از سرزمین استعمارشده تامین میهمواره    گردولت حاکم استعمار
از تأمین آذوقه نیروهای خود در سایر مناطق، رهبری انگلیس در هندوستان پیش از شروع موج کمبود مواد 

ار  در باز خوراکی، به دلیل قدرت چاپ پول آذوقە و غالت مورد نیاز خود را با قیمت های بیشتر و تورمی
کرد. به  شهروندان عادی غیرقابل ممکن میسایر خرید خوراک را برای امکان کرد و آزاد هند احتکار می

میلیون   200همان زمان با کمبود خوراکی، از هندوستان بدون هیچ مالحظەای    1860گفته طرور در اوایل سال  
مان که قحطی در جریان بوده  شود، در همان ز برنج به انگلیس صادر می)توسط کمپانی هندشرقی(  پوند  
 است.

میالدی فقط پنج میلیون نفر   1900تا   1793 سال سال از  107درمدت زمان  کندمیویلیام دیگبی خاطرنشان 
دستکم   1891-1900در تمام جنگهای مختلف در سراسر جهان کشته شدند در حالی که فقط در طی ده سال  

 ند. میلیون نفر در هند به جهت قحطی تلف گردید 19

کردند که قحطی های مکرر ناشی از کمبود  اذعان میبه بعد    1860حاکمان بریتانیایی حداقل از دهه  خود  
مواد غذایی به خودی خود نیست بلکه عدم توانایی مردم در توزیع و خرید مواد غذایی است. به عبارتی 

 پیدا کرده بود. رکود یپولتارکنش و و گردش   سیستم توزیع

کند که ما )امپراتوری بریتانیا( با با وقاحت عجیبی اعالم می  1897میل بریتانیا در سال  روزنامه دیلی
استفاده از پول باارزش و شرافتمندانه )مقصود صدور اعتبار و چاپ پول بدون پشتوانه است( از ]سرزمینهایی[  

معنی بریتانیا اعتراف  کنیم. به دیگر  امپراتوری بریتانیا در برابر ارتش گرسنگان ]مستعمرات[ دفاع می
ها دریافت  توانیم آذوقه مردمان مستعمره را از آنکند که ما با استفاده از توانایی چاپ پول کاغذی میمی

 ها را گرسنه رها کنیم.کنیم و آن 

میلیون هندی در کلکته نان خود را از دست   30در اثر خریدها و غارتهای غیر انسانی و ظلم و استعمار  
بیش از ده هزار هندی در ایالت بنگال در اثر    1770تی در آن شهر به اوج خود رسید. در سال  دادند. بدبخ

 قحطی, بیماری, شکنجه و بد رفتاری دولت انگلیس جان خود را از دست دادند.

گرفت، به منظور  دولت بریتانیا کشتی های را که برای انتقال مواد غذایی به هند مورد استفاده قرار می
خود به شمال افریقا توقیف کرد و عمال کمبود کشتی سبب نابودی شبکه    جهیزات و مهمات نظامیانتقال ت
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میلیون هندی به کام مرگ رفتند که عمده    10شد. در اثر کمبود و قحطی مواد غذایی در هند    توزیع
 ایالت بنگال بود.  متعلق به شدگانتلف

 کند:جواهر لعل نهرو نقل می

باشد که در جامعه روی  شود, نمیرگران و دهقانان گفته میآنچه در سیه روزی کا  آنچه  بیانگر  تواند 
شد. این  کشیدند, صدای از ایشان شنیده نمیداد. اینها توده های فقیر و خاموش هند بودند که رنج میمی

در   1878-1900شود. ساده صورت عمل بخود نگرفته است. مابین سالهایتغییر طوری که ساده نوشته می
 .  195میلیون هندی در هند از گرسنگی تلف شدند 15سال  22مدت 

سیاستی که انگلیس برای دگرگونی نظام اقتصادی هند عملی کرد در واقع نظام از هم پاشیده فئودالی را  
مال را با نیروی بیشتر به جان و وابسته . مالک و فئودال ای نمودتبدیل به فئودال وابسته، سیستم مهاراجه

ها دیگر مردمی نبودند و اما مالکان و مهاراجه  مردم حاکم ساخت. از سنتها و روشهای کهنه حمایت شد
عادالنه از بین رفت و جلو تحول و پیشرفت هند   . شبکه توزیعمحصول ساختار کهن و عرف پیشین نبودند 

گرفتند، دولت  می  و اجازه سهمیدر مدیریت و اداره هند با نظر  )عمدتا طبقه مهاراجه(  ها  گرفته شد. هندی
کرد. نواب ها, راج حکومت کوچک و بزرگ محلی را به شیوه اشغالگرانه در هند اداره می  700بریتانیا  

کفایت را در راس این حکومت ها نصب کرد. اداره دو سوم  ها, مهاراجه ها و حکمرانان محلی مطیع و بی
ها، ها و بی عدالتی شرقی داد. با وجود تمام این ستم   سرزمین هند را به صورت مستقیم به کمپانی هند

هنوز برای توجیه ادامه استعمار خود همواره به آمار و ارقام جهت نمایش مدیریت درست مستعمرات ارجاع  
 دادند. کردند. دادەها یک چیز و هندی قحطی زده مصیبت دیگری نشان میمی

در ایران    امروزهدەها و ارقام و تظاهر به دقت محاسباتی  پراهمیت نشان دادن داسازی و  برجستهاین سیاست  
 شود. این سیاست بدون مراجعه به عقل سلیم و عالیم مشهود سعی در باوراندن ظاهری علمی نیز مشاهده می

بپوزیویسیتی   تزئینی  آمارهای  و  نمودارها  با  بیرون  دنیای  حقیقت  پوشاندن  پایه و  شبه  ر   علم-فرضیات 
(pseudoscience )  ست. وضعیت اقتصادی اسف بار کشور ایران، بخشی مرتبط به خودفریفتن کارمندان  ا

 کفایت است.تکنوکرات بی

کند این است که آینده  حداکثر دستاوردی که ارائه می  ،تقدس و بت سازی از اقتصادسنجی و تأکید بر آمار
کند که آینده ادامه گذشته دهد، اصالحا فرض مینشان می( مرتبط  path dependentرا بسیار به گذشته)

افق جدیدی برای  لذا  ،  شودلحاظ نمیشوک  تحول،  به همراه یک نرخ رشد است و نقطه تکینگی، ثقل،  
 شود.  نمییافتن مسیر دیگری گشوده 

 

 1199جواهرلعل نهرو، نگاهی به تاریخ جهان، ص  195
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 ایرلند و قحطی سیب زمینی 

  شدهاستعمارکشی و قحطی ملت  تواند به نسلانحصار پولی نیرویی متخاصم و استعمارگر میدیگر فرجام  
 بشود. منجر 

انجام  (  double-colonializedمستعمره )سرزمین دوبار  الزم است مروری بر روابط استعماری از نگاه یک  
. شاید به دلیل وجود ارتش جمهوری خواه ایرلند و به موازات آن احزاب سیاسی ایرلند، همواره تشابهات  پذیرد
 . قابل سنجش و تحلیل استو سیاسی موجود  نظامی سیستم هایآن با 

سرزمین ایرلند با اقدام   1798( در سال  Wolfe Toneها )به رهبری  پس از شکست قیام گسترده ایرلندی
به بریتانیا ضمیمه شد، پارلمان پادشاهی ایرلند   (  1800  بابریتانیا سال یکطرفه پارلمان بریتانیا )فرمان اتحاد

پادشاهی بریتانیا بر پادشاهی ایرلند تحمیل شد. این انضمام توسط ارتش    های مجلس  ملغی و منحل شد و
بخش شمالی   1922سلطنتی بریتانیا و با اشغال سرزمین ایرلند تاکنون ادامه پیدا کرده است. هرچند در سال  

 ایرلند توانست استقالل خود را از بریتانیا بدست آورد.

ها را مابین نزول خواران، لردها و اعیان  ها و ثروت ایرلندی ان زمین به بعد حکومت انگلست  1801از سال  
انگلیسی مصادره و واگذار و تقسیم کرده بود )مالکیت زمینها ملغی و دوباره تحت شرایطی و با هزینه  

 absenteeبود، این مالکان جدید، زمینداران غایب )  ناچیز به طبقه اشراف و مالکان انگلیسی فروخته شده

landlordsشدند، زیراکه فقط بواسطه نمایندگان خود اجاره زمین را از زارعان ایرلندی جمع ( خوانده می
ها در خاک  بودند(. در واقع ایرلندی  ایرلند زندگی نکردهروستا و زمین  کردند و خود هیچگاه در  آوری می

 گلیسی شدند.خود تبدیل به رعیت و زارعان بی زمین )سرف( اشراف و مالکان تحمیلی ان

خاک و سرزمین ایرلند دارای استعداد و حاصلخیزی برتری بر خاک انگلستان دارد، در طول تاریخ، سرزمین 
است. ایرلند به   ایرلند دارای استعداد و توانایی تولید غالت و محصوالت غذایی بیش از جمعیت خود داشته 

ی استعمار انگلستان بوده است )نقش کنونی عنوان یک مستعمره استثمار شده، ملزم به تأمین مواد غذای 
باشد(. در  های آذربایجان، خوزستان و کوردستان نیز تأمین غذا و غالت برای ایران استعماری میسرزمین

جانبه، استثماری با مستعمراتی چون ایرلند، هندوستان و جزایر حاصلخیز حقیقت انگلستان همواره رابطه یک
ها خود حق استفاده و مصرف محصوالت    ه به صورتی که مردمان آن سرزمینشکر در کارائیب برقرار کرد 

نداشته را  خود  بودهبرداشتی  انگلستان  ارتش  این  و  به  اند  خود  دلبخواهی  و  مصوب  قیمت  با  اجبار    که 
است؛ این که کاالیی استراتژیک اعالم شود و کشاورز اجازه    کردهمحصوالت و دسترنج آنها را مصادره می

فروشد. این سیاست هدف  بته باشد بجز به دولت به کس دیگری کاال و محصول کشاورزی خود را  نداش
استعمارگر    کرد. هدف دیگر این سیاست تملیک و خرید موادخام با پول بدون پشتوانهدیگری را نیز دنبال می

ر یک سرزمین،  کنترل جمعیت غیرانگلیسی ها بوده است. در حقیقت با فراوانی غالت و مواد خوراکی دو
تمایل مردمان آن خاک و سرزمین به تولیدمثل و تکثیر جمعیت، جهت تأمین نیروی کار بیشتر و اکتساب 
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ازدیاد جمعیت   محصول خوراکییابد. با مصادره کاالهای اساسی یک سرزمین، امکان و قدرت فزونی می
ر یک سرزمین، منجر به کنترل و  شود. به عبارت سادەتر، کنترل تولید موادغذایی دمی  از آنها گرفته

 شود. محدود نمودن زادوولد می

دهد که جهت رونق اقتصادی با علم به ایجاد کسری  مکتب اقتصادی کینز، به دولت مرکزی توصیه می
مردم  بودجه دولت، فعالیت چاپ پول را ادامه دهد. در حقیقت بجای اینکه تقسیم ثروت از مسیر مبادله توسط

( انجام پذیرد، بلکه این دولت است که هرگاه  honest moneyخدمات و گردش پول صحیح )با خلق کاال و  
تواند با سیاستگذاری مالی و پولی ساختار، میزان و جهت حرکت پول، اعتبار و سرمایه را  اراده کند، می

 تعیین کند. 

کننده پول مهم نباشد، منتهی  چاپاین اقدام اگر در سرزمینی انجام شود که تبعات سیاسی و اقتصادی  
ها با پوند کاغذی انگلیسی  به مصادره و اخذ تمام مال و هستی، محصول و تولید مستعمرات و مبادله آن

ها شود. اصرار به تجارت آزاد کشورهای قدرتمند با کشورهای دارای منابع خام، با توجه به اعتبار پول آن 
بسیار ناچیز است. دیگر نیازی به پیادە نمودن نیرو و لشکرکشی  جهت تأمین مواد خام با قیمت و هزینه  

 نیست.  نظامی

 در اینجا الزم است، چندین مساله در رابطه با قحطی سیب زمینی ایرلند توضیح و تحلیل شود. 

شود، اما انگلستان اولین نشانه بیماری آفت سیب زمینی در ایرلند مشاهده می  1842در حوالی سالهای    -1
، از بستن و قرنطینه نمودن بنادر ایرلند  از ایرلند  جریان آزاد تجارتجلوگیری از خلل و انسداد  انه  تحت به

منافع تجار انگلیسی، از قرنطینه بیماری آفت گیاهی سیب زمینی    در راستایکند. انگلستان  جلوگیری می
بسیار مورد تاکید مورخکند و آفت شیوع پیدا می جلوگیری می به روایت کند. مساله آفت  نزدیک  ان 

 کنند.باشد، اما سایرین دالیل دیگری را ارائه میقحطی سیب زمینی میاز انگلیسی 

قیمت غالت و تولیدات غذایی در قاره اروپا به دلیل تلفات در کشت افزایش    1844در حوالی سالهای    -2
کند، دولت انگلستان فرصت را در  دار ایرلند عمل میکند. چون انگلستان همچون مالک و اجارهپیدا می
لت  بیند که از این افزایش قیمت اروپایی، با مصادره سیب زمینی ایرلند حداکثر بهره را ببرد. دواین می

ایرلند می تولیدات  به گردآوری و خرید  ارتش را ملزم  به مصادره غالت  انگلستان،  اقدام منجر  این  کند، 
 . گردید بومی ایرلند مصرفی و خوراکی جمعیت

مشابه چنین رویدادی پس از جنگ جهانی اول در ایران و پس از احتکار مواد غذایی توسط ارتش بریتانیا  
یش از شروع جنگ اول، چون بریتانیا از وقوع جنگ مطلع بود، به سپاهیان و قحطی بزرگ رخ داده است، پ

خود در جنوب و غرب ایران دستور داد که با اسکناس بانک شاهی/انگلیسی آذوقه و مواد غذایی موجود  
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در بازار این بخش ایران را ذخیره و در حقیقت احتکار کنند، بسیاری از مردمان ایران از گرسنگی تلف 
 .196ه است از جمعیت آن زمان ایران شد حطی قرن که منجر به قتل عام هشت میلیون و تقریبا نیمیشدند. ق

شود، اما به به دلیل وفور و فراوانی سیب زمینی در ایرلند، مقادیر زیادی از این محصول تولید می  -3
درون ط انگلستان به  دلیل وجود استعمار انگلیسی و انحصار چاپ پول توسط آنها به میزان کافی پول توس 

شود. در حقیقت جنس شود، در اصطالح اقتصاد، این دوره انقباض پولی خوانده میایرلند تزریق نمیاقتصاد  
باشد. در یک  ، موجود نمینمودتوان جنس را در بازار مبادله ای که با آن میموجود است اما پول و وسیله 

توامان موجود باشد. تصمیم  )انقباض پولی(  انقباض  هم  و    )افزایش نقدینگی(  تورممی توان هم  سرزمین،  
  1844عدم تزریق نقدینگی به ایرلند و نابودی و خشکاندن حیات اقتصادی آن، بر اساس دستور بانکی سال  

–  bank act of  -    گرفته شد و انحصار پولی انگلستان بر تولید و گردش کاال و خدمات نهادینه و استقرار
 یافت. 

زمینهای کشاورزی  )غایب(  خواهی مالکان انگلیسی  ع موجود سبب دیگر قحطی، حرص و زیادهبنابر مناب
پیدا  کاهش  محصول  آن  قیمت  باشد،  کمتر  تولیدی  محصول  برابر  در  پول  حجم  وقتی  است.  بوده  ایرلند 

برای مثال  deflationکند)می ایرلندی  لذا رعیت مستاجر  و  به مالک    400(  سالیانه زمین  اجاره  پوند 
بیشتری از سیب زمینی تولیدی خود را به عنوان اجاره پرداخت کند.   انگلیسی مجبور است میزان حجمی

تولید(    ضافیا  حجمبا این حقه پولی، مالکان انگلیسی نه تنها محصول اضافه تولیدی رعیت ایرلندی ) 
 کشاورز ایرلندی را به یغما بردند. خود بلکه حتی نیاز خوراکی 

کند،  پیدا می)انقباض(  درصد کاهش    48ن نقدینگی و پول در گردش ایرلند در آن سالها  بر اساس آمار میزا
شود. جرج  از اقتصاد و خوراک )تنها ماده غذایی آن روز ایرلند( از گردش اقتصاد حذف می در واقع نیمی 

صادره و خروج  گوید که در سرزمینی که پر از غذا و فراوانی است، مبرنارد شاو ایرلندی در نقل قولی می
 Trevelyan and Thomasشود نه قحطی. دو نویسنده کارالیل و ترولیان )کشی نامیده میخوراک آن نسل

Carlyleاشاره می و  (  انگلستان عمدی  اقدامات  نژادی  در کنند که  پاکسازی  و  جمعیتی  نابودی  جهت 
 ها بوده است. ایرلندی

و میلیون ایرلندی از جمعیت هشت میلیون نفری بواسطه  سرانجام، یک میلیون ایرلندی و به روایاتی تا د
بسیاری    م،قتل عااین قحطی وسلطه استعماری و حرص و طمع انگلیسی از گرسنگی تلف شدند. به دلیل  

 های اقیانوس اطلس سپردند و راهی سرزمین آمریکا شدند. ها خود را به قایقاز ایرلندی

 

 در ایران بزرگ محمد قلی مجد، قحطی  196
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و تاراج مایحتاج در داخل ایرلند و انباشت ثروت برای مالکان    انسانی  هالکتاستعمار پولی بریتانیا موجب  
 غایب زمینهای حاصلخیز ایرلند شد. 
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 قحطی و خشکسالی در ممالک محروسه قاجار 

در دوران قاجار و پیش از آن به دلیل پراکندگی و مشکالت طریق و جاده در ایران، همواره بخش بخش این  
در اینجا چند نمونه از شاهدان دست اول از وقایع سرزمین مورد تهدید جدی خشکسالی و قحطی بوده است.  

 شود. هایی از جغرافیای ایران ذکر میبخش

... نوشته میرزاعلی اکبر فیض آکنده از شرح ماجراهای متعدد و مکرر  ق . 1288قحط سال الرساله وقایع 
، به ویژه در مورد کودکان و زنان است. که در  مریق  1288  سال  آدم ربایی و آدم خواری در قم در قحطی

 شود: این جا به نقل یکی دو مورد آن اکتفا می

نمود، یکی از آن میان  کرده تکدی میمردی فراهانی در چپرخانه)چاپارخانه( بیرون شهر روزی طلب نان  
کنی؟  ]گفت[ باید در جیب و بارکول )مقلوب کولبار:کولەبار( تو خوردنی و تنخواه باشد؛ چرا تکدی می

آن مرد ابا و امتناع نموده، پس از استعالم )استنطاق، تجسس( چند ثنجه دست و پای اطفال در میان جیب 
ر حاکم شرع روانە کردند. اقرار و اعتراف نمود که پنج طفل در این  و بارکول او بدیدند. او را ... به محض

 ( 1387:115شهر خپه)خفه( نموده از شدت جوع )گرسنگی( خوردەام... )گرنی و صفت گل 

جناب شریعتمدار )حاج علی اصغر تاجر، پسر مرحوم حاجی قاسم، تاجر معروف طهرانی، متوطن در مشهد( 
ا گرفتند که اعتراف نمود تاکنون از گرسنگی هفت طفل خوردەام، نواب حکایت نمودند در نیشابور زنی ر

 (. 1387:30السلطنه او را بکشت )گرنی و صفت گل 

مسعود میرزا ظل السلطان نویسنده تاریخ مسعودی نیز ضمن شرح مسافرت خود از شیراز به تهران و عبور 
کند که مرتکب قتلهای متوالی و متعدد شدە  از قم داستانی خارق العاده و باورنکردنی از قاتلی را نقل می

 بود:

درویشی را دیدم که در قم گرفته بودند، از اهل نهاوند که او شصت دو آدم و طفل گرفتە بود خورده بود! 
شد در پس کوچەها و غیره از اطفال خفه کرده و  منزل این درویش در چاهی بود. به هرکس که قادر می

 (. 1325:211ن پارەپارە کردند )مسعودمیرزا ظل السلطان خورد. او را در میدان صحمی

 کند:مطلب مزبور دوباره اشاره می

آیم، به طور یقین در    هرچه بخواهم از پریشانی مردم و خرابی مردم ]ددمنشی[ هزاریک را از عهده برنمی
تیمور خونخوار نکرده  غلبه مغوالن، آنچه قحطی در این دوسال بر اصفهان وارد آورده بود، لشکر مغول و امیر 

 ( 1325:210بودند. وضع کاشان هزار درجه از اصفهان بدتر... قم از او صددرجه بدتر )مسعودمیرزا ظل السلطان  

چگونه حاکمان دولت ایران و استعمارگر نزدیک این قحطی را مدیریت کردەاند، بسیار دردناک است و بی  
 دهد:، قساوت و لئامت حاکمان را نشان میرحمی
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خوردند، میرزا  .. از قراری که مسموع شد در یزد از خون گوسفند که فقرا از شدت جوع )گرسنگی( می.
گرفتە است، )مالیات از خون گوسفند !( ) نقل از یادداشت مندرج  محمد حسین ناظم الملک مالیات می

نام میرزاآقا ( که توسط شخصی به  3354در حواشی نسخه خطی مضبوط در کتابخانه ملی ملک )به شماره  
 (.1387:153ق نگاشته شده است )گرنی و صفت گل 1288محمود ابن میرزا بابا گرکانی در رجب 

به اهل جنوب خراسان  بازرگان  از یک  برای ثبت و ضبط  یادداشتی  نام »حاج عباسعلی خراشادی« که 
طور نوشته است:  ها اینداشته نیز جالب است، این تاجر از آن روزحساب و کتاب تجارتی خود یادداشت برمی

باران در کل ایران و ترکستان و خراسان نشد، تا چهار یوم تا به  1287»واضح بوده باشد که در سنه ]سال[  
نه روز و بعد دو باران پی در پی شده به ده روز و دیگر باران در کل بالد نشد و کم کم نرخ ترقی کرد تا  

الیت خراسان چنان ترقی شد که در والیت تربت گوشت میته نوروز جدید که در همه بالد یکسان شد. در و
ها سد شد که کسی  را خوردند، مانند سگ و در محال تربت جوانی را کشتند و گوشت آن را خوردند و راه

کرد و در راه شهر قائن دو نفر را جهت دومن آرد کشتند و در بالد بیرجند هر روز تا از خوف جوع عبور نمی
 مردند...« سنگی میپنج نفر از گر

انقالب اکتبر  وقوع  قحطی در ایران، مربوط به ایام حکومت رضاشاه پهلوی است. با  روایت  مورد معتبر دوم  
انگلیس برنامه ریزی خود برای پر کردن جای این دولت  روسیه نیروهای روس از ایران خارج شدند و    1917

ایران    1917ز کرد و بدین ترتیب انگلیسی ها از سال  نیروها را با بزرگ نمایی خطر آلمان ها و عثمانی آغا
 را تحت اشغال خود درآوردند. 

سرعت در نقاط مختلف کشور مستقر کردند. طبق ماده  شوروی و انگلیس با اشغال ایران، قوای خود را به
( بین ایران و انگلیس و شوروی به امضا  1941دسامبر    15)  1320آذر    24گانه که در  هفت پیمان اتحاد سه
(؛ 4:  41، ش1321ت هفتگی،کردند )اطالعابایست موادغذایی خود را از خارج وارد میرسید، متفقین می
کردند. آنان ادعا  مایحتاج روزانه خود را از داخل ایران فراهم میقرارداد، نیروهای بیگانه  اما برخالف این  

شود؛ اما درواقع، سربار آذقة ایران بودند و کمبود ارزاق تا حد کردند احتیاجاتشان از خارج تأمین میمی
 197( 323:  8، ج 1363ارتباط داشت )مکی، چشمگیری، به تأمین مایحتاج آنان 

ایران توسط نیروهای شوروی از شمال و نیروهای بریتانیا از جنوب مورد حمله   1320در تاریخ سوم شهریور  
قرار گرفت. در چنین شرایطی، ارتش پهلوی اول فرار را بر قرار ترجیح داد؛ تنها واکنش آنها این بود: ارتش 

یران شدند های خود را رها کرده و گریخت. به گفته حمید سبزواری: »وقتی كه متفقین وارد ارضاشاه اسلحه
خراسان از مشهد خارج شد و فرار كرد. هنوز لشكر سرخ به   9ای كه در مرز شلیك شد لشكر با اولین گلوله

ها را انداختند و با لباس مبدل زدند به دارها و اینها اسلحهآنجا نیامده اینها فرار كردند، تیمسارها و درجه

 

 . 8تاریخ بیست ساله ایران، حسین مکی، جلد  197
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دریه، سربازان اسلحه را در تربت حیدریه ریختند و فرار  حینشینی كرد و رفت تربتخراسان عقب  9جاده. لشگر  
 198كردند.«

و شبکه پخش   های فارغ از استعمار، توزیعدهد، در سیستمهمانطور که اشاره شد، و آمارتیاسن نشان می
جامعه را تأمین کند. در آخرین قحطی پس از جنگ    تواند حتی در شرایط نزدیک خشکسالی، آذوقه می

جغرافیای ایران بخش عمده دلیل کشتار مردم نرساندن خوراک و غالت بواسطه سیستم حمل   جهانی دوم در
 و نقل و دخالت قدرتهای استعماری دور )بریتانیا و شوروی( بودە است.

چهار هزار دستگاه کامیون برای رفع نیازهای ایران موجود بود؛ اما بعد   1941/ اوت    1320تا قبل از شهریور
کشور،   اشغال  انگلیسی  600از  و  کرده  مصادره  شوروی  ماموران  را  از دستگاه  دستگاه  دوهزار  نیز  ها 

:  1368ونقل مهمات و مواد از جنوب به شمال ایران تصاحب کردند )ذوقی،  های ایران را برای حملکامیون
م  1944ش/132(. انجام این اقدامات مانع از حمل و انتقال محصول بود. طبق تلگرافی از تبریز در سال  138و137

علت   کردند بههای دولتی باید حمل میهای اداره غله که کامیونمقدار چشمگیری غله موجود در شعبه
ونقل کاالهای روسی در انبارها باقی ماند و شپش  ها به متفقین و حملتعهد دولت، برای واگذاری کامیون

ای از مواقع، کامیون بود اما به علت  برگ(. در پاره  1:  53،کارتن    1320گرفت )اسناد وزارت خارجه،  
های خراب، سفارش مقداری  خرابی و نبود الستیک، امکان استفاده نبود. دولت ایران، برای تعمیر کامیون

الستیک و لوازم یدکی کامیون را به آمریکا داد؛ ولی زمانی که این کاال به بنادر ایران رسید مقامات  
(. گذشته  208:  1369از تحویل آن به دولت ایران امتناع ورزیدند )الهی،  انگلیسی محموله را تصاحب کردند و  

های غیردولتی را که در دست مردم ایران بود و با آن امرار  ها و بارکشاز این، متفقین بسیاری از کامیون
بیمعاش می قدسی،  )اعظام  کردند  ج کردند مصادره  دستگاه  246:  2تا،  شوروی شش  نیروهای  مثال  (؛ 

ها به کشاورزان، ن حامل غله را که از سرخس عازم مشهد بود متوقف کردند و  پس از بخشیدن گندمکامیو
برگ(. انجام این اقدامات،    1:  41، کارتن  1320ها را به اختیار خود درآوردند )اسناد وزارت خارجه،کامیون

 199زده بود. مانعی برای ارسال غله و خواروبار از نقاط پرمحصول به مناطق قحطی

همچنین واحدهایی از سربازان انگلیسی به همراه نیروهای هندی تحت امر خود از بحرین وارد آبادان شدند و 
، ضرورت محافظت از تأسیسات استخراج  ترین توجیه ورود این نیروی نظامیاین شهر را اشغال کردند. عمده  

 نفت در منطقه خوزستان بود. 

 

 نقل به مضمون از تاریخچه قحطی های ایران، برگرفته از   198

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208750 
 1390میالدی،  1870شمسی/ 1249قمری/ 1288مورد قحطی  -کتابی، درآمدی در بررسی علل اجتماعی قحطی ها در ایران  199

 . 169-190، صص 1390عەپژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، سال دوم، شماره اول، بهاروتابستان جام

http://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_238_ea48aae0b918dcf8835674754c9b900c.pdf 
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ها نابودی شبکه توزیع به علت اعمال نفوذ و اجرای سیاست های  همانگونه که بیان شد دلیل عمده قحطی
به تامین   توجهبرای نیروهای خود بوده و بی  تأمین آذوقه و احتکارتدارکات و  نیروهای استعماری و ارجحیت  

 خوراک و غذای موردنیاز مردمان بوده است.

به مراتب بغرنج تر و فالکت   که مزید بر خصلت استعماری است  چنین چپاولی در کشورهای استبدادی
آورتر است. در ایران، تصمیم کالن استعمارگر دور خارجی، چپاول مضاعف منابع توسط استعمارگر نزدیک 

بی  دور،  پدید و  را  چنین  این  کشتارهایی  همگی  حاکم  قوم  تفاوتی 
  آوردەاند.
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 تولید داخلی   توسعه وزارت بازرگانی سدی در برابر  

بار   11ای تحت عنوان "تجارت" شکل گرفت و در دو دهه اخیر  هجری وزارتخانه  1295اولین بار در سال  
شده است. انحالل و احیای مجدد وزارتخانه بازرگانی    وزارت بازرگانی از وزارت اقتصاد جدا و باز در آن ادغام

بازار را به عهده  ی مدیریت تنظیم  دهد. این وزارتخانه وظیفهروشنی نشان میعملکرد منفی و ابزاری آن را به
 کند که بحث تعارض منافع پیش بیاید. داشته است. از آنجا این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می

تعارض منافع نهاد دولتی به زبان ساده یعنی اینکه بخش تولید کشور به فکر نفع خود و درنتیجه بهبود  
واردات سود بیشتری و کیفی محصوالت تولید داخل باشد ولی بخش بازرگانی به دلیل    کمی اینکه از 

همان  رویه  برای ارتقای تولید ملی برندارد بلکه با واردات غیرضروری و بی   تنها گامیشود نه نصیبش می
که واردات کاالی خاص در هر بازاری یک اتاق، مافیا و  تولید را سالخی کردە است. هنگامیمحصول،  

اتاق های بازرگانی عمال نقش دشمن تولید آن محصول در داخل  الیگارشی داشته باشد، آنگاه این مافیا و  
 را ایفا خواهند نمود.

دلیل وجودی وزارت بازرگانی در یک کشور فقط جهت کمک به تولید داخلی، با تنظیم مقرراتی جهت  
رت وزادر ایران،  دهد که  باشد. عملکرد دهه های گذشته نشان میشهروندان میمحدود نمودن واردات به نفع  

باشد. در هر دورەای وزارتخانه بازرگانی منحل شده، تولید داخلی بازرگانی سدی بر سر راه تولید داخلی می
به این    1395و    1392با قوت بیشتری به راه خود ادامه داده است. برای نمونه مقایسه صادرات و واردات سال 

  5.5وزارت بازرگانی منحل شد، حدود  که    1391نسبت به سال    1395رسیم که واردات در سال  نتیجه می
فراموش نکنیم که میلیارد دالر افزایش داشته است.    10میلیارد دالر کاهش و در عوض صادرات بیش از  

بازرگانی هنگامی فعال می اقتصادی  وزارت  و مافیای  بروکرات دولتی  نفت در دستان  شود که درآمد 
شود که فروش نفت پائین است و اقتصاد  منحل میباشد و هنگامی  های هر صنف( موجود می)تاجرباشی

بنابراین با وجود اینکه قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت  مجبور است صادراتی بشود.  
مشاهده بوده  خوبی اثر همین اجرای ناقص هم قابلبهاما  صورت کامل اجرایی نشده است  جهاد کشاورزی به

شود،  نی در داخل کشور با آن همه امکانات وارد رقابت با بخش خصوصی میاست. زمانی که وزارت بازرگا
خصوصا اگر کشوری دارای منابع طبیعی مجانی و ارزان در دسترس دولت داشته باشد، فاجعەای رخ خواهد 

 کردند.   200و پس از آن رخ داد. واردکنندگان متصل به دولت، تولید را سالخی   1979داد که در ایران پیش از  

رنگارنگ آلمانی، سوئیسی، کرەای، فرانسوی، ترکیەای،   ایعصنبازرگانان و اصحاب  ی دلیل نیست که  ب
به هتل های تهران دارند، کدام کشور در دنیا تولیدکننده خود را    چینی و ایتالیایی ترافیک پرازدحامی

 دهد ؟   های استعمارزده میسالخی و رانت به تولیدکننده خارجی با پول ملت

 

در مصاحبەای تلویزیونی فریادهای رئیس انجمن گاوداری کشور در مناظره داغ و جنجالی درباره صنعت لبنیات و واردات کره 200
 کنند، معلوم است اکنون نگرانند. اد لبنی را صادر می هزار تومان مو 14گیرند و با ارز تومانی می   4200خارجی که آقایان ارز  
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های بعدی الزم است مبحث دلیل اهمیت موضوع کنترل و مدیریت صحیح و عادالنه شبکه توزیع در بخشبه  
 استعماری به صورت دقیق موشکافی و بررسی قرار گیرد. توزیع و شبکه آن و شبکه مالی و پولی 
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 انحصار توزیع 

استعماری مورد بررسی    در این بخش اهمیت شبکه توزیع و دسترسی به بازار مصرف، عوامل مهم اقتصاد 
 گیرد. قرار می

 ویژه شبکه توزیع  الیگارشی و امتیازات 

های بازرگانی و شرکتهای مادر بازرگانی بواسطه برخورداری از رانت نفت  همانطور که پیشتر اشاره شد اتاق
مین اعتباری و نزدیکی به گروه حاکم در ایران، عمال چرخه اقتصاد از خرید موادخام، تولید، توزیع و حتی تأ

و مالی را دست خود دارند. یکی از این پدیدەهای اقتصاد استعماری تاسیس موسسەای درظاهر خصوصی  
اما در اصل سهام آقازادگان میاست  و  واژه داران اصلی اعضای دولت، مقامات  ایران ترکیب  باشند. در 

 به نام خصولتی شده است.   خصوصی+دولتی، تبدیل به مفهومی

ولتی؛ شرکتهایی هستند که ظاهر اسمشان خصوصی است ولی در واقع و عمل توسط نهادها،  شرکتهای خص
هایی بودند که از  شمسی شرکت  70یشوند. این شرکت ها در دههها، بنیادها و خود دولت اداره میارگان

صادی دولت جدا و خصوصی شدند، مجوز آقای رفسنجانی به ورود نیروهای امنیتی به کار و فعالیت اقت
گذاری و تسهیم سهام توسط همان دولتیان سنجی، برآورد، ارزشتر کرد. تمام فرآیند امکانوضعیت را وخیم 

م  2016ش/1395که خود اغلب مدیران و مسئوالن شرکتها هستند، انجام گرفت. الزم به ذکر است که در سال  
خصوصی سازی آن سال بر معیار درصد 16های مجلس اعالم نمود که تنها دیوان محاسبات و مرکز پژوهش 

ها عموما تقسیم منابع بین الیت و  حقیقی انجام پذیرفته و خصوصی شدەاند. در بقیه موارد این واگذاری
 بوده است. ها و حکومتیان مابین دولتیان، خودیالیگارشی قدرت در سطوح باالی دولت ایران 

قانون    1800کند که نزدیک به  اذعان می  1395ت  اردیبهش  23فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران در تاریخ  علی
 36کند که  اند، وی اعتراف میاست که اغلب آنها با هم در تعارض هستند و در جهت توسعه قرار نگرفته 

درصد است و   18تا  17اند، تا جایی که سهم مردم از اقتصاد تنها سال مردم از اقتصاد دور نگه داشته شدە
ای  است که در دست عده  درصد از اقتصاد از دولت به بخش خصوصی منتقل شود رانت عظیمی  83اینکه  

 خاص قرار دارد. 

را شبیه گذار شوروی به روسیه فعلی   44گذار اقتصاد دولتی به خصوصی بر اساس اصل   چنین شرایطی
ملت )بیت المال( سالها ارز   ا هزینه عمومیدهد. در این سناریو، کارخانەهای بزرگ دولتی که بنشان می

و هزینه بلعیدەاند، به بهای اندک بر روی کاغذ خصوصی، اما در حقیقت به مافیاهای خارجی یا مدیران  
 و دولتیان داخلی واگذار شدەاند. 

، هلدینگ و نهادهای بزرگ دیگر، عمدتا دولتی هستند مؤسساتاغلب این خصولتی ها تنها بازوی اجرائی  
شرکته سرمایهک و سهامداران  سهم  در درون ساختار  را  خود  خرید سهم  های  از  استفاده  با  های مختلف 

و    مؤسساتداران عمده واقعی این ساختارها آسان نیست. آنها  یکدیگر گستراندەاند. یافتن مالک و سهام
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به ویژه نیروهای  نهادهای مذهبی )آستان قدس رضوی و ..(، بنیادهای انقالبی )مستضعفان و شهید( و  
باشند. به عنوان نمونه صندوقهای بنیاد )بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش( مینظامی

شود. شرکتهای مادر دولتی مانند آستان قدس های رنگانگ میها و هلدینگشامل شرکت  201تعاون سپاه 
سپاه   امام،  فرمان  اجرایی  ستاد  اسالمیرضوی،  انقالب  انتظامیپاسداران  نیروی  امور ،  و  شهید  بنیاد   ،
، کمیته امداد امام خمینی و سازمان اوقاف و امور خیریه عموما ایثارگران، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

های غیر شفاف است. این ارگان ها تحت عنوان خیریه یا نهادهای انقالبی از بودجه و امکانات دولتی و رانت 
دهند  کنند. اما مانند دیگر نهادها، سازمان ها یا شرکت ها مالیات نمیاقتصادی و اطالعاتی استفاده می

. عدم پرداخت مالیات و سوءاستفاده از مساله وقف شرعی به این  202و گردش مالی آن ها مشخص نیست 
به سایر رقبا داده است.  تر از قیمت تمام شده بازار نسبت  عرضه محصول پائین شرکتها قدرت دامپینگ یعنی

کنند که قیمت  در حقیقت تولیدکنندگان کوچک با تولیدکنندگان بزرگ و خصولتی در بازاری رقابت می
ماند و  تر از قیمت تولید است. هیچ سودی برای اینان باقی نمیو حتی گران نهایی برای کوچکترها گران

 به این منوال است.دلیل عدم رقابتی بودن اقتصاد و بخش تولید در ایران 

 

 شرکت پخش قاسم ایران 

شمسی   1338کننده بزرگ کاالهای مصرفی در ایران است که در سال    توزیعپنج    شرکت قاسم ایران یکی از 
در استان    …جهت انجام امور بازرگانی، واردات و توزیع شیر و غذای کودک، دارو و انواع شکالت و  

از شرکتهایی چون ساندوز سوئیس، بوتس و سرل انگلستان در  زنجان تاسیس شد و مجوز و لیسانس تولید  
گروه اقالم دارویی و اورال فرانسه در بخش آرایشی و بهداشتی را کسب نمود. این شرکت خصوصی با در  
اختیار داشتن ارتباطات دولتی و انحصار بازار واردات، توزیع و پخش برند و تولیدات خاصی از انگلستان،  

عمال همانند سایر شرکتهای مادر بازرگانی )دولتی( از رانت بازرگانی جهت مبادله و فرانسه و سوئیس،  
شود  مراوده با دولت استفاده کردە است. این شرکت پس از انقالب دوباره توسط دولت سازماندهی مجدد می

 شود.  در تدارک کاال و دارو خصوصا در زمان جنگ تبدیل می و به بازوی نظام جمهوری اسالمی

 

 خصولتی بخش  ی رانتنهادینگی ساختار 

عام( و سپس شرکت صنعتی مینو، این   های بعد با تاسیس شرکت صنعتی پارس مینو )سهامیدر سال
شرکت قاسم ایران متعلق به    1313شهریور ماه    3پردازد. در تاریخ  شرکت به توزیع محصوالت مینو نیز می

 

 ، پیوند 1397شهریور  13جمشید اسدی، شرکت خصولتی نه شرکت حکومتی،  201

https://www.radiofarda.com/a/commentary-on-military-branches-play-in-Iran-

economy/29471783.html 
 کند.یرانیان را در ذهن بیدار می سخنان مرحوم محمدعلی جمالزاده در کتاب خلقیات ا 202
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شود، که این شرکت در ا و مالکیت صنعتی دوباره ثبت میهسازمان صنایع ملی ایران در اداره ثبت شرکت
عام( صنعتی مینو بوده و مجموعه گروه صنعتی مینو با سهامداری  حال حاضر متعلق به شرکت )سهامی

 شود. خاص( اداره می شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان )سهامی

 

 رانت برای محصول ویژه 

شرکت تولیدی   20حصوالت غذایی و نوشابه توزیع کننده انحصاری  این شرکت در رده شیرینی و شکالت، م 
برند و محصول مختلف است. وضعیت انحصاری به این معنی است که این شرکت با شبکه   1250با بیش از  

 کند که کدام برند و محصول اجازه فروش خواهد داشت. گسترده و بازار انحصاری، تعیین می

 42در بازار پرسود محصوالت بهداشتی، این شرکت واردکننده دارو و توزیع کننده دارو و تجهیزات پزشکی  
باشد. عمال رقابتی در بازار محدود ایران برای شرکت  محصول مختلف می  1500شرکت دارویی با بیش از  

نمی باقی  بر  دیگری  افزون  و  و محصول    203برند  2750ماند.  آرایشی  محصوالت  توزیع  شرکت،  این  فوق 
محصول مختلف را در اختیار خود دارد. این شرکت   100شرکت با بیش از    5بهداشتی با نمایندگی انحصاری  

داروخانه    12000های زنجیره ای و بیش از  سوپرمارکت، خواروبار فروشی، و فروشگاه  1500با تأمین انحصاری  
کند. این شرکت  تحت نظر خود مدیریت میوارداتی  کشور را با برندهای    و مراکز درمانی و بهداشتی عمال 

محصوالت و برند شرکتهای زیر انحصار توزیع و پخش دارد.   بر تمامی

 

 https://quantick.ir، پیوند 1398آبان  9تحلیل بنیادی شرکت قاسم ایران، 203
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 داروسازی خوارزمی

 داروسازی جابربن حیان 

 لوازم طبی ایران 

 کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال 

 بهداشت  فومن شیمی

 المللی پارس بین 

 پخش گستر  تیام

 مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 

 البرز دارو 

 المپ پارس شهاب  

 کشی خرمشهر روغن 

 عماد درمان پارس 

 البراتوارهای شهر دارو

 تولید دارو

 داروسازی ایران هورمون 

 داروسازی و بهداشتی شفا 

 زرماکارون 

 المیران 

 ایران دارو و پارس دارو 

 داروسازی فارابی

 پایدار فرد 

نیمه شعبان
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الزم به ذکر است که با وجود انحصار و ارتباطات دولتی این شرکت یکی از معدود بنگاەهای شفاف و  
بنگاەهای خصولتی و نسخه غشی شرکتسودده می استعماری مرکزیان،  اقتصاد  های  باشد. آفت اصلی 

 باشد. خصوصی اقتصاد مینه  -دولتینه

 

 خصولتی پهلوان پنبە گلخانەای  

بجز توزیع رانت نبوده است. به دو دلیل بسیار ساده؛ نخست    عمدتاسازی در تاریخ جغرافیای ایران،  خصوصی
باید با  گاه وجود نداشته و از ابتدا تا امروز میاینکه بخش خصوصی مستقل صاحب سرمایه اساسا هیچ

 صوصی مستقل با رانت متناقض و ناممکن است. گیری بخش خگرفته است و شکلرانت شکل می

داری سودآورتر از حضور در بازارهای  سرمایه  دوم اینکه خرید اموال دولت، جز به طریق رانتی برای هیچ
 پرسود طال و مسکن و زمین نیست. 

  درصد مردمان   50های بانکی در سه دهه گذشته به دو دهک ثروتمند رسیده و  درصد وام  80در کشوری که  
اند، "استعمارزده" خارج از این بازی بوده و خواهد بود. "سرمایه" استفاده نکرده  سرزمین تاکنون از هیچ وامی 
 سازی" در ایران است. کنند. این کارکرد "سازمان خصوصیو "حاکمیت" با هم بازی می

 در این جغرافیا دوسوم مستعمره یک سوم دیگر است  

، نفت، واره هشدار دادەاند که خصولتی ها صنایعی هستند که از رانت معادنسال اخیر هم 30اقتصادانان در 
محسوب شوند اما همواره رکورددار    کنند و باید اموال عمومیگاز، انرژی الکتریکی و آب استفاده می

 شوند. شرکتهای خودبرتر منتخب عنوان می

دهند. اینها نه رکتها جوایز رتبەبندی میدولتیانی که خود سهامدار این شرکتها هستند، مرتبا به این ش
تنها غول نیستند بلکه پهلوان پنبەهایی هستند که در محیط گلخانەای اقتصاد رانتی، بسته، غیررقابتی و  

شوند. این شرکتها پهلوانان بازار انحصاری داخلی هستند غیرشفاف به عنوان سردمدار آن صنایع معرفی می
رهای خارجی و رقابتی را نداشته و ندارند. تقریبا هیچکدام نقشی در صادرات  و هیچگاه توان رقابت در بازا

 باشد.  ندارند، بجز صنعت مشتقات نفتی که آنهم به دلیل ارزانی و یا مجانی بودن ماده خام )نفت وطنی( می

 ،باشند؛ شرکت بازرگانی پتروشیمیمی  204صادرکنندگان نفتیلیست    صدر  که درشرکت برتر  ده    تمامی
پتروشیمی پتروشیمی  شرکت  پتروشیمی  خارگ، شرکت  بازرگانی    زاگرس، شرکت  نوری، شرکت خدمات 

گذاری بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، گذاری ایران، شرکت صندوق سرمایهسهند نفتیران، شرکت سرمایه

 

 /13759https://asremali.ir/fa/save، پیوند  1395بهمن  5صد شرکت برتر ایران کدامند؟ عصر مالی، 204
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همگی با ، شرکت معماران تجارت آفتاب  خلیج فارس، شرکت لوله گستر خادمی  شرکت صنایع پتروشیمی
 مفت فروشی در بازارهای خارجی فروشی داشتەاند.-نفت

تخصیص سوبسیدهای کالن از پول نفت به صنایع فوالد )اصفهان و مرکزیان( و خودروسازها عمال فرصت  
گذشته صنایع کوچک   سال  60و مداوم  برای سایر بخشهای اقتصادی کشور را سوزانده است. رکود ضمنی  

 است.  ابرابر و ضداقتصادی با خصولتی های پهلوی و جمهوری اسالمیو متوسط به دلیل رقابت ن

اند اما برخی از این صنایع مانند خودروسازی به دلیل ناکارآمدی حتی مورد انتقاد خود دولتیان قرار گرفته
 باشند، منابع بزرگی از بودجه را جذب کردەاند.های اقتصادی کشور میدر نهایت با توجیه و این که پایه

توسط    صد شرکت برتر توجه شود، بجزء یکی دو استثنا، کل اسامیآن لیست  اگر به پنجاه شرکت برتر  
شرکتهای هلدینگ    گروه بانکی ، نفتی، فوالدی و خودرویی تصاحب شده اند. فاجعه در آنجاست که اسامی

زده   بحران  شدت  به  ورشکسته(  بانکهای  می)عمال  دیده  وفور  به  لیست  این  یدر  مدیران  شوند.  از  کی 
کنند، برخی  کند که عمده این شرکتها پولشویی میهای خصولتی، بدون معرفی خود اعتراف میشرکت

فایدە بوده که حیات اکثرشان  خاصیت و بیریزند و اکثرکارمندان این شرکتها بیمیبازار ارز و سکه را به هم
همین دلیل حیات و مماتشان دست دولتی ها و  در حمایت کاری و مالی سازمان های دولتی از آنهاست به 

کند که تنها دو راه برای اصالح است، باشند. وی اظهار میهایی است که سرچشمه رانت میحکومتی
یکی شرکتهای مادر و سرشاخه اصالح شوند امثال قرارگاه خاتم و شستا )شرکت سرمایەگذاری تأمین  

عملکرد انجام دهند)ممیزی شوند و حسابرسی مستقل شوند(   در اسناد و  یتها شفافاجتماعی( و یا خصولتی
ده و ورشکستە هستند. الزم به ذکر  زیراکه به دلیل حسابها و خطاهای مالی فراوان همگی در واقع زیان

 وجود ندارد.   عملکرد شرکت های دولتی و عمومیبین است که تفاوت معناداری 
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نساجی، چرم    های فعال در کشاورزی،عمدتا از کارخانهچند دهه پیش اقتصاد کوچک اما تولیدی کشور  
خانگی و پتروپالستیکی متشکل بود، اما با غلبه سرمایەداری مالی و گذار از سرمایەداری  و کفش، لوازم

هایی  خانە سرمایەداری تولیدی، جنازه تولیدی به سرمایەداری مالی، بورس همانند کشتارگاه و سالخناتمام  
زا نظیر  بر و نه اشتغال بر و سرمایهها به جای گذاشته است. آنها با صنایع انرژیشرکتورشکسته از این  

 اند جایگزین شدەاند.، فوالد، پاالیشگاه و نیروگاه که اغلب فقط با یارانه انرژی زندهپتروشیمی

ای بجزء تأمین  محور، استعمارزدگان پیرامون، ملت ها و اتنیکها تقریبا وظیفە-در فضا و سپهر اقتصاد مرکز

، کارگر ارزان و موادخام به این ساختار اختاپوسی ندارند. استعمارزدگان تقریبا در بخش بانکی، پتروشیمی 
صندوقهای بزرگ مالی هیچ حضوری ندارند. قوم حاکم با پول نفت و حمایت استعمارگر دور خارجی، یک  
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شکل داده که راه برون رفتی برای آن متصور اقتصاد رانتی، مافیایی، ورشکسته و جمعی مرتزق پیرامون آن  
 نیست.
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 احتکار پول واقعی و پول کاغذی 

 
  لِ اطِبَالْبِ  اِسالنَّ  الَوَمْأَ   ونَلُکُیأْلَ  انِ بَهْالرُّوَ  ارِبَحْأَالْ  نَم    ایرًثِکَ  نَّ إِ  وانُآمَ  ینَذِالَّ  ا یهَأَ  ای 

  هِ اللَّ  یلِبِسَ  یفِ  اهَونَ قُنفِی  الَوَ  ةَضَّفِالْوَ  بَهَالذَّ  ونَزُنِکْی  ینَذِالَّوَ   |  هِاللَّ  یلِبِسَ  نعَ  ونَدُّیصُوَ
 ٣٤توبه آیه  -یمٍلِأَ  ابٍذَعَبِ مهُرْش بَفَ

 
خورند، و دیگران را از  "ای مؤمنان! بسیاری از علماء دینی یهودی و مسیحی، اموال مردم را به ناحق می

نمایند.  کنند و از پذیرش اسالم ممانعت میخود سوءاستفاده میدارند )و از اطمینان مردمان به  راه خدا بازمی
ای مؤمنان! شما همچون ایشان نشوید و مواظب علماء بدکردار و عرفاء ناپرهیزگار خود باشید و بدانید اسم  

راه کنند و آن را در  دهد( و کسانی که طال و نقره را اندوخته میاندوز را تغییر نمیو رسم دنیاپرستان مال
 نمایند، آنان را به عذاب بس بزرگ و بسیار دردناکی مژده بده". خدا خرج نمی

 

 انحصار چاپ پول 

کنترل حجم پول از طرف دولت مرکزی در گسترش  بدمدیریتی و    خسارتدر این بخش به پدیده پول مدرن و  
 .پردازمیمفقر و توزیع ناعادالنه اعتبار و پول در ایران مرکزی و سرزمینهای استعمارزده  

 تاریخچه پول 

پیشینه مبادله پیش از صدها هزار سال قبل انسان پیش از آنکه تولید را شروع کند مبادله را شروع کرد.  
ی کاال به کاال رواج یافت. این مبادله  با به وجود آمدن طوایف و قبایل در بین انسان ها مبادلهتولید است.  

ین بود که فردی که کاالیی داشت و به یک کاالی دیگر نیاز  با مسائلی همراه بود یکی از آن مشکالت ا
یافت که دقیقا کاالی مورد نیاز او را داشته باشد و کاالی این فرد را متقاضی  داشت باید کسی را می

 باشد تا با هم معاوضه کنند.

بیشتری  انسان دریافت که برای بعضی کاالها به دلیل کمیابی بیشتر و استهالک کمتر، تقاضای نسبی  
وجود دارد: پوست، نمک، صدف، شاخ حیوان و سیگار از جمله این کاال بودند. انسان فهمید بهتر است برای  

تر است. چون  روز مبادا چیزی ذخیره کند و فهمید مثال ذخیره نمک از ذخیره کردن پیاز یا بزغاله عاقالنه
د و در ضمن خواهان بیشتری دارد و با داشتن  شوند، تقسیم پذیرتر هستنماندگاری بیشتری دارند و فاسد نمی

 توان دریافت کرد. می خیلی چیزهای دیگر را که الزم باشد،)گستره استفاده( آن 

برای رفع مشکل مبادله استفاده از فلز برای مبادله آغاز شد و انسان به فلزات گرانبها و سبک وزن مانند 
د تا انسانها فهمیدند طال از همه چیز کمیاب تر است،  طال، نقره، و مس روی آورد. هزاران سال طول کشی
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شود و همیشه مشتری دارد. بشر به این نتیجه رسید که قطعات طال از هر پول دیگری  تقریبا مستهلک نمی
 شود. شد، همانطور که همیشه در مورد هر کاالی دیگری میهایی هم در آن میبهتر است و البته تقلب 

 گروهش مبادالت کاال و خدمات هنوز بر اساس تهاتر )مبادله کاال با کاال( بود.  تا حدود سه هزار سال پی
از مورخان از جمله دیوید گرابر معتقدند که منشا و نیاز به اختراع پول از جهت مبادله و تهاتر کاال    یدیگر 

ختراع نبوده است و پول ابزاری جهت محاسبه دیون و بدهی یک شخص به شخص دیگری بوده است. دلیل ا
، نقش آن  ، مبادله و یا شمارش دیونو راهیابی پول به جوامع انسانی و فعالیت های اقتصادی هرچه باشد

 غیرقابل انکار است.

و صداقت  تحول پول در گذر زمان به کارکرد آن بستگی مستقیم داشتە است. پول جهت ایجاد ثبات و انصاف  
 در مبادله نیاز به چندین مشخصه بارز داشتە و دارد. 

بادوام و ارزش مندتر  در تاریخ پول، اقالم متنوعی جهت ایفای نقش پول ظهور کردەاند ولی برخی کاالها 
که برخی فلزات توانسته ایفا کنند. تا اینی معامالت( را میبودند، تا حدودی نقش پول )کاالی واسطه 

گونه بها، کمیاب، باارزش و پردوام بودند؛ اینضرب شدند؛ چون گران  و نقره به صورت سکهبها یعنی طال  گران
 پول کاربرد واقعی خود را نشان داد. 

اقتصادی شد. ضرب سکه به خوبی موجب تسهیل در تجارت و گسترش فعالیت  نقره  و  های همگن طال 
برای مدت دلخواه نگهداری و پس انداز کنند.  توانستند  شان را میآورد کار اقتصادیمردمان ماحصل و دست

 هرگاه نیازمند بودند آن را هزینه کنند، و یا آن را به دیگری قرض و یا وام دهند.

بها مانند مس و غیره  در یک سده اخیر انتشار اسکناس کاغذی و ضرب مسکوکات با استفاده از مواد کم
تشکیل دهندە سکه و اسکناس، بلکه به ارزش درج شده  رواج یافت. که در واقع ارزش آنها نه به خود ماده 

 ها بستگی داشت.ها و قدرت حامی آنروی آن

ای بود که معادل مقدار وزنی مشخصی از سکه طال یا نقره را تضمین  در ابتدای امر اسکناس در واقع حواله
یقت به تحویل  واحدی در حق  10بود. یک اسکناس  وزنی فلز مربوطه  کرد. شبیه یک چک یا سفته  می
گرم نقره اشاره داشت. این نوع اسکناس، یک ابتکار یا اختراع خوبی بود، چون در امر نقل و انتقال پول  10

باال با خود حمل    جمح /و امنیت سهولت ایجاد کرد. الزم نبود اشخاص کیسه یا صندوق بزرگی برای وجوه
 کنند. 

طال بوده و وجود معادل وزنی برای رسید و کاغذ طال  واحدی برابر با فالن مقدار  100برای نمونه اسکناس 
تا زمانی که یک نهاد )مثال بانک( که خود منتشرکننده اسکناس و سکه بود، تضمین شدە بود. این  

 داشت.  موسسه توانایی عرضه طال و نقره معادل پول منتشره درگردش را قاعدتا می
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رفته مردم آگاه شدند که داستان چیز دیگر  ، رفتهاما چون واگذاری این قدرت بدون مکانیسم کنترل بود
های فراتر از  است؛ در واقع چاپ اسکناس، به هدف جبران کمبود طال و نقره و سرپوش گذاشتن بر هزینه 

بها باطل شد.  ها شد، درنتیجه ارتباط مستقیم ارزش درج شده روی واحد پول و میزان فلز گراندرآمد حاکمیت
کاهش ارزش واحد پول چاپی/ضربی با عین المثل کاالهای باارزش و با قابلیت    در نتیجه هرساله شاهد

ها از این نوع پول ای مانند طال و نقره بودند این یک سوءاستفاده از سوی اغلب حاکمیتمعادل سرمایه
)کاغذی( بود. فاجعه وقتی اتفاق افتاد که ارزش مندرج روی پول کاغذی )و سکه از فلزات کم ارزش( 

 یزان معادل تضمین شده با طال و نقره رعایت نشد. و م

که به   OBOLOSیونانی   205کنند که واژه پول از یک کلمه نظر به سرچشمەهای فارسی برخی ادعا می
یونانی استنتاج   وس(لوب)اوباشد اخذ شدە است. این ادعا که واژه پول در فارسی از واژه  معنی خرده فلز می

ت. با توجه به طرز نوشتن و آهنگ و تلفظ این واژه در زبان یونانی واضح است  شدە است، دور از حقیقت اس
رسد واژه پول از واژه پوول کوردی که به معنای که این واژه از یونان اخذ نشدە است. بیشتر به نظر می

چیزی شبیه پولک، نازک و مسطح، عموما قطعات شفاف پولکی سیلیکات جهت محافظت از شعله و 
 نامیدند. استفاده قرار گرفته است، که بعدها هر الیه مسطح کاغذی را پوول میآتش مورد 

ی تحلیل هوشیارانه  ی گذار از سیستم تهاتر و پایاپای )مبادله کاال به کاال( به اقتصاد پولی نتیجهالزمه
بشریت است و فراموش نکنیم که اختراع پول 
توسط مردمان درگیر تجارت و بازرگانان رخ 

 است و نه مخلوق دولت.  داده 

ها در حقیقت این مساله که گویا این دولت
کردهبوده اختراع  را  پول  که  سخن اند  اند 

که  معتقدند  دیگر  برخی  است.  نادرستی 
منشا پیدایش پول ادای دین و بدهی مردم 

و نه تسهیل مبادالت پایاپای   به مردم بوده
و آکادمیک بسیار در این مورد   متون علمی
اند که در این مجال فرصت آن نیست. تاریخا پول را مردمان جهت تسهیل زندگی و تجارت،  سخن گفته

اند و در طول زمان به این نتیجه رسیدند که پول رایج اند و نوع پول را مردمان برگزیدهانتخاب و تولیدکرده
 ای باشد. باید دارای مشخصات ویژه

 

 امال و تلفظ اوبولوس به معنی خرده فلز، پیوند  205

https://www.thefreedictionary.com/obolus 
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همگن )همه انواع آن یک شکل باشد(    -4قابل حمل    -3فاسدنشدنی(،  ماندگار)  -2تقسیم پذیر،    -1پول باید  
 موردقبول همگان باشد.  -5و 

ها از قدرت خرید و توانایی  به مرور زمان طال و نقره و فلزات تبدیل به پول رایج شدند. بعدها زمانی که دولت
اند. این انحصار جهت  ودهکسب قدرت پول آگاه شدند، همواره سعی در قبض انحصار چاپ پول در دست خود ب

 های پادشاهان و سیاسیون جاه طلب بوده است.های جنگها و تأمین هزینههای پادشاه، دولتتأمین ولخرجی

ای که انحصار آن توسط دولت و قدرت مستقر غیرممکن که از طال و نقره و یا ماده  انتشار پول هنگامی
ا زمانی که استاندارد طال حاکم بود، قدرت جاه طلبی  باشد خطر زیادی ندارد، به همین دلیل است که ت

 دولتها محصور و محروس مانده بود. 

اما از سه قرن پیش برای تصاحب سرزمینهای دیگران، جهانگشایی و تأمین هزینه لشکرکشی دولت ها 
انحصار ضرب  باید در گردش باشد که مهر ضرابخانه آنها بر پول حک شده باشد و  که  اجبار نمودند پولی  

پول در دست حاکمیت باشد. دولت داروغه و ارتش در دست داشت و دارد )با فرض عدم مسلح بودن جامعه( 
تواند درنتیجه حکومت پول را غصب کرد و به انحصار خود درآورد و این آغاز پول دولتی بود. حکومت می

ای، فقط نصف آنرا به نقره  پول سکه ٪ عیار نقره در90که در خلوص فلز دستکاری انجام دهد و مثال بجای
 ارزش مغشوش کند. اختصاص دهد و بقیه را با فلز بی

بنگاه و موسسه دیگری اجازه ضرب سکه با عیار بیشتر و بهتر نداشت، لذا مردمان مجبور شدند که سکه 
ه تاریخ  درصدی در مبادالت و ثروت خود بپذیرند. به گوا  90درصدی را با اجبار به عنوان یک سکه    50

است. امپراطوری روم و    ارزش نمودن واحد پولی بودهها کاهش و بییکی از دالیل سقوط عمده امپراطوری
 تاحدی عثمانی به عنوان دو نمونه قابل ذکر است.

 پول کاغذی در ایران 

ی  کلمه اسکناس از زبان روسی وارد زبان محاوره شده است. اسکناس نخستین بار در نیمه قرن دهم میالد
در چین جنوبی متداول شد. عالوه بر این در چین شمالی در مدت کوتاهی قبل از ظهور چنگیزخان پول  

است. برخی    کاغذی انتشار یافت که اعتبار آن هفت سال بود و معادل آن فلزی گرانبها مانند نقره بوده
 اند.زارش کردهمنابع اولین ظهور پول کاغذی به دنیای جدید و اروپا را توسط برادران پولو گ

نخستین بانکی که به چاپ اسکناس در ایران پرداخت، بانک جدید شرق بود که مرکزش در لندن قرار  
اسکناس و  انتشار میهای چاپداشت  و  گردش  ایران  بازرگانی  بانک  در  بانک  این  توسط  یافت.  شده 

هجری قمری امتیاز چاپ  1267های منتشرشده توسط این بانک از پنج قران به باال بود. در سال اسکناس
به بانک شاهی واگذار شد. بانک شاهنشاهی ایران طبق قرارداد  )بریتانیا(  اسکناس از بانک جدید شرق  

 2.8هزار لیره انگلیسی )معادل  800توانست تا رویترز حق انحصاری نشر اسکناس را داشت. این بانک می
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 و نقره اسکناس منتشر کند، ولی انتشار بیش از این  میلیون تومان به نرخ آن زمان( براساس پشتوانه طال
شمسی به فعالیت خود در زمینه نشر  1309مبلغ منوط به اجازه دولت ایران بود. بانک شاهنشاهی تا سال 

هزار   250اسکناس ادامه داد و در این سال امتیاز حق انحصاری نشر اسکناس از سوی دولت ایران به مبلغ 
اکه بانک شاهی اوال امتیاز چاپ و نشر اسکناس را انحصارا بعهده داشت دوما هر  لیره خریداری شد. زیر

های هر شهری نام آن شهر  اسکناسبر  گونه نبود. سوم،  که بانک ملی اینشهری دارای شعبه بود و حال این
چاپ شده بود و خرج کردن این اسکناس در شهر دیگری نیاز به کسر چهار شاهی برای هر یک تومان  

اینبو پول د. چهارم،  ناصرالدینکه  بر خود داشت، لذا مبلغ  های شاهی تصویر  لیره بخش    250شاه را  هزار 
ی کل کشور به عنوان خسارت پرداخت شد تا امتیاز چاپ و نشر اسکناس به بانک ملی  عمدەای از بودجه

 منتقل شود.  

بانک ملی ایران واگذار و مقرر  هجری شمسی حق انحصاری نشر اسکناس به مدت ده سال به    1310در سال  
ساله  10های  شد تا پس از انقضای این مدت در صورتی که این حق لغو نشود، به همین ترتیب برای دوره

هجری شمسی    1311های بانک ملی در اول فروردین ماه سال  بعد نیز عمل شود. سرانجام نخستین اسکناس
بانک شاهنشاهی و بانک ملی همزمان رواج داشتند و های  انتشار یافت. از آن تاریخ تا سه ماه اسکناس

 صورت تنها پول کاغذی ایران درآمد. های بانک ملی بهاز اوایل تیرماه آن سال اسکناس

در حقیقت چاپ اسکناس در ایران توسط استعمار بریتانیا و تحت نظر بانک خصوصی انگلیسی فعالیت  
ها و هزینه کرد و تمامیسی اقدام به نشر اسکناس میهجری شم  1339است. بانک ملی تا سال  کردهمی

مخارج تمرکز قدرت، ارتش و ثروت در ایران به روش استعمار نرم و چاپ پول توسط بانک ملی و مرکزی  
در حقیقت ادامه استعمار مرکزگرایان بر سایر ساکنان    مؤسساتبرای حکومت متمرکز وقت انجام شد. این  

کننده آن  چاپاست. حق انتشار پول و اسکناس بسیار قدرت مهیبی در اختیار    هجغرافیای کنونی ایران بود
همواره سعی  می توسط حاکمیت  ثروت  ناعادالنه  توزیع  و  دارایی مردم  از غارت  گذارد، جهت جلوگیری 
 شود میزان انتشار پول محدود به پشتوانه فلز گرانبهایی مشروط شود. می
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 قا فرانسه و تاراج مادەخام آفری

 

یکی از رویدادهای مهم پولی قرن اخیر شیوه و روش استعمار پولی فرانسه در کشورهای سابقا تحت اداره  
تاراج    19باشد. فرانسه با کنترل چاپ پول چهارده کشور آفریقایی آنها را به شیوه مستعمراتی قرن  خود می

ان نوین کپی و رونویسی از سیستم  کند. همانطور که پیشتر تشریح شد، سیستم تقسیمات استانی در ایرمی
نبود یک سیستم  و  پول  انحصار چاپ  از  با سوءاستفاده  به همان قیاس،  استانی فرانسه است.  اداری و 

های ایالتی و والیتی، کشور جدید ایران سیستم بهرەکشی سرزمینی و به  پارلمانی فدرال یا همان انجمـن
 از فرانسه آموخته و بازآفرینی کردە است. های دیگر را استعمارکشاندن خاک و منابع ملت

پس از جنگ جهانی دوم قدرتهای بزرگ استعماری سابق سعی در ترمیم چهره و مشروعیت سیاسی خود  
پس از فجایع و کشتارهای سهمگینی که در دو جنگ جهانی مرتکب شدە بودند داشتند. لذا بسیاری  

توانند درخواست مرات سابق خود را به دست گیرند و میوانمود کردند که فرصت خواهند داد تا سرنوشت مستع
استقالل و سلطه سرزمینی از سازمان ملل متحده بنمایند. با توجه به اینکه فرانسه در جبهه قدرتهای پیروز 

تغییر یافت.  کمی  جنگ قرار داشت، لذا شیوه استمرار انتفاع از منابع و استثمار ثروت کشورهای آفریقایی  
وودز هر  -وودز ویژەای تشكیل دادند. تحت قانون برتون-پیروی از آمریکائیان برای خود برتون  فرانسویان به

نمود که دالر را با  توانست با دالر آمریکا مبادله و تجاری بنماید و آمریکا تعهد میکشوری در دنیا می
نفوذ و قدرت آمریکا  کند. این به دالر آمریکا قدرت نامحدودی جهت گسترش    و مبادله  تعویض  ی معادلطال

 حتی در دورترین مناطق دنیا ممکن بنماید. 

منافع و درآمد ساالنه خود از مستعمرات چارەای اندیشید. وزارت دارایی فرانسه طی    فرانسه جهت حفظ
تبدیل این واحد پول  نرخ برنامەای پنهانی برای مستعمرات سابق خود در آفریقا واحد پولی را درنظر گرفت. 

فرانسه واحد پولی به نام  1945دسامبر  26با فرانک فرانسه نرخ ثابتی دارد. پس از جنگ جهانی دوم در 
فرانک    1.7باید    CFAکند که ارزش یک فرانک  ( عرضه میFCFAفرانك مستعمرات فرانسه در آفریقا )

به دو فرانک فرانسه ترقی نمود. به   CFAاین نرخ با افزایش یک فرانک    1948فرانسه باشد. در سال  
عبارت دیگر چون این واحد پول بجز اعتبار دولت فرانسه پشتوانه دیگری ندارد لذا عمال تبدیل به ابزاری 
جهت تاراج مواد خام آفریقا و آن چهارده کشور عضو پیمان شده است. این شگرد استعماری پس از جنگ  

میلیون نفر شده است. فرانسه   190کشور آفریقا با جمعیت    14جهانی سبب حفظ کنترل فرانسه بر اقتصاد  
 بدون این بازار کاال و خدمات قدرت اقتصادی نخواهد بود. 

درصد  65باشد که  طبق مفاد این اتحادیه پولی کشور فرانسه محل نگهداری ذخایر ارزی آن چهارده کشور می
سپرده ارزی    درصد  15شود. مابقی  منجمد میدرصد آن بابت ریسک و تعهدات    20در خزانه دولت فرانسه و  

قرض    هم به صورت وام به خودشان )با بهره تجاری(کشورها نزد دولت فرانسه قابل استرداد است که آن   آن
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 کند. نیروی نظامیشود. طبق این پیمان فرانسه مواد خام استراتژیک آن کشورها را کنترل میداده می
ور و مرور آزاد و دسترسی به بنادر و گذرگاه موردنظر در این کشورها را دارد. فرانسه حق ایجاد پایگاه و عب

ها داشته و آموزش پلیس و در صورت تهدید منافع فرانسه را در خاک آن  ارتش فرانسه حق دخالت نظامی
. این باید از فرانسه خریداری شود  کشور در انحصار فرانسه بوده و خرید تجهیزات نظامی  14ارتش اتحادیه  

اتحادیه استعماری سبب ایجاد رونق، اشتغال و توسعه برای شرکتهای فرانسوی و ایجاد انحصار کنترل در 
بخشهای )آب، برق، بنادر، حمل و نقل، انرژی و ..( شدە است. دلیل ادامه حیات صنعت خودروسازی فرانسه 

ها )صد البته بازار سفارشی و ای آنمیلیونی آفریق   190کیفیت رنو و پژو وجود بازار انحصاری  و تولید بی 
می فوق  بازار  شامل  هم  ایران  اتحادیه  انحصاری  این  طبق  است.  انحصاری  قیمتهای  به  فروش  و  شود( 

کشور( محدود شده است، بلکه این    14انحصاری نه تنها واردات از خارج از حوضه فرانک )فرانسه و این  
های فرانسوی خرید  درصدی از شرکت  حداقلدشان همواره کشورها ملزم هستند که مثال در قراردادهای خری
باشد. از سوی دیگر در مورد فروش مواد خام، پیشنهاد انجام بگیرد و تا به امروز این قرارداد برقرار می

گیرد. کشورهای آفریقایی مجاز نیستند به طور آزادانه شرکای ابتدایی و حق اول خرید به فرانسه تعلق می 
مانی، آمریکایی، مصری،..( بگزینند زیرا اولویت انتخاب و گزینش شریک تجاری از میان  غیرفرانسوی )آل

تدارکات عمومیشرکت بخش  در  فرانسوی  دولتی می  های  خریدهای  ادامه حیات  و  دلیل  باشند. یگانه 
 است(.    های فرانسوی وجود بازاری انحصاری در آفریقاست )این شرایط مشابه بازارخودروسازان در ایرانشرکت

( و CFA)فرانک    FCFAعالوه بر این مستعمرات سابق فرانسه مجبور به استفاده از واحد پول استعماری  
یعنی مادر  کشور  به  مبادالت  بیالن  ساالنه  بنین، ارسال  کشور  چهارده  ثروت  هرسال  هستند.  فرانسه 

مر ج.آفریقای  کامرون،  توگو،  سنگال،  نیجر،  مالی،  عاج،  ساحل  گینەبیسائو، بورکینافاسو،  کزی، 
گینەاستوایی، چاد، کنگو و گابون، معادل نیم تریلیون دالر در بانک مرکزی فرانسه انباشت شدە و فرانسه  

دهد.  ها تحویل میدرعوض کاغذ رنگی)پول مستعمراتی( که فقط در آن کشورها قابل استفاده است به آن
درصد از آن که  15با   ر یا طال خرید مگر فقطتوان دال( نمیcolonial debtبا سپرده فرانک مستعمراتی )

کشور عضو اتحادیه( قرار گرفته باشد و الزم است پیشاپیش   14بصورت وام در اختیار کشور متقاضی)آن  
 206بانک مرکزی فرانسه با درصدی تسعیر و مبادله شدە باشد.  به یورو توسط

ساالنه   انحصار  این  بابت  یورو    495استعمارفرانسه  منفعت کسب میمیلیارد  دالر(  تریلیون  در )نیم  کند 
 شد. حالیکه این سرمایه باید صرف توسعه و پیشرفت این کشورها می

 

 اتحادیه فرانکوفون فرانک واحد پولی خود در آفریقا را ملغی میکند، پیوند   206

https://africa.com/francophone-africa-ditches-french-currency-for-its-own 

 ر.ک به زیرفصل بدهی مستعمراتی 

https://www.celebritiesbuzz.com.gh/france-still-makes-500-billion-from-africa-every-year/ 
https://www.jacobinmag.com/2020/01/franc-zone-french- neocolonialism-africa 

 

https://africa.com/francophone-africa-ditches-french-currency-for-its-own
https://www.celebritiesbuzz.com.gh/france-still-makes-500-billion-from-africa-every-year/
https://www.jacobinmag.com/2020/01/franc-zone-french-neocolonialism-africa
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سال است که مبتال به دیکتاتوریهای فاسد، جنگهای خونین داخلی و  80بی جهت نیست که این کشورها 
پا، معاون نخست وزیر ایتالیا لوجی  شدەاند. در مهاجرت وسیع اخیر آفریقائیان به اروپیوسته    کودتاهای نظامی

دمایو به همتای فرانسوی خود با پرخاش، ریشه موج فرار آفریقائیان را افشا کرد. وی اشاره کرد که اگر 
کرد،  کشور غارت نمی  14استعمار پولی فرانسه در آن چهارده کشور، سرمایە موردنیاز تولید اشتغال را از آن  

  کردند. فرانسه بدون اتحادیه پولی و مستعمرات سابق خود در آفریقا قدرتی میها فرار نها به این سوی آب آن
 نخواهد بود.
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 جز خلق پول از هیچ و افزایش بدهی نیستوام دهی ب

 پژواک کوکبیان

 تورم و افزایش پایه پولی 

 

شود، در حقیقت  میسبب افزایش پایه پولی ریال  )با انتشار اسکناس(زمانی که بانک مرکزی با چاپ پول  
های تجاری و اعطای وام بانکی، بیش از یک ریال پول ایجاد خواهد بر اثر سپرده گذاری مردم در بانک

گیرند که بر اساس آن تغییرات پایه پولی  بهره می  شد. در سیستم بانکداری برای خلق پول از ضریب تکاثری
 شود. منجر به تغییر حجم )عرضه( پول در گردش می

مشاهده کنیم فقط در سه    است،  های ملی در دسترسکه آمارهای حسابشمسی    1338از سال    نگونههما
تا امروز به آمار نگاه کنیم،    1350ایم. همچنین اگر از سال  مقطع رشد منفی تولید ناخالص داخلی را دیده

ایم که آن هم ناشی از رکود اقتصادی بسیار عمیق بود. ولی رشد داشته  رقمیفقط در دو سال تورم یک
ایم. یکی از این های بحران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشتهمنفی تولید ناخالص داخلی را فقط در سال

 گ بوده است.مقاطع، مقطع انقالب و دیگری مقطع پایان جن

باشد. بانک مرکزی با انتشار اسکناس و یا ایجاد  هایش میمنشاء تورم همواره بانک مرکزی و سیاست
شود. سپس مردم  پول در اقتصاد می  حجمی ازپول از طرق دیگر، ابتدا سبب بوجود آمدن و به گردش افتادن 

نگهداری کرده و بقیه آن را به صورت گذاران بخشی از پول جدید را به صورت اسکناس نزد خود  یا سپرده
ازای ایجاد هر پول جدیدی توسط گذارند. پس به این ترتیب به های تجاری سپرده میسپرده بانکی نزد بانک

سپرده صورت  به  آن  از  بخشی  مرکزی  بانکبانک  اختیار  در  بانکی  میهای  قرار  تجاری  گیرد.  های 
گذاران را به صورت ذخیره نگهداری کرده و بقیه آن را  ردههای سپهای تجاری نیز بخشی از سپردهبانک

نمایند، اما اعطای وام و اعتبار به معنای ایجاد مجدد یک  گیرندگان میصرف اعطای وام و اعتبار به وام 
گذار اصلی محفوظ است و حق استفاده  پول جدید اعتباری است. زیرا عالوه بر آنکه حق برداشت برای سپرده

فراهم شده  و پول جدید ود را دارد، برای وام گیرنده نیز از طریق ایجاد اعتبار یک کانال پرداخت از سپرده خ
 شود.های تجاری است. در واقع پول جدید دوباره سبب خلق اعتبار میاست که منشا آن اعطای اعتبار بانک
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 کنددارتر می دار را پول تورم فقیر را فقیرتر، پول 

ها«  و تورم بپردازیم. زمانی از یک »سطح قیمت  هاه تحلیل و تفسیر معنی سطح قیمت در اینجا الزم است ب
سطحی از یک مایع را تصور کرده که متناسب با افزایش یا کاهش در حجم  همگان  ،  آیدسخن به میان می

ی صورت یکنواخت و مساورود، سطحی که مانند مایعی در یک حوض یا استخر، همیشه بهباال و پایین می
سطحی شناوروار موجود  و اینگونه هم  ها چیزی به اسم »سطح« معنی ندارددر مورد قیمتاما  رود.  باال می
ها در یک زمان واحد به یک کنندەای است. قیمت  گمراه  و تصور  این تصور متوسط قیمت ها تجسمنیست.  

های دیگر  تر از قیمت کنند و سریع تر تغییر میهایی هستند که سریع کنند. قیمت ی واحد تغییر نمی اندازه
ها در آن صنف و  لذا هربخش که اسکناس و نقدینگی بیشتری دریافت کند، قیمت  شوند.باال و پایین می

 رود، خوراک ممکن است تورم بیشتری ببیند تا صنایع دستی و قس هذا...بخش اقتصاد باالتر می

د، آن بخش متورم شده و گرانی به خود خواهد دید. حال دولت در جایی پول بدون بدون پشتوانه تزریق کن
کند، در حقیقت ابزاری بجز افزایش پایه پولی یا  وقتی که دولت برای تأمین مخارج خود تورم ایجاد می

 همان انتشار اسکناس پولی ندارد.  

صاد و حجم  شوند که تعادل میزان کاال در اقتهایی که زودتر از دیگران آگاه میدر فرآیند چاپ پول آن
های  را با قیمت   گیری تورم توانایی خرید کاالهمه و تعداد اسکناس ها به هم خورده است، پیش از    کمی

ها و خدمات بسیاری را به قیمتی بخرند که با وضعیت قبلی  توانند کاالدارند. آنها هنوز می  پیش از گرانی
، اما هنوز اثرش کامل نشده بود. بنابراین  داردپیش از جهش خود  بازار همخوان بود؛ یعنی وضعیتی که تورم  

گام، از یک  بهترتیب تورم گامدر موقعیت بسیار مطلوبی هستند و بدین  باشندین اشخاص که مطلع میا
 شود.  میو منتقل گروه مردم به گروه دیگر سرریز 

گروه جامعه  میان  در  تاخیر  اما  با  را  اقتصاد  در  افزوده  پول  این  که  هستند  نیز  دیگری    اختیار   درهای 
ها آنشده بهگیرند. این افراد در موقعیتی بسیار متضرر و غیرمطلوب هستند. پیش از آنکه این پول اضافهمی

اهند بخرند پول بیشتری نسبت به قبل خوی کاالهایی که میبرسد مجبورند برای برخی کاالها یا عمال همه
ها باال نرفته که درآمدشان همان درآمد قبلی باقی مانده است، یا اینکه متناسب با قیمتبپردازند، درحالی

 است.

سازی و صنایع به نفع کارگران مهماتتورم،  ر آن زمان  د جهانی دوم    در طول جنگآمریکا  کشور    نمونهبرای  
های جامعه تمام  آنکه از سوی دیگر به ضرر دیگر گروهسازندگان تفنگ بود، حال ، تولیدکنندگان ونظامی

 باشند.هایی که بیشترین ضرر را از تورم متحمل شدند کسانی با حقوق ثابت میشد. گروه

کردند، خرید کنند، مصرف غذاهای  مجبور بودند کمتر از مقداری که قبال خرید می  کسان با درآمد ثابت
ها پیش از این رو به صعود  شان را محدود کنند، زیرا قیمتتر را پایین بیاورند، و خرید لباسو گران  ترباکیفیت 

 شان، هنوز باال نرفته بود.که درآمدهایشان، حقوقگذاشته بود، درحالی



291 
 
 

شوندکه شوند، زیرا زودتر از افراد دیگر متوجه میبنابراین همیشه کسانی هستند که از تورم متنفع می
شود به این دلیل است که در فرایند ای که نصیب ایشان میزودی چه پیش خواهد آمد. سودهای ویژهبه

 تورم ضرورتا نابرابری در آگاهی و دانش وجود خواهد داشت.
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 عواقب تورم در قدرت خرید استعارزدگان 

  ین و فالت ایران، پادشاه تاریخی سرزمطوالنی  و استبداد    مستمرمورخان اتفاق نظر دارند که به جهت ظلم  
خود را مالک مال و جان همه دانسته و شوربختانه مردمان ایران مرکزی این استبداد مهر تائید    همواره

اند )تاریخچه قیامهای مردمان ایران بیرونی نمایانگر این حقیقت است( و تاریخ این سرزمین، میراث  داده
موضوع   شفافیاصوال مبدا استبداد در ایران نایده است.  دیرین پادشاهی مرکزگرا و دیکتاتور را بدوش کش

کند که در ایران اکثر روستاهای آباد دور از جاده و مسیر راه اصلی آبراهامیان اشاره می.  مالکیت است
اند که مردمان همواره  بودند، دلیل آن هم این بوده که ماموران مالیات و خراج آنقدر بی رحم و چپاولگر بوده

 سبب اند. این استبداد تاریخی  و دوراز دسترس آنها در روستای دور از جاده سکنی گزیده  ذر کردهاز آنها ح
شده که شخص اول مملکت تولید و ارزش اضافه اقتصادی ساکنان را به عنف، زور و دیکتاتوری حاکم به  

جان و مال    ادرهمنظور تقویت ارتش و دیوان ساالری )حاکمیت اداری مرکزگرا( همواره استثمار کند. مص 
شود. از مردمان و ساکنان یک سرزمین، ارزش افزوده  یک فعل ساده و امری عادی محسوب شده و می

اخ  پیشترآنها   وخراج  و مامور مالیات  داروغه  و چاپ می  یذاتوسط  پول کاغذی  بواسطه  اکنون  و  شد 
 شود. دولت مرکزی تاراج می ؛اسکناس

. تورم در  کندرا تعیین میثروت در هر جامعەای  و جریان  ت حرکت  مدیریت حجم پول و قدرت چاپ پول جه
  معنی لغوی آن به معنی بادکردن و متورم شدن قیمت ها است. ایجاد تورم با وجود پول کاغذی ممکن است

سکه و ناخالصی بیشتر فلز اصلی نمود عیارکمتر  تورم در شکل  فلزی بود،    سکهرایج،    پول  که  آن زمان  و
پول تبدیل به    دوره پس از آن  .نمودندمیسرقت    حاکمان و پادشاهان از تولید عمومیو اینگونه    نمودمی

از مقدار کاالی     کاغذ شد، با چاپ مقدار بیشتری از آن در حقیقت تعداد موردنیاز پول کاغذی در گردش
 یابد. شود، لذا بهای کاال افزایش میاقتصاد بیشتر میچرخه موجود در 

ای پول را  دوران مدرن، حکومتها با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم، نقش تاریخی لزوم اتکای پشتوانه در  
پول چاپ کرده پشتوانه  بدون  انکار کردند، لذا  پول تحمیل و می  هم  کنند. دولت و قدرت چاپ کننده 

الت است”، در  گذاری معام ای که توسط ضرابخانه من ضرب شده مالک وزن و ارزشکند که “سکهمی
گرفته مورد پول کاغذی نیز، اسکناسی که ممهور به مهر حکومت بوده مجوز گردش در اقتصاد را می

شود  یک نهاد انحصاری توزیع می  شود که پول توسطاست. در اقتصاد پدیده کانتلیون به شرایطی اشاره می
بگریزد، زیرا که پیشتر پول کاغذی به    تواندکند، از گرانی و تورم میو آنکه زودتر پول را دریافت می

 سرمایه ثابت و دارایی فیزیکی تبدیل شدە است.

دهد و قابلیت پس انداز به شکل  هم نمیرا از آنجا که اغلب مزدها اندک است، گاه کفاف زندگی روزمره 
حران  فلزات گران بها چندان فراهم نیست، ممکن است در عرض چند روز اکثریت جمعیت یک کشور دچار ب

معاش شوند. این پدیده در بسیاری از نقاط دنیا تجربه شده است و نتیجه یکسان است. به همین دلیل تامین  
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، زیرا که ثروت ثروتمند در دارایی  شوندثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر میدر فرآیند تورم،  است که امروز  
وی همراه با تورم پربهاتر و گرانتر خواهد    اندوخته شده که تورم به وی کمک میکند و مال و ملکثابت  

کمتر   هرروز  آن  خرید  قدرت  که  است  کاغذی  پول  همان  فقرا  دست  در  دارایی  عموما  اما  شد، 
  شود. می
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 و بار  ترازوهای میدان میوه شعبان داروغه و  

ر  جهت توضیح استعمار پولی حکومت مرکزی بر سرزمینهای مولد و تولیدکننده از میدان میوه یک شه 
بریم. فرض کنید که در یک میدان میوه و بار که تعدادی مغازه و حجره دورتادور این میدان بار بهره می

  شود و تمامیبا قوه زور و قهریه وارد میدان می)شعبان داروغه(  قدرتی  کنیم  فرض میاند،  قرار گرفته
کند کند. به همگی اجبار میمصادره میرا  که جلوی هر مغازه قرار دارد  داران  های مغازهترازوها و باسکول

کاغذی  )در اینجا پول    شعبان داروغهکه فقط از ترازوی آورده خودش استفاده کنند. غافل از این که ترازوی  
دهد زیرا که فنر آن سفت بسته شده است. در حقیقت ترازو بجای نشان  دولت( کمتر از وزن واقعی نشان می

ترازوی شعبان داروغه ازای هر تراکنش و معامله مالی،    دهد. بهشان میکیلو ن  70کیلو، فقط    100دادن  
٪ از زحمت تولیدکننده را به سرقت برده است. پولی که توسط دولت بدون نظارت و رقابت  30  (دولت)پول  

 دهد. است که عدالت و حقیقت را نشان نمی زوری شعبان داروغه شود، همانند ترازویچاپ می

 

 الکترونیکی کارت تورم مضاعف پول  

آید.  روی دیگر سکه مبادالت الکترونیکی این مساله است که با هر وام جدید، بدهی جدیدی به وجود می 
و دلبخواه به افرادی   ها از هیچ، پول خلق کردهخانوارها در این امر نهفته که بانک  منشا قروض نجومی

و در    ای از خانه پنهان کرده باشندها با درایت در گوشهستند که بازنشستههایی نیها پولاند. این واموام داده
. باالخره زمانی سنگینی  اندکه از هیچ خلق شدههستند  ، بلکه اعتباری  گذاری کرده باشندبانک سپرده

شود، دقیقا همان چیزی که موجب  ها ایجاد مییابد که موجی از توقف پرداختها چنان افزایش میبدهی
 بحران مالی اخیر شد. 

سازی پول اتفاق افتاد؟ چرا  سوال اینجاست که چطور و چه زمانی چنین موضوع با اهمیتی یعنی خصوصی
ها ست که مسبب بحرانی هستند که عواقب وحشتناکی برای میلیونهاییجواز خلق پول در اختیار همان بانک

 شهروند عادی داشت؟ 

انونی که چاپ اسکناس در خانه را ممنوع کرده است، هیچ وقت  باورکردنی نیست ولی واقعیت دارد، ق 
کنند، اعمال کرد. از آن  هایی هم که پول الکترونیکی خلق میروز نشده تا آن را بتوان در مورد بانکبه

، پول نقد به تدریج اهمیت خود را از دست داد و  ندشروع به استفاده از پول الکترونیکی کرد مردمزمانی که 
 ها انتقال یافت.  افزایش پول به بانکمتیاز عـال ا
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 اثرات تورم در تولید استعمارزدگان 

با سیاست های استعماری خسارات بسیار سهمناکتری به بار خواهد آورد.    راههم   سیستم بانکداری تورمی
ن از رقبا،  ها برای جا نماندوضع امروز نظام بانکی استعماری از تخصیص غیربهینه فراتر رفته است و بانک

هایی رأسا به بخش های غیرمولد اقتصاد  از نظارت ناکارآمد بانک مرکزی استفاده کرده و با تاسیس شرکت
اند و   نمودەاند.   ایگستردهگذاری های  بانکها سرمایهاینگونه  وارد شده  تزریق  در شرکتهای خودتاسیس 

 باشد. هستند عمدتا در مناطق مرکزی میجغرافیای اکثر این شرکتها و تولیدیها که بانکها مالکان آنها 

انداز   های فراوانی بر اقتصاد و بویژه مردمان بدون پسخلق پول اضافی در اقتصاد و در چنین مقیاسی، هزینه 
های مولد اقتصاد شده  ها سبب رکود بیشتر بخشو پشتوانه تحمیل کرده است. افزایش قدرت خلق پول بانک

اند، بصورتیکه به گزارش چاپ پول، نقدینگی دهشتناکی را به اقتصاد افزودهاست. این بانکها با تزریق و  
اقتصاد حداقل سالی حدود   به  افزوده شدە )نقدینگی(  پول کاغذی  هزار میلیارد تومان    200خود دولت، 

و مطالباتی که قابل وصول نیست، منجمد    و دارایی ثابت  های زمین و ساختمانو عمدتا در بخش  207باشد می
 است. شده

شود. بطور مثال یک  گذار واقعی میاین خلق پول نه تنها اثر مستقیم دارد، بلکه سبب عدم ورود سرمایه
است در    برنامهو    دریافت کردهبدون بهره و یا وام بدون انتظار بازگشتی از بانک  کالن  فرد اصفهانی وام  

شود( تاسیس  و ملل تحت استعمار داده نمی  تولیدی )مجوزها معموال به افراد بومی  کارخانهکرمانشاه یک  
رساند، این تولید پول مسبب تورم  مستغالت میخرید در  کند، این شخص پول را به مصرف دیگری از جمله 

جاد واحد  افتد اینست که چون تورم ناشی از تزریق پول اضافه بدون ایشود، اما اتفاق دیگری که میمی

 

 شود، و الله اعلم. میلیارد تومان پول چاپ می  2000برخی معتقدند که روزانه  207
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)که قرار است در    تولیدی، به اقتصاد وارد شده، قیمت ماشین آالت، مواد الزم و ملزومات همین کارخانه
گذار  شود. حال اگر یک فرد سرمایهآینده توسط شخص دیگری تاسیس شود( و واحد تولیدی گران می

فاصله زمانی شش ماه یا  را با    سرزمین خودکرمانشاهی قصد تاسیس همین واحد تولیدی مورد احتیاج  
خریدهای ماشین آالتی خود را با قیمتهای جدید و گرانتر انجام    یک سال داشته باشد، مجبور است تمامی

  به اقتصاد عمال متوسط عمومی)خلق شده از هیچ(  دهد، زیرا که فرد اصفهانی با دریافت پول تزریقی  
 را باال برده است.در مستغالت و ملک قیمتی 

پو متاراج  زنجیروار  فر  نتجلی  پایان  در  ضرر  و  خسارت  برابر  چندین  میآبه  تشنه  یند  جغرافیای  شود. 
 گذاری)مثال کرمانشاه( در نهایت یک واحد تولیدی با مشکالت ذیل دریافت خواهد کرد:سرمایه

حساب  جهت توسعه استانی هزینه شود، پول و اعتبار به  مقرر بود پول و سرمایه از محل بودجه عمومی -1
استان کرمانشاه نوشته شده، ولی عمال به جغرافیای دیگری منتقل شده است. استان محروم به معنی استان  

 محروم از حق خود است. 

 گذار واقعی با تاخیر چند ساله نسبت به رقیب مرکزنشین خود وارد بازار خواهد شد.سرمایه -2

 شود.رقابت قیمتی با رقبا کمتر می هزینه برپایی کارخانه ایشان گرانتر شده، لذا قدرت -3

به دلیل اینکه سیستم اعتباری و پولی حاشیه سود کمتری برای ایشان طراحی کرده، لذا اگر رکودی    -4
در فروش، کسادی بازار، بحران تأمین مواد اولیه و یا کمبود انبار پیش بیاید، براحتی به رقیب مرکزنشین  

 ار خواهد رفت. بازد و از گردونه تولید کنخود می

این سیستم چپاول مالی و پولی به کسی پاسخگو نیست. تاکنون مشاهده نشده است که نظام بانکی یا 
 یک بانک به این دلیل مؤاخذه شود و یا به دادگاه کشانده شود. 

- 1393میزان پول در اقتصاد ایران تقریبا در ده سال )خلق پول توسط مرکزنشینان جنایت استعماری است.  
تبدیل به ارز شده    در عمده موارد( بیست برابر شده است و معلوم نیست صرف چه اموری شده است )1383

و از کشور خارج شده است(. هرچند در تظاهرات صندوقهای قرض الحسنه و شهرهایی که در آن اعتصابات  
ان اختصاص و جریان داشت، بسیاری درک نمودند که اعتبارات تزریقی به کدام منطقه از جغرافیای ایر

، زیرا که عمده تظاهرات بر ضد صندوق ها در مراکز ایران بود، دلیل روشن است، ملل  جریان یافته است
گذاران را به غیرفارس پس اندازی ندارد که در صندوق قرض الحسنه سپرده کنند و تخلف این نهادها سپردە

ها  های مالی نیست، بلکه آن و صندوقهای مستعمره در سالمت بانک  خیابان گسیل دارد، آرامش سرزمین
 اند. انداز نداشته ابتدا پولی جهت پساز 
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 بانکها ابزار اعمال انحصار پولی 

 

ها اینچنین چپاول  خلق پول و در نهایت ایجاد تورم به شیوەای که توصیف شد همە جا مشابه است و سرزمین 
ترین نقش در  ها اصلیدهد که بانک  د بدون اینکه حتی یک گلوله شلیک شود. آمار نشان مینشومی

 ترین ابزار استعمارگر نزدیک تبدیل نموده است.  خلق پول را بر عهده دارند. سه دلیل عمده بانکها را به مخوف

 یک( ضریب افزاینده پولی

 دو( توزیع استعماری و تبعیضی اعتبار و پول 

 ده و پس انداز سه( سپر
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 ضریب افزاینده پولی 

های صحیح بانکداری وکارتلهای بانکی در کلیت توان به عدم رعایت و مراعات روشدلیل نخست رامی
 خود بیان کرد.  

پیگرد قضایی دارد، بانک باشند،  در هر جای دنیا جعل اسکناس  قانونی را نقض کرده  آن که  بدون  ها 
، بدهکاری  تخلفاتاین  هزینه  گیرند. سرانجام و  برای این کار بهره هم می  کنند ومیلیاردها پول خلق می

 آفرینند بدون سر و صدا انجام شده است. ها که از هیچ پول میالعمر شهروندان است. فعالیت بانکمادام

ها )استفاده از ترفند ضریب افزاینده پولی(، به علت فهم نادرست اقتصاددانان ایران از اثرات خلق پول بانک 
درصد(، دولت تحت نفوذ   13به    17ها از  با وجود تجربه غیرموفق سالیان قبل )کاهش ذخیره قانونی بانک

بسبانک پاسداران، در  وابسته به سپاه  بانک های خصوصی  به ویژه  از رکود )ضریب  ها و  ته دوم خروج 
درصد   10درصد به    13افزاینده پولی را دوباره کاهش داده است( تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی از  

درصد    10ها شد. اصال مشخص نیست حتی این  گرفته بود که موجب افزایش مجدد قدرت خلق پول بانک
ه بانک میتواند بدون داشتن سپرده کافی، تا  این ضریب به این معنی است ک  ای رعایت شود.الزام ذخیره

   برابر سپرده، تولید اعتبار در قالب وام بنماید. 10

دیان تبعیض با سوءاستفاده از ضریب افزاینده پولی خلق اعتبار )پول ٶبانکهای تجاری همچون نماینده و م
 کنند. از هیچ( حسابهای خود را پر می

ها به نزدیکان و بستگان به صورت وام و با سود اندک در اقتصاد این اعتبار در دست بانک   قاعدتا خود
شود. نکته اینجاست که در چنین اقتصادی تولیدکننده متضرر واقعی است. زیرا که نرخ رشد  وارد می

سال اخیر، خلق پول از هیچ و    15تولید با نرخ تولید اسکناس و پول همسان نیست. دلیل تورم سهمناک  
یا کاالی    تواند کاالی کشاورزی باشد(از پول خلق شده برای خرید کاالی مصرفی )میاستفاده قوم حاکم  

 شود. سرمایەای، ویال در شمال، زمین در کالردشت، مغازه و پاساژ در بانه و زمین کشاورزی در قروه 

نین کالهبرداری را این چ  ،بانکی  انبانکی در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بدهکاریک مدیر مجرم  
کند و  میلیارد بدهی تو را تسویه می  80کنیم که  میلیارد ارزیابی می  120دهد، "ملک تو را  توضیح می

میلیارد هم کارمزد زحمات بنده حقیر است." این چنین جنایتی در   10شود،  میلیارد هم به تو داده می  30
 زیان ممکن شده است.حق مردم و کارگر این سرزمین تنها بواسطه سیستم استعمار پولی مرک

ها گرانی همگیشود، میلیارد پول به متوسط عمومی قیمت در امالک و سایر بخشها تحمیل می 120این 
 ناشی از جنایت مالی اینگونه است.

دستمزدی مابین مرکزیان ایران )با قدرت  -چنین سیستم بانکداری ذخیرەای استعماری یک سیستم بردەداری
توان گفت وقتی  باشد. میفروشند، میدیگرانی که نیروی کارگری خویش را میایجاد اعتبار در دست( و  
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کند، پول خلق شده از هیچ وارد اقتصاد شده و  پایه پولی از طریق منابع بانک مرکزی افزایش پیدا می
کند. این گردش با توجه به میزان قدرت وام دهی بانک ها )ضریب فزاینده( سبب    گردش خود را آغاز می

شود. همانطور که گفته شد سهم ( میخصوصا در مستغالت  )منجر به گرانیچندین برابر    زایش نقدینگیاف
  شده،  چاپ  پول   ٪12٪ بوده است. یعنی فقط معادل  88های اخیر در این زمینه بیش از  نظام بانکی در سال

هم غالبا توسط بخش کشاورزی تولیدی    ٪ 12این    و  است  موجود اقتصاد   در آن    معادل  محصول   و  جنس   کاال،
کند  درصد )پول(کاغذ در اقتصاد نمایندگی جنس و ثروتی را نمی  88شود. یعنی  و بخش کشاورز تولید می

 و از هیچ چاپ شده است. 

به ایران مقرر شد که مالحظات کافی انجام گیرد. به همین ها  توسط خارجیدر ابتدای معرفی پول کاغذی  
از تاسیس بانک شاهی و رواج پول اسکناس جهت جلوگیری از سرایت تورم و سرریز پول سبب بود که پس 

ها به صورت تورم، هر  به جغرافیای دیگر وممانعت از چاپ اسکناس و انتقال به سایر شهرها و سرزمین
شد، با نرخی  اسکناسی جهت استفاده در منطقه مشخصی تعیین شده بود و اگر در شهر دیگر مبادله می

شد. به عبارتی یک شهر حق نداشت با چاپ اسکناس بدون پشتوانه کاال و خدمات شهر  رزانتر تسعیر میا
 دیگری را غارت کند. 

هزینه گردش ، اعتبار و  حق  که فقط در کرمانشاه  است  م  1920ش/1299تومانی سال    2نمونه ذیل، اسکناس  
 داشت.  و خرج 

 

ه شهرهای  بن شهرهای سرزمین کوردستان و زاگرس  دلیل کوچ فارغ التحصیالن و مهندسان و متخصصا
 وکار توسط   مرکزی، کنترل وام و اعتبارات در دست مرکزیان است و چون سرمایه و توان مالی ایجاد کسب

مرکزیان بواسطه دسترسی به سرمایه ارزان )اعتبار با سود ناچیز( مهیا است، لذا عمده اجرای فنی و صدارت  
  شده است. پروژه توسط آنها مدیریت
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 توزیع و تخصیص اعتبارات به روش استعماری 

کنند. دلیل دیگر تبدیل بانکها به ابزار بانکها به دلیل دیگری همانند یک موسسه استعماری عمل می
بازتولید استعمار نحوه توزیع و چاپ پول اعتبار است. مرکزگرایان )سانترالیست ها( با استدالل اینکه که 

گیرد، قدرت توزیع اعتبار و  ت بهینه و عادالنەتر توسط بانک در مرکز انجام میتخصیص منابع به صور
 دهد.حقایق دیگری را نشان میتایج و تبعات بعدی ن  متاسفانه.  اندداده  قرارپول و وام را دراختیار ایران مرکزی  

های ه سود بخشها بدهند که وام آمار و خروجی عملکرد تخصیص منابع در نظام بانکی ایران گزارش می
که سودآوری باالیی دارند صادر شده و به سود کسانی که به مرکزیان نزدیک هستند،  -غیرمولد اقتصادی  

 تخصیص داده شده است. 

 

 وام کوچک، کسب و کار خانوادگی 

مالی بسیار مرتبط با مکان وام دارد. تحلیل های کارشناسان    مؤسساتاثر اقتصادی اعتبار و وام دریافتی از  
دهد که اثر وامها و پولهایی که اکثریت آنها در استانهای مرکزی هزینه شده، بر رشد اقتصادی  نشان می

گیرندگان مولد  کشوری، خنثی یا منفی بوده است، به عبارت دیگر، عمده حجم وام و پول توزیع شده به وام 
( را ایفا cost centerرشد ملی تاثیری نداشته است. استانهای مرکزی نقش مرکز هزینه)  و تولیدی در

دلیل عدم تمایل و یا عدم استعداد طبیعی، توانایی استفاده از وام   کردەاند. به عبارت دیگر این مناطق به
راه اندازی کسب و  اند. در اینجا مقصود از واحد تولیدی،  برای توسعه و برپایی واحدی تولیدی را نداشته 

باشد. به عنوان نمونه، یک مادر  کار کوچک، کسب و کار خانوادگی و یا یک فرآوری ساده تولیدی می
 کنی یا بستەبندی میوه تاسیس کند.تواند یک تجارت میوه خشکسرپرست خانوار، با وام کوچک می

باتوجه به تولید فراوان سیب، هلو، کشمش و میوەهای دانەدار و هستەدار و به دلیل نبود سرمایەگذار بزرگ  
استعمارزده می اندازی کسب و و کارخانەای، خانوارهای مناطق  و راه  وام کوچک  با دریافت  توانستند 

پای درختان ارومیه، مهاباد،  مولد ایجاد کنند و هم از اتالف هزاران تن میوەهای    کاری کوچک هم اشتغال
 دهندگان باغی جلوگیری کنند. مراغه و سایر پرورشبوکان، میاندوآب، تبریز، گناوه، 
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 سهم بانک در گرانی مسکن 

٪ افزایش دهند. به این 11.5ها در موقعیتی هستند که میزان پول را ساالنه به واسطه روند خلق پول، بانک
م افزایش  امالک  بهای  هم  رویای  یترتیب،  و  مسکن  بازار  از  کامل  طور  به  آینده  نسلهای  هم  و  یابد 

میلیارد تومان را هزار    96نفر با تشکیل مافیا    250شود. »در جغرافیای ایران   صاحبخانه شدن حذف می
هزار مؤسسه خیریه در کشور کار اقتصادی  گوی دولت و مردم هم نیستند«؛ »هفتکنند و پاسخمدیریت می

کنند«؛ »برخی از این مؤسسات دارای شرکت حساب مالی ارائه نمید و یک صفحه هم صورتکننمی
 توان جلوی فساد و رانت اقتصادی را گرفت«. میلیارد دالرند که با این وضعیت نمیهواپیمایی به ارزش شش

ب بانکی  کنید، پولی که به حساکه برای خرید آپارتمانی به غایت کوچک درخواست وام می  هنگامی
که در    های مشتریان آن بانک نیست. در عمل یک کارمند در فرمیاندازها و سپردهشود، پسواریز می

بدین ترتیب پول جدیدی برای گردش  و    کندرا تایپ می  صفحه تصویر کامپیوتر به نمایش درآمده است رقمی
کنند، میزان پول در گردش  ر را میهای دیگر هم دقیقا همین کاوارد بازار شده است. از آنجا که بانک

کند. این امر موجب افزایش تدریجی  ما در حال افزایش است. هر وام جدیدی، پولی جدید را خلق میئدا
کند.  شود و خریدار بعدی را ملزم به دریافت وام بیشتری از بانک و بدهی بیشتری میبهای مسکن می

ر قیمت مسکن بیشتر باشد، سطح عمومی قیمت مسکن باال  این گونه است که هرچه دخالت و سهم بانک د
 شوید چرا بانک ها عاشق وام دادن به متقاضیان مسکن هستند؟رود. حاال متوجه میو باالتر می

حال اگر روند این انبساط پولی و وامی در جغرافیای مرکز ادامه دار و مستمر باشد به دلیل واحد پولی 
کنیم کند، لذا مشاهده میمی)سرریز(  پول و اعتبار به تمام جغرافیا سرایت  مشترک، اثرات تورمی این خلق  

شود بدون این که پیرامون و استعمارزده  که انبساط اعتبار توسط مرکز، سبب تورم مسکن در پیرامون می
 از نقدینگی ایجادشده منفعت و سودی حاصل جغرافیای مستعمره شده باشد.   

 

 ی ویران کرمانشاه روستای آباد اصفهان و آباد

که بخشی از نیروهای مولد اقتصاد تحت اجبار و  تخصیص و توزیع اعتبار در یک سیستم بسته اقتصادی
ناچاری کاال، موادخام و دستمزد خود را به بخش دیگری که کنترل پول و اعتبار و سرمایه در دست دارند، 

 نه شده است.  کنند، منجر به ایجاد یک رابطه استثماری، غارتگراارائه می

الزم است به بسط بیشتر موضوع بپردازیم. استعمار پولی به روشهای متفاوتی و به صورت ناروشن و زیرکانه  
 شود. شود. در اینجا چندین روش قابل مشاهده تشریح میانجام می

ارد بین  ریزی کشوری از سیستمهای استاندبه دلیل حاکمیت فامیلی و استعماری حاکم بر ایران، نظام بودجه
کند. بواسطه قدرت چاپ پول بانک مرکزی و حضور نمایندگان استانهای خاص در  المللی پیروی نمی
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شود. در گزارش  دار و بسیار تبعیض آمیز اجرا میگیری، عمال توزیع بودجه کامال جهتمراکز قدرت و تصمیم
های  است، و شامل طرح  یرسم  متوسط بودجه عمرانی اختصاصی سرانه )آمار بودجه عمومی  1383سال  

شود( استان اصفهان دویست برابر بودجه  های خارج از ردیف بودجه و پروژەهای با اولویت ویژه نمی ویژه، وام
سرانه اختصاص داده شده به فرد کورد بوده است. در حالیکه استان اصفهان حداکثر سه برابر استان کردستان  

 جمعیت را در خود جای داده است. 

گیرد، در حقیقت  در فرآیند تقسیم بودجه هر استانی جمعیت بیشتری داشتە باشد بودجه بیشتری میمجددا  
کند،  زند، شهرها و آبادی های مستعمره را تخلیه میاستعمار با مهاجرت اجباری با یک تیر چند نشان می

جه بیشتری به استان دهد، در همان حال بود ها به دلیل جمعیت کمتر بودجه کمتری اختصاص میلذا به آن
جهت فاجعه فقط به حکمرانی، مدیریت قوم و دیگر  کند. از  کارگر مهاجرپذیر )استان اصفهان( لحاظ می

 شود. خویشی، هم زبانی مسئوالن با جغرافیای موردنظر ختم نمی

سیستم   گیری و قوه اجرا)مجریه(،به دلیل عدم استقالل نظام قضائی و ممیزی)قضائیه( از بدنه قوه تصمیم
 .کند ارائه زیر بسته و تواند گزارشی از چرخه کور و نهاد مستقلی نمی

و از آنجا به    -2گیری )مقننه( به  تصمیم   -1این چرخه سه مرحلەای از   نظام   -3بدنه اجرایی )مجریه( 
گیرند،  میمبهم و ناصحیح است. به عبارت دیگر، با متر خود برای خود اندازه  کامال  دادرسی )قضائیه(  

دوزند، فرق  دوزند، متر و معیار آنها بسیار با متر و اندازەای که برای دیگران میبرند، و خود میخود می
دارد. یک متر آنها دویست برابر متر بریده برای مردمان مستعمره است. مساله مشابه آن است که در وزنه  

درصد وزنی )بودجه تخصیصی( استانهای خاص است. یا نیم دهم     1/ 200  ترازو دستکاری شده و میزان وزن
به ازای هر استان اختالف دهشتناکی دارد که  بین استانها  به عبارت دیگر میزان سرانه بودجه تخصیصی  

 در طول مدت چهل سال یک شهروند اصفهانی، دویست برابر یک کوردستانی بودجه دریافت کردە است.

عینی و مسئول دولتی گزارش شده است. ایشان به وجود سیستماتیک نمونه دیگر قابل اشاره توسط یک شاهد  
کند که  کند. یکی از دهیاران کرمانشاهی نقل میسیاستگذاری استعماری در فرایند بودجه اعتراف می

شود که بودجه شود، ایشان در آن سمینار متوجه میایشان به گردهمایی دهیاران کشور در اصفهان دعوت می
میلیارد تومان پول در حساب    200دهیاری های استان اصفهان )همگی آنها( بیش از    تمامیو حساب بانکی  

میلیارد تومان در حساب دهیاری یا همان    200دارند، به زبان سادەتر تمام روستاهای استان اصفهان دستکم  
خاصی  صندوق ذخیره پولی روستا موجودی دارند. نظام تخصیص اعتبار مرکزی، تسهیالت و بخشودگی  

برای جغرافیای ویژەای قائل است. بی دلیل نیست که هیچگاه یک کارگر اصفهانی در تبریز یا کرمانشاه  
 ، زیرا که سمت حرکت کارگر به سمت جایی است که سرمایه تخصیص داده شده است.  شود مشاهده نمی

کنیم تورم واقعی حدود    کند. فرضدر فرایند خلق پول و وام دهی استعمار چهره واقعی خود را نمایان می
درصد پول مجانی برای وام گیرنده   20درصد باشد، لذا هر وام و اعتبار تخصیصی با سود کمتر از    20
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گیرنده با خرید هرگونه دارایی که گیرنده داده است. وام به وام   حاکم شود که بانک و دولت  محسوب می
پایان سال مابه تفاوت نرخ فروش دارایی و تورم سود    همتراز تورم افزایش قیمت داشته از تورم سود برده و در 
 و منفعتی است که از وام کم بهره کسب کرده است. 

  لدرصدی بر کسان دیگری تحمی  20این اعتبار و وام از صندوق دارایی ملی پرداخت شده و همانا این هزینه  
گیرنده   باشد که وامداده میخوشبینانەترین حالت رخدر  شده است. هزینه بیست درصدی تحمیلی به سایرین  

کند که تقریبا نصف اعتبارات بانکی قابل دولت ایران روایت از آن می اختالسگر نبوده است. گزارش رسمی
های غیرقابل گیرنده، وام را پس نداده است. این وام وصول نیست )آمار بانک مرکزی(، به عبارت دیگر وام

( نشده باشند، به ارز تبدیل شده و از گردونه اقتصادکشور خارج  وصول، اگر تبدیل به سرمایه ثابت )امالک 
هزینه سرشکن اقتصاد،  از گردش  پول  خروج  این  است.  تورم   یشده  به صورت  را  خود  اقتصاد،  بر مابقی 

 دهد.  مضاعف در امالک یا گرانی دالر و یا هردو همزمان نشان می

،  کورشهای  کزی )همچون اسنپ، فروشگاهکمک مالی، وام بانکی و اعتبارات به کالن شرکتهای مر
بازار ( همچون سوبسید و رانت می…تبرک، شهروند،   بلعیدن سهم  با  باشند. شرکتهای مرکزی رانتی 

کنند.  شرکتهای کوچک محلی عمال اقتصاد ضعیف سرزمینی و محلی و اشتغال صورت گرفته را نابود می
تواند برای اخذ وام از خزانه ملی و سی درصد ارزش آسانتر و سهلتر می  کورشهای  شرکت مادر فروشگاه

 ندارند.بانکی افزوده جبرانی اقدام کند. شرکتهای محلی و سرزمینی مطلقا دسترسی به چنین تسهیالتی 
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 مالیات گیری بدون لحاظ عقل سلیم 

  1391های  در جدول زیر برآورد تقریبی از حجم سپرده جاری به تفکیک هر استان از "متوسط سهم بین سال
  1397" استخراج گردیده و با فرض عدم تغییر محسوس در ساختار سپرده های کشور برای سال  1395الی  

رویه و اجرای قوانین مالیاتی در مناطق ایران متفاوت است، به این صورت که بواسطه تخمین زده شده است.  
 کنند. دهند و بقیه رانت و سوبسید دریافت میتبصره و مالحظات خاص برخی بیشتر هزینه می

 

ها و  کند یک سوم زمینفردی از جانشینان آیت الله مصباح یزدی، حجت االسالم احمد رهدار ابراز می
گیرد. ها تعلق نمیباشد و لذا هیچگونه مالیات و عوارضی به آنمستغالت شهر اصفهان تحت قانون وقف می

اشاره می به تمامیایشان  بودن، ساالنه مشمول هیچگونه   کند که خیابان صفائیه اصفهان  بواسطه وقفی 
های غیرفارس نشین، اعتراضات  کنیم  تقریبا در استان. مشاهده می208کنندشوند و پرداخت نمیمالیاتی نمی

به تخلفات و کاله برداری های صندوقهای قرض الحسنه بسیار کمتر مشاهده شد، یک دلیل آن اینست که 
نداده که از آنها کالهبرداری شود،   سیستم بانکی استعماری ایران اصال به غیرفارس زبانان اعتبار و وامی

ن صندوق ها فقط در شهرهای مرکزی ایران انعکاس و نمود  آنها پس اندازی ندارند. در حقیقت مشکالت ای

 

 ما روحانیون باید با فقر زندگی کنیم؟ ”، آدرس پیوند: میزگرد خبرگزاری حوزه،  ”چرا 208

 https://www.youtube.com/watch?v=uqCBvDFTVNw  

https://www.youtube.com/watch?v=uqCBvDFTVNw
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های  کند ، همان شهرهایی که دارای پس انداز، اعتبار در بانک و پولهای کالن در حسابگسترده پیدا می
  های اصفهانی(.  خود هستند )نمونه حساب دهیاری
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بر درآمد بگیرد زیرا که دارایی تواند از ارزش افزوده درآمد مالیات  در صورت موافقت پارلمان، دولت می
افزوده می خانگی،  آنان  وسائل  بر  افزوده  ارزش  کاالی غیرسرمایەای. مالیات  و  اقالم مصرفی  نه  گردد 

و عادالنه ندارد، چرا که هیچ   یابند هیچ جنبه علمی  پوشاک و لباس، میز و صندلی که استهالک می
ارزش افزوده با تعریف معوج از ارزش افزوده، ترفندی  تفکیکی میان فقیر و غنی موجود نیست. مالیات بر  

 است تا هزینه چاپ پول از هیچ بر تک تک افراد تقسیم و سرشکن شود. 

 

 

 

 و اختصاص وام و اعتبار    خاستگاه قومی 

در چه شهری متولد شده باشید بسیار در تعیین آینده شغلی و اخذ مسئولیت موثر است. انحصار انتشار پول،  
دهد که اعتبارهای مالی/بانکی و وامها به چه نسبت نده پول و گروه فرادست این اجازه را میبه صادرکن

باشند.  ها منشاء رشد و توسعه اقتصادی مناطق جغرافیایی میو چگونه توزیع کند. این اعتبارات و بودجه 
با تخصیص اعتبار و بودجه  گیران مالی و پولی،  بنابراین ریشه و خاستگاه جغرافیایی وزرا، مسئوالن و تصمیم

را بر اساس استان و    57های پس از انقالب  به آن جغرافیا نسبت مستقیم دارد. در جدول زیر مسئوالن دولت
اکثرا از دو   ایران  هایدولت  کارگزاران  انقالب  از  پس  سالهای  تمامی  دردهد. ها نشان میآن  خاستگاه قومی

 استان تهران و اصفهان بودەاند. 

 

بر تبعیض گسترده در سطح نیروی انسانی دولت و کابینه دولتهای پس از انقالب حتی در سطح مدیران    مزید
 دهند.  میانی و روسای ادارات قوم حاکم اکثریت مطلق را تشکیل می
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های پس از انقالب و سهم خاستگاه ترکیب مشارکت اتنیکی دولت  209با استناد به آمار مرکز مطالعات تبریز 
٪  78بطور متوسط  دهد که از تاریخ تاسیس جمهوری اسالمیانتخاب اعضای کابینه، نشان میاستانی در 

درصد    4درصد ترک،    8گیران در پست های ارشد کشور از گروه اتنیک فارس،  درصد مسئوالن و تصمیم
ی سازمانی  ها در قوه قضائیه، ارگانها و نیروهادرصد عرب و دو درصد از کوردها بودەاند. این نسبت 3لر، 

٪ 63واقع به طور متوسط  ها همسان و مشابه است. درهای دولت ایرانی و در جملگی استانسایر دوایر و اداره
 درصد تحصیلكردگان ملیت های ایران در مناسب تصمیمگیری هیچ نقشی ندارند.

اصفهان پست و مقام  همانطور که ذکر شد، از اول انقالب اکثر اعضای کابینه نه تنها از دو استان تهران و 
های پس از انقالب از دو استان از همه کابینه   اند بلکه حتی در پست های میانی مدیران تقریبا نیمیگرفته

اند. در حقیقت اینکه سهم یک فرد اصفهانی از بودجه عمرانی کشور حداقل دویست  تهران و اصفهان بوده
د آنها در مقامات کلیدی چگونه به خاستگاه خود  ساز باشد، واضح و روشن میبرابر یک کوردستانی می

ای کردەاند. )منبع پایگاه اینترنتی راهبرد(. الزم به تشریح است که بودجه کل کشور مجموع  توجه بودجه
درصد بودجه صرف حقوق بگیران و   85بودجه جاری و عمرانی است، با توجه به بزرگی و فربهی دولت  

 شود.  فری میمستمری بگیران دولت ده میلیون ن

اند که توان یافت که از ترکیب متفاوت جمعیتی تشکیل شده  های استعمار پولی را درکشورهایی می  نمونه 
کنند. به دلیل عواملی همچون اشتراکات مذهبی، متحدین ایدئولوژیک و جبر تاریخی با هم زندگی می

درت های بزرگ و سوءاستفاده ابزاری و جمعیتی با استفاده از حمایت ق  این عوامل باعث شده است قومی
  از این عوامل، بر دیگر قومیت ها با استفاده از ارتش و قدرت چاپ پول تسلط یافته و آنها از تمامی

توان  . می…امکانات و حقوق بشری محروم نمایند. این نوع استعمار را در شوروی سابق، چین، ایران، عراق و
ورهای )سانترالیست( مذکور، شما از چه نژاد، قومیت و ملیتی مشاهده کرد. بی دلیل نیست که در کش

 باشد. باشید، تعیین کننده میزان دسترسی شما به مقام، جایگاه اجتماعی، اعتبارات بانکی، وام و پول می 

  

 

، دسترسی،  2017مارس،  2سلیم خورشیدی، اکثر مسئولین ارشد جمهوری اسالمی ایران از کدام قوم و استان می باشد؟"، 209
http://tebaren.org/fa/?p=471 
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 غارت نرم تورمی و سرانجام پول در استعمارگر نزدیک 

مرکزی باشد، تورم وجود خواهد داشت و فقر نامتوازن برای    دولت استعماری وتا زمانی که پول در انحصار  
هایی از جغرافیای استعمارشده موجود خواهد بود، دسترنج مردم به روش زیرکانه و طی زمان غارت و بخش

منتفع  پولی  تورم  از  آنها  مرکزی،  بانک  بر  ایران  مرکزی  ساکنان  سلطه  دلیل  به  و  شد  خواهد  چپاول 
 210شوند.می

بینیم چه رسد که بخواهیم یا بتوانیم به آن اعتراض کنیم. نرم« است. غارتی که ما آن را نمی   تورم »غارت
دارد. دولت برای  روش های مزورانه ایجاد تورم روش هایی هستند که موقتا مردم را خوشحال و آرام نگه می

هد. از آن سو با کاهش سود  دها و یارانه را افزایش میحقوق  معموال به میزان کمی  کنترل افکار عمومی
شود. چون وامها، عمال اشتیاق اخذ وام جدید در دیگران را افزایش داده، دوباره به آتش تورم، هیزم داده می

کنند که چه اتفاق و بمبی برای بینند، درک نمیمردم افزایش موارد پیش را فورا در دریافتی خود می
  های بودجه عمومی تواند تا دهها سال خود را پشت بدهی  ورم گاه میاست. ت  شده  ها کار گذاشتهآینده قیمت

ها در اقتصادهای  یا نرخ مصنوعی ارزان ارز خارجی پنهان کند. اولی ترفند دولت  ، کسری بودجهدولت
 فروش همانند ایران است.معمول اقتصادهای خام هاروش سایرصنعتی و 

باشد. طبق    ها و استعمارگران از اسلحه غارت تورمیح حکومتتواند خلع سالپایان ناخوش رازآلود پول می
تواند حتی تا سقوط کامل تمدن   بینی فردریش فون هایک، سوءاستفاده از قدرت پول و چاپ پول میپیش 

پیش برود. هزاران سال قبل، تمدن ابتدا از مزوپوتامیا و سرزمین کوردستان روئید. بعید نیست که نجات تمدن  
 جا آغاز شود. ها نیز از همینر و وحشیگری پولی دولتاز استعما

  

 

است.  شود که حتی در دوران پول فلزی هم، ارزش پول ایران بطور مداوم نسبت به کشورهای غربی کاهش یافتهمالحظه می 210
رجوع  ( https://t.me/eghtesademirzakhani/352ریخی ارزش پول در ایران به مقاله علی میرزاخانی )درباره روند تا

 .دهیممی
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 رود.گفتمان بدون اخالق پیش نمی

 پساکالم 

قرار گرفتن در معرض اطالعات واقعی مهم نیست. فردی که تخریب شده است قادر به ارزیابی اطالعات  
اثبات معتبر، با اسناد و  گویند، حتی اگر من او را با اطالعات، با  واقعی نیست. حقایق به او چیزی می

 عکس ها دوش بگیرم. ... او حاضر به این باور نیست ... این تراژدی از وضعیت تخریب است. " 

 1983 -یوری بزمنوف 
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 استعمارهای دور و استعمارگر نزدیک 

های ایران با روسیه و عثمانی و پس از افول ساختار نظامی و ارتش، ایران هیچگاه  پس از آخرین جنگ
انسته آزادی و استقالل سیاسی خویش را در سطح منطقه ای پاسداری کند. در صدسال اخیر ایران در  نتو

های خارجی و  هیچ جنگی پیروز نشده است. گروه حاکم بر ایران از صدسال پیش تاکنون همواره با قدرت
ترتیب داده پنهان  پیدا و چه در  امتیاستعمار)های( دور روابطی چه در  ازات مستعمراتی  اند که مصداق 

باشند. در این بخش نمونەهای آشکار این روابط یکطرفه بین ایران و استعمارگر دور شامل كشورهای  می
 روسیه، بریتانیا، چین و اسرائیل به صورت موردی اشاره میشود.  

 استعمارگر دور روسیه 

یترز، قرارداد تهاتری، مبادله  رو  93فروردین    29کند، برابر گزارش مورخ  گزارش می  211نشریه انقالب اسالمی
  20تا    15( امضا شده که مبلغ آن بین  های صنعتی غیرنظامینفت و کاال با روسیه )مواد غذائی و فرآورده

هزار بشکه نفت به   500میلیارد دالر تخمین زده شده است. در صورت امضای توافق قرار بر صدور روزانه  
هزار بشکه از راه خلیج فارس سواپ خواهد شد.    200ای خزر و  هزار بشکه از طریق دری   300روسیه است که  

با وجود اینکه قیمت توافقی نفت هنوز تعیین نشده اما مسلما زیر قیمت نفت در بازار خواهد بود. در تاریخ  
،  1392اسفند    24کند که قرارداد در انتظار تعیین قیمت است. در  م رویتر گزارش می2014ش/1393فروردین  14

کندکه روسیه و ایران در طول حدود یکسال گذشته  بیژن زنگنه به مسکو رفت و خبرگزاری مهر گزارش می
ر نفت  تاکنون مذاکرات متعددی به منظور امضای یک تفاهم نامه )و نه قرارداد( و در نهایت قرارداد تهات

ماه گذشته وزرای نفت و انرژی ایران و روسیه دو بار در   6اند به طوری که در طول  خام با کاال انجام داده
مسکو در این باره بحث و تبادل نظر کردند. بر اساس اظهارات وزیر نفت ایران برخی اختالفات برای امضای  

طور کامل حل و فصل شده است. قرار بود مسکو به  –این تفاهم نامه بزرگ اقتصادی و نفتی بین تهران 
به زودی آلکسی اولیاکایف وزیر اقتصاد روسیه برای امضای توافق نامه اولیه تهاتر نفت در بابر کاال وارد  
تهران شود که این سفر تاکنون انجام نگرفته است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در مسکو و پس از پایان  

زیر فدراسیون انرژی روسیه، گفت: یادداشت تفاهم توسعه همکاری ها میان  مذاکرات با الکساندر نوواک و
نهایی می آینده  سال  اوایل  و مسکو  در  تهران  این  باوجود  نفت 93فروردین    20شود.  وزیر  زنگنه،  بیژن   ،

کند. وخامت و شرایط توافقات ایران و طرف روسی آنگونه است: نه این سند را تأیید و نه تکذیب میگفته 
کطرفه و استعماری است که خود وزیر حاضر به امضای قرارداد کشور مطبوع خویش نیست. چنین مراوداتی ی

بندی رابطه مستعمره و  معامله غیرشفاف و نامشخص است. رابطه ایران و روسیه در طبقه  صدهایکی از  
( هستند memorandum of understandingنامه)استعمارگر قابل توضیح است. چنین اسنادی عموما تفاهم

تر هیچ تعهد و الزام قانونی موجود نیست و قابل ارجاع به دادگاه  طرف قویدر و حتی قرارداد نیستند، لذا 
 .( نیستtreatyبین المللی هم نیست. تفاهم نامه، پیمان) 

 

 1392اسفند   24برابر   2014مارس  15نشریه انقالب اسالمی،   211



311 
 
 

 

 212  زمانی که شاه ایران به غضب گروه نفتی و یاران هنری کسینجر دچار شد تصمیم انگلستان و همپیمانان
بر این بود که ایران تحت رهبری گروهی از مرتجعترین و مذهبی ترین مخالفان خود دچار تغییرات اساسی  
شود. بر همگان روشن است که روابطه دیرین ایران و بریتانیا از دیرباز بسیار مبهم و استثماری بوده است 

ایی استعماری و  ریان بوده، رابطه بطوریکه از تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس تا به امروز آنچه در ج
 باشد.  یکطرفه می

 

 استعمارگر دور چین 

رابطه ایران با چین هم بدون سند، تعهد و پیمان و قرارداد است. برای نمونه آمارهای گمرک چین نشان  
  هیچ محموله نفتی از ایران خریداری نشده است. چین در دوره مشابه  2021دهد که در دو ماهه اول سال  می

هزار بشکه( از ایران خریداری کرده بود. ادعای توقف خرید نفت ایران    82هزار تن نفت )روزانه    668  سال قبل
ها و خبرگزاری  های ردیابی نفتکشهای ژانویه و فوریه در حالی است که آمار شرکتتوسط چین در ماه
صورت غیرمستقیم«  یران »بههزار بشکه نفت ا  780دهد که طی این مدت روزانه حدود  رویترز نشان می

هزار بشکه در   8۵۶راهی چین شده است. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که این رقم در ماه مارس به  
امارات، مالزی و عمان راهی چین میروز رسیده است. رویترز می نفت  نام  ایران تحت  نفت  شود. نویسد 

کشور از امارات و عمان در دو ماهه اول سال به   دهد واردات نفت اینآمارهای گمرکی چین نیز نشان می
درصد نسبت به دور مشابه پارسال افزایش داشته است. آمارهای گمرکی چین نشان    30درصد و    61ترتیب  

میلیون دالر  944دهد که کل واردات این کشور از ایران )اعم از نفتی و غیرنفتی( در دو ماهه اول سال می
میلیارد دالر   1.33درصد افت داشته و صادرات آن به ایران  18حدود  سال پیشبه بوده که نسبت به دور مشا

 213است.قبل ال سدرصد کمتر از دور مشابه  5.4شده که 

ساله چین )استعمارگر دور( و ایران هیچ مستند و متن حقوقی که ضامن حقوق طرف    25در سند همکاری  
 memorandum ofنامه) ائا این سند نه تنها تفاهماستعمارنزدیک )ایران( باشد در دسترس نیست. ابتد

understanding(بلکه حتی قرارداد ،)agreement( هم نیست چه رسد به پیمان بین الدولین )treaty )
وزارت خارجه دولت ایران، به انتشار یک فایل "گزاره برگ" اکتفا کرده و هیچگونه فایلی از سندی که  

 وجود نیست. امضای دو طرف بر آن دیده شود، م

 

    1980جوالی  15چگونه کالب رم نابودی ایران را رقم زد ؟ ، 212

   astation, Mark Burdman, EIR How the Club of Rome planned Iran's dev

Volume 7, Number 27, July 15, 1980 . 
      گزارش مجله اینترنتی انقالب اسالمی،  213

  
-13eslami.com/component/content/article/-https://enghelabe

khabar/siasi/41890-2021-03-23-09-28-10.html 
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٪ تخفیف استعماری    85شود که ایران بیش از  حتی با برآورد ساده ارقام اعالمی توسط دولت مشخص می
میلیارد دالر نفت به طرف چینی   400بابت قیمت نفت فروخته شده به چین پرداخت کرده است. اگر معادل  

که عموما شود، باتوجه به آنمیلیارد دریافت می  120تحویل میشود و در ازای آن کاالی چینی به ارزش  
میلیارد ارزش کاال دریافت میشود. با    60گذاری ارزشی شده، در واقع  ارزش کاالها تا دوبرابر بیشتر قیمت

٪( 15تواند بیش از پانزده درصد)ود این است که طرف ایرانی نمیشآنچه مشاهده می  400بر    60تقسیم عدد  
تر از قیمت جهانی نفت   ٪ ارزان   85قیمت نفت تحویلی را دریافت کرده باشد و بهای پرداختی چین بیش از  

 بوده است.

ادقیق طول عمر رابطه ایران با چین به قدمت رابطه ایران با سایر قدرت ها نبوده اما شدت و عمق مراودات ن
ایجاد شده بسیار مسیر شتابانی را طی کرده است. قراردادهای اعالمی و غیراعالمی نشانگر وابستگی 

 باشد.  ناسالم و از نوع استعماری میان دو کشور می

 

 استعمارگر دور اسرائیل و بریتانیا 

کرد. در جریان  الزم است ماجرای گروگانهای سفارت آمریکا توسط دانشجویان  را از نگاهی دیگر بررسی  
مذاکرات جهت آزادی گروگانها و همچنین تأمین سالح جنگ ایران و عراق، دو گروه با دولت ایران در 
مذاکره تمام بودند که گروه اول آمریکائی بوده که از وجود گروه دوم که از کانال اسرائیل بوده و توسط 

کندکه »ظهور خمینی در ایران،  تائید میخبر بودند. آری بن مناشه  گروه رفسنجانی ایجاد شده بود، بی
برای اسرائیل موهبتی بود که کمتر در درازای سالهای زیاد، در این منطقه روی داده بود. خمینی یک  
فرد رادیکال، ضد امریکائی و ضد عرب بود. او گوئی برای انجام هدف های ما روی کار آمده بود و ما 

  214کرد که به او کمک و یاری دهیم.«اب میباور داشتیم که منافع امنیت ملی ما ایج 

بر اساس گزارشهای مستند، اسرائیل واسطه اصلی خریدهای تسلیحاتی هشت سال جنگ ایران و عراق بوده  
خرید انجام گرفته و   215است که از هر کشوری که امکانش بوده، از سوئد تا لهستان، ویتنام و کره شمالی 

فروند   85کردند که اسرائیلی ها اسرائیل به ایران تحویل داده است. در مواردی حتی آمریکائی ها باور نمی
ها تعمیر شده و به توسط اسرائیلی ،خود آمریکا را که در ویتنام به غنیمت گرفتە شده 130هواپیماهای سی

وزیر  نخست 216رها را درگیر کرد که به قیمت جان االف پالمه ایران بفروشند. این خریدها تا جایی دیگر کشو
چاه بر  تسلط صدام  از  بسیار  اسرائیلیها  شد.  تمام  با  سوئد  عربی  ناسیونالیسم  قدرت  توسعه  و  ایران  های 

ارتشی نگران بودند، لذا کمک به ایران منفعت استراتژیک بلندمدت اسرائیل را فراهم  نظامی و  رویکردی  
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آقای   مناخیم بگین و آقای خمینی، روت بن دیوید دوست قدیمیمیان  ، رابط  217گفته مناشه  کند، لذا بهمی
ها، خصوصا  نبود، بلکه غربی  افزار نظامیبه ایران فقط در حد سخت  خمینی بوده است. کمکهای نظامی

عراق را که  آمریکا نقشەهای عملیات های    اسرائیل با استفاده از نفوذ خود در مجتمع های صنعتی نظامی
شود  اند. جنگ ایران و عراق زمانی تمام میشد، به حکومت ایران دادهحتی در زمان شاه به ایران دادە نمی

کنند و مابین خودشان اختالف بروزکرد و ماجرای  برای فروش سالح باز می  ها کانال دومیکه خود اسرائیلی 
ها شود. اگر بین خود اسرائیلیعلنی و برمال میشود و بازار فروش سالح به ایران  فارلین افشا میمک

کرد. از سوی دیگر  آمد، احتماال سالها تجارت سالح جنگ ایران و عراق ادامه پیدا میاختالف پیش نمی
پیمانی پیمانی شوروی به سوی هم شان بر این مبنا بود که تا زمانی که صدام را از هم آمریکائی ها سیاست

اید جنگ عراق و ایران ادامه پیدا کند. صدام این مساله را درک کرد و از سالهای اند، ببا خود نکشانده
به دور زدن موانع قانونی معامالت    تر کرد. ماجرای دوم مربوطارتباطاتش را با دولت آمریکا جدی  1984

سالهای   در  ایران  برای  سالح  تأمین  جهت  امریکا  در  معاممی  1365/1985اسلحه  مورد  له  باشد. موضوع 
شوند هیچ بعید های آمریکایی در لبنان بوده که با نیازهای تسلیحاتی ایران در جنگ معامله میگروگان

ای به گروگان گرفته باشند به ها را جهت چنین معاملهنیست که دوستان اسرائیل در حزب الله، آمریکائی
ضد تانک "تاو" نیاز داشت،   هر حال ایران در سالهای پایانی جنگ با صدام بود و به خرید موشک های

" در لبنان در  هایش که در دست گروه موسوم به "جهاد اسالمیاز سوی دیگر امریکا برای آزادی گروگان
تی   هواپیمای  ربایش  می  847جریان  تالش  فارلین  بودند،  سرپرستی مک  با  آمریکایی  هیاتی  لذا  کرد، 

ی ضدتانک تاو را نیز به همراه آورده بودند. در این  آیند، این هیات با خود موشکهامخفیانه به ایران می
دهند بلکه موشکهایی را که هیات مخفی آورده ها را لو میرفسنجانی آن -جریان که نه تنها کانال اسرائیلی

شوند. این گروه ها بسیار ناشیانه عمل کرده و بازنده پرونده میکنند. در این پرونده آمریکاییبود مصادره می
چاپ بعلبک لبنان  اسرائیلی بوده مسأله مک فارلین و ارتباط آمریکائی را در هفتەنامه الشراع  دوم که  
کنند، جالب توجه است که گروه دوم اسرائیلی گویا از طریق ارتباطاتی که در لبنان دارند، ادعا افشا می

ر حقیقت اسرائیل به گروه  کنند که گروه منتظری در ایران، معامله با آمریکائیها را انجام داده است، دمی
رهبری و جانشینی آقای خمینی از   مقامیکند که قائمرفسنجانی، خامنەای و والیتی کمک سیاسی می

برچیده شود و جناح حزب جمهوری   در جمهوری اسالمی مقام رهبریجناح منتظری خلع شود و منصب قائم
ه قدرت برسند. مک فارلین پایانی بر سابقه  )رفسنجانی، خامنەای،..( پس از مرگ آقای خمینی باسالمی

و امید نجف آبادی شد. کمک    سیاسی آقای منتظری و نزدیکان وی بود که منجر به اعدام مهدی هاشمی
ای که در  و توقف ناسیونالیسم عربی بوده به گونه  مذهبیاسرائیل به ایران جهت ماندگاری دولت    نظامی

آمریکا به طور مخفیانه از استقرار و تمامیت دولت انقالبی مالیان  طول هشت سال جنگ همواره اسرائیل و  
آشاره می بنی صدر  آقای  خاطرات  بودند. در  تسلیحاتی کرده  و  نظامی  اقتصادی،  آقای حمایت  شودکه 

   اند( )رفسنجانی و اسرائیل همواره متحد استراتژیک از ابتدای انقالب بوده  رفسنجانی با هماهنگی اسرائیل
یابد، کند و جنگ ادامه میگیری خرمشهر را رد میبه ایران پس از بازپس  ها عربلح ارائه شده  پیشنهاد ص
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ترین  ساله ایران که طوالنی  8میلیارد سالح به ایران بفروشد و جنگ    850شود  اسرائیل در طول جنگ موفق می
اسرائیل را برآورده  و جیب( )عراق عربی و کمک به امنیت  جنگ در قرن اخیر بود، نابودی بازوی نظامی

ای ادعا  کرد. در طول جنگ، شوروی سابق پشتیبان و شریک مستقیم صدام بود اما ایران همواره به گونه
جنگد. تا سالیان سال مردم و بسیاری از باورمندان دنیا می  کرد که گویی به تنهایی در برابر تمامیمی

جهان را باور کردند. هدف ادامه جنگ و پشتیبانی از ایران، ادعای تنهایی ایران در برابر تمام مستکبران  
صدام و نابودی ارتش زمینی و توده   حامی  جبهه عربی، اتمام منابع مالی و پولی  عربی  تضعیف تمام جبهه

 شود.  سربازان دو طرف دیده می

حتی حمله به نیروگاه ای چنان نزدیک است که  های منطقههمکاری و هماهنگی ایران و اسرائیل در سیاست
انجام پذیرفتە   218واقع با پیشنهاد و پرداخت هزینه ایران و توسط اسرائیلتموز عراق توسط اسرائیل در  اتمی

شود دو روز بعد  به ایرانیان نشان داده می که در تهران صورت حساب گزاف خریدهای نظامیاست. هنگامی
کنند.  عراق به طرف اسرائیلی مطرح می  17گاه اتمی تموز  ایرانیان درخواست جدیدی مبنی بر نابودی نیرو

تموز عراق را به   استراتژیک دو کشور آن میزان به هم نزدیک است که اسرائیل نیروگاه اتمی آری، منافع
 کند. ایران بمباران می و سفارش درخواست

پ دیوید از دست رفته بود و  ها اهمیت استراتژیک اسرائیل برای آمریکا پس از پیمان کماز نظر اسرائیلی
بودند که خصوصا پس از چرخش جمال عبالناصر به سمت آمریکا پس از موضوع سد آسوان،    هاعرباین  

شریک واقعی آمریکا در منطقه بودند. لذا به قدرت رساندن خمینی برای اسرائیل، خلق یک دشمن رادیکال،  
انگلستان و آمریکا همواره در سرزمینهای مستعمراتی  ضد عرب، ضد آمریکا و متحد اسرائیل و انگلستان بود.  

 پیشین بریتانیا دشمن و رقیب یکدیگر بودەاند.

همانطور که اشاره شد بسیاری از اسناد و مدارک دولت ایران و شرکای خارجی نه تنها سند رسمی بلکه  
باشند. چنین  ( نمیtreaty( هم نیست و تقریبا هیچکدام عهدنامه بین الدولین )agreementحتی قرارداد)

( هستند و قرارداد نیستند، memorandum of understandingنامه) اسنادی عموما در بهترین حالت تفاهم
های بین تر تعهد و الزام قانونی مناسب را واگذار کرده و لذا قابل ارجاع به دادگاهبنابراین همواره طرف قوی

مابین های بین المللی حقوقی موجود فیها و عهدنامه ها، پیمانمەنااند. آنچه تعهدات، توافقالمللی هم نبوده
ای استعماری است که جریان انتقال مواد خام و منابع طبیعی به صورت رابطهگر  شوند نمایانخوانده می

 یکطرفه از سمت ایران به کشورهای مذکور است.

ای در خدمت منافع روسیه، آمریکا،  ون مستعمرهدر طی صدسال گذشته و به ویژه پنجاه سال اخیر ایران همچ
اند. وضعیت  ها در حقیقت استعمارگر دور همگی مردم بودهبریتانیا، چین و اسرائیل بوده است. این قدرت

 های بزرگ ارزانی داشته است.  مستعمرگی ایران، منافع ذیل را به قدرت

 ها بدهکار و ورشکست شدندزندگی شهروندان به ورشکستگی اقتصادی منجر شده و ایرانی •
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 سیاست ایران در جهت خدمت به اسرائیل جهت توسعه مرزها و مشروعیت به اقدامات اسرائیل  •

 ها و بانکدارانکمک به توسعه و اجرای تئوری کمربند مککیندر و راه ابریشم زمینی چینی •

ایران به چین،  تسهیل انتقال قدرت تولید صنعتی جهان به چین بواسطه عرضه نفت بسیار ارزان  •
 شود  ای که چین تبدیل به کارخانه دنیا میبگونه 

 جای توسعه اقتصادی به  به خریدهای تسلیحاتی جبهه عربی  های  انحراف سرمایەگذاریکمک به •

شعله • و  ایران  از  سیاسیپشتیبانی  اسالم  آتش  شدن  ملی)خاک(  هاعربتوجه    ، ور  مساله  به 
 فلسطین را کمرنگ کرد

 نکردنی صنعت اسلحەسازی جهان در فروش سالح به خاورمیانهچهل سال رونق باور •

ادامه تشنجات در منطقه قیمت نفت را باال نگهداشته و روسیه و بانکداران اروپائی را منتفع  •
 کرده است

 

را باید در جهت تثبیت اتحاد انگلستان، اسرائیل، چین و ایران  1979ماندگاری حکومت ایران پس از انقالب 
ها   ان متحد عربنوج آمریکا به عنوان مانع راه جاده ابریشم اقتصادی و تضعیف آمریکا به عدر جهت اخرا

به تضعیف  عمده، به میزان های پهلوی و اسالمینگریست. در حقیقت اتحاد و همکاری اسرائیل و حکومت
نند متحد استراتژیک  و تحقیر اتحاد عربی و ناسیونالیسم عربی کمک کرده و مثلث ایران، اسرائیل و اروپا هما

 عمل کردەاند. 

 

 هردو استعمارگر نزدیک و استعمارگر دور الزم است خاتمه یابند.
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 جداول 

 آمار هزینه و بودجه عمومی رضاشاه 

  1307های صرف شده در سه بخش صنعت، کشاورزی و جنگ و نظامی در دوره  ارقام زیر مربوط به بودجه
 باشد. ارقام به میلیون ریال است. میالدی می 1949ش/ 1328میالدی تا سال  1928ش /

درصدی  در بخش پائین نوار رنگی، نسبت ساالنه هر کدام از سه بخش فوق به کل بودجه کشور به صورت  
 درصد بودجه کشور صرف سرکوب اقوام شده است.   40در نه سال اول به طور متوسط    نمایش داده شده است.
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 آمار سدها 

 سدهای استان کهکیلویە و بویراحمد )میلیون مترمکعب( 
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 سدهای استان چهارمحال و بختیاری)میلیون مترمکعب( 
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 سدهای استان لرستان)میلیون مترمکعب( 
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 ن کرمانشاه)میلیون مترمکعب( سدهای استا 
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 سدهای استان کردستان )میلیون مترمکعب( 
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 سدهای استان آذربایجان غربی )میلیون مترمکعب( 
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 آمار گندم و جو جهانی 

 رتبه ایران در میان تولیدکنندگان گندم جهانی 

 رتبه ایران در میان تولیدکنندگان جو جهانی 
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 آمار تولیدات کشاورزی 

،  1397/2018جداول کلی آمار تولید محصوالت کشاورزی از گزارش »چکیده نتایج طرح آمارگیری زراعت  
   1390/2011مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور« و مرکز مطالعات بررسی های اقتصادی سال  

جهادکشاورزی   وزارت  کشاورزی،  آمارنامه  شده    1388/2009و  اخذ 
  است. 
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 جداول اطالعات مرکز آمار ایران  



332 
 
 

 



333 
 
 

 



334 
 
 

 

  



335 
 
 

 آمار معادن  

 معادن اصفهان و کرمانشاه 

 

وری نسبی  جهت برآورد ارزش افزوده و مقایسه بهره  اصفهان و کرمانشاه  در جداول ذیل آمار معادن دو استان
 شده است.  آورده
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 . 1953آن لمپتون، مالک و زارع در ایران، 

 انگلیسی 
The Seventh Great Oriental Monarchy; or, The Geography, History, and Antiquities 
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 اسناد و تصاویر    - ضمیمه الف  

 روند تغییر تاریخ شمسی به تاریخ شاهنشاهی در مکاتبات رسمی  
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 تصاویر مجموعه پاسارگارد پیش از مرمت و اعمال تغییرات 
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 مقاالت   - ضمیمه ب  

االت متنوع اما هم راستا با مساله استعمار که در سالهای پیشین نگارش شده به صورت  در بخش ضمیمه، مق
ای با متن امید است که مفید  یکجا به متن کتاب افزوده شده است، به دلیل پیوند ساختاری و اندیشه 

 بررسی جهت خواننده خاص قرار گیرد. 

  

 ترسد؟چرا ایران از کبودوند می 

 

 غیرمتمرکز در برابر قدرت متمرکز ؛ یاشار کمال، اوجاالن و کبودونداستراتژی مبارزه 

 

 خالصه 

دهد که مبارزات نوین در دنیای نوین شکل جدید و تاکتیک جدیدی به خود گرفته این مقاله نشان می
و مدنی کوردها بجای تمرکزگرایی در رهبری، سازماندهی و تشکیالت به سوی    است. مبارزات نظامی

هدایت شده است، و چگونه یاشار کمال با ادبیات خود ، اوجاالن   کی در عمل مدنی و نظامیمبارزه چری
 در میدان مبارزه چریکی و کبودوند در مبارزه مدنی توانستند استراتژی مبارزه غیرمتمرکز را پیاده کنند.

 

 کلمات کلیدی 

 سازمان، غیرمتمرکز، تاکتیک ، ساختار 

 مقدمه 

آمریکا رسیدند، در مرکز مکزیک با    رن پنجم برای کشف دنیای جدید به قارهزمانی اسپانیایی ها در ق
سلطان  با  وقتی  کورتز  فرناندو  شدند.  روبرو  قسطنطنیه/استانبول(  از  )بعد  دنیا  آنروز  بزرگ  شهر  دومین 

کرد ، قول داد که اگر سلطان طالهای امپراطوری را بدهد در   مذاکره  Montezumaمکزیک مونتزوما  
ماند. سلطان مکزیکی اعتماد کرد و انجام داد آنچه از او خواسته شد. اما سلطان ن جانش محفوظ میازای آ

( قتل عام شدند و امید خود را  Aztecبا وجود اهدای طالها توسط اشغالگران کشته شد و ملت آزتک)
تواند یتر میبرای صلح از دست دادند، امپراطوری آزتک سقوط کرد. یک قدرت متمرکز با سخت افزار قو

 یک قدرت متمرکز دیگر را شکست دهد. 



343 
 
 

اتفاق افتاد. امپراطور انکاها به پای   همان داستان برای امپراطوری اینکاها و فاتح اسپانیایی آن پیزارو 
گرو گذاشت ولی چون آنها برای اشغال سرزمین پربرکت   پیزارو افتاد و برای جانش یک انبار طال و نقره

وجود چپاول طالها باز دست به کشتار زدند. کشتارهایی که در تاریخ جهان بی سابقه است.  آمده بودند با  
جوی های خونی که از بومیان نگونبخت جاری شد. بومیان دارای ساختارهایی هیرارشی و عمودی بودند،  

خت.  ری فرو می  گرفت، کل ساختار همانند هرمییک پادشاه که در راس سازمان اجتماعی هدف قرار می
داستان حمله اشغالگران اروپایی و قتل عام مردمان مستعمرات پی در پی تکرار شد. تمدن های آزتک،  

بناهایشان    و یکجانشین بودند که از معماری هرمی  مایا، اینکاها همه تمدن های با ساختار عمودی ، هرمی
 توان شکل اجتماعاتشان را متصور شد. می

شد تا نوبت به حمله اسپانیایی ها به قبایل آپاچی رسید. در شـمال مکزیک  داستان چپاول ها مجددا تکرار  
آنها  اجتماعی ساده تری داشتند،  بسیار سازمان  آنها  برخورد کردند،  آپاچی ها  به  اسپانیایی ها  ، وقتی 

مه  ساختار هرم را در ساختارهای اجتماعی شان نداشتند، رهبر بزرگ، شاه و یا پادشاه قدر قدرت نداشتند، ه
شان  شدند و معروفترینتان نامیده می-کردند، رهبرانشان ناناعضا براساس یک هدف و داوطلبانه کار می

تان از داشتن قصرهای عظیم، طالهای فراوان و فرماندهی -( بود. مشروعیت رهبری نانGeronimoجروینمو) 
ن آپاچی ها بر خالف سایر جوامع شد. منشاء اقتدار رهبرابر موجی انبوه از سربازان گوش بفرمان ناشی نمی

بلکه خرد در سازماندهی، باور به حکمت و سالمت روانی این رهبران    اجتماعی نه از ثروت و قدرت نظامی
دانستند و سرزمین مشخصی داشتند )مقایسه کوردها  بوده است. گروه های خودگردان که خود را آپاچی می

ساس هدف مشترک، دشمن مشترک، اما در عین آزادی و  و سرزمین کوردستان بسیار چشمگیر است( بر ا
 دادند.استقالل زندگی ومبارزه را توامان انجام می

تان ها ایده  -تان ها به دلیل قدرت آنها نبود که مطیع امر رهبر بودند، بلکه معتقد بودند که نان-پیروان نان
تان ها یک رهبر با تمام  -از نانهای خوبی دارند، آنها یک رهبر معنوی برای ملتشان بوند. هر گروه  

اختیارات برای مبارزه و حرکت داشتند. گروه های خودگردان با توان تصمیم گیری مستقل یک کپی از  
نبود و  اجرای فرامین  برای  بودند. کسی منتظر کمیته مرکزی  آپاچی ها  تمام سازمان و جامعه کلی 

بود. آنها  عهده خود آن گروه میبا چه روشی بر ماموریت کلی این بود که با دشمن مبارزه کنند چگونه و
شد. ممکن بود که مرکز فرماندهی نداشتند و تصمیم به حمله به دشمنان از چند جای متفاوت گرفته می

برنامه ریزی یکجا، هماهنگی یکجا ولی حمله در جاهای متفاوت باشند. اسپانیایی ها سعی کردند با 
تان جدیدی از درون  - آنها را از بین ببرند ولی بالفاصله رهبران و نان  (nantanتان  -کشتن رهبرانشان )نان

توان یک رهبر دیگر انتخاب کرد. در  روئیدند. زیرا که از درون یک گروه کوچک براحتی میجامعه می
یک گروه کوچک، مکانیسم و فرایندها چابکی آن را دارد که قابل تغییر باشد )تصور کنید چقدر مشکل  

میلیونی با لحاظ کردن همه تنوع ها و نظرات تغییر   70قانون را در مجلس ملی یک کشور  است که یک  
توان همان قانون را در شورای شهر یک شهر کوچک بسیار سریعتر و دقیقتر اجرایی داد و چقدر ساده می
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سپانیایی بدتر  کرد(. اسپانیایی ها دهکده هایشان را سوزاندند تا قتل عام شوند، اما وضعیت برای مهاجمان ا
شد ، زیرا آپاچی ها تبدیل به گروه های کوچ نشین، سیار ، متحرک و پراکنده شدند و به هیچ وجه قابل  

سال   200افتادند. این ساختار اجتماعی و شیوه دفاع در برابر دشمن    کنترل و محاصره نبوده و گیر نمی
ها را ترک کردند و نتوانستند شکستشان ادامه پیدا کرد و اسپانیایی ها بدون پیروزی سرزمین آپاچی  

بدهند، مکزیکی ها آمدند آنها هم نتوانستند آپاچی ها را شکست بدهند به همان سرنوشت اسپانیایی ها  
دچار شدند. آنها شکست ناپذیر بودند، تا اینکه آمریکایی ها پا به قاره گذاشتند، آنها جهت به چنگ آوردن 

آپاچی حمله کردند. آمریکایی ها از تجربه قبلی شان با قبایل اوواها   منابع و اشغال سرزمینی به قبایل 
استفاده کردند. جهت به زانو درآوردن قبایل اوواها ، سیستم و نظام ارزشی آنها را هدف قرار دادند. در حقیقت  

را   دانستند سخت افزاری نخواهند توانست یک سیستم ارزشیبه قدرت نرم آپاچی حمله کردند، زیرا که می
تان ها حیوانات و حشم دادند، به آنها مالکیت دادند، تا حس مالکیت ، مقام نمادین و -از بین ببرند. به نان

افزایش   آن را  به حفظ  نماید، چون منفعت جایگاه و مقام تمایل  العمر  رهبر مادم  به  سمبلیک را تبدیل 
خاب بین مالکیت شخصی یا بی مالکیتی  شود. انتدهد. رقابت بر سر مقام و منابع سبب ایجاد تفرقه میمی

 است؛ مالکیت اشتراکی کشمکش آور است.

مالکیت عمودی نیاز به ارتش، کنترل و مکانیسم جزا و پاداش دارد، لذا آمریکایی ها برای این جامعه  
افقی ، سلسله مراتب و هیرارشی ساختند. یک سیستم مالکیت باال به پائین را به آن جامعه تحمیل کردند. 

دادند. نگهداری گاو جا و مکان ایستا  تان ها گاو هدیه می-به رهبرانشان امکانات مادی هدیه دادند، به نان
خواهد لذا تمرکز جمعیتی نیاز دارد، هدف قرار دادن آنها بسیار ساده تر است. در ضمن، سایر اعضای  می

اخلی آغاز شد و اختالفات سبب تفرقه قبیله بر سر آن مادیات و امکانات به جان همدیگر افتادند. درگیری د
کردند، ارزشها از بین رفته بود. رهبران  ، انشعاب و جدایی آنها شد. اکنون دیگر اعضا از روی دل کار نمی

توانستد پاداش بدهند یا کسی را از گروه اخراج کنند، آیا داستان آشنا بنظر  چون دارای منابع بودند می
 شود؟ ب ارزش محور و این واقعیت تاریخی دیده میرسد. آیا شباهتی بین احزانمی

تان ها شروع به رقابت و کشمکش -کردند. نانرهبران اعضای منتقد و متفاوت را از جامعه و تشکل بیرون می
در جلسه ها و کنگره هایشان برای ریاست و معاونت و پست و مقام کردند و در نهایت این منفعت طلبی  

زیرا که جامعه را تبدیل به یک سازمان عمودی و هیرارشی کرد. جامعه ای    جامعه آپاچی را نابود کرد
که یکجانشین شد، مالکیت اصل شد )ما در مورد سازمانی که در ابتدا بر یکسری ستون ارزشی تاسیس  

به جدایی ساختارها و گروهشده، صحبت می رهبران شروع  برسر مالکیت  اجتماعی کردند.  کنیم( و  های 
توانند به هدف خود برسند، دولت متمرکز، ارتش، سله مراتبی با اعمال زور و مشوق مادی میساختارهای سل

 نمونه این سازمانها هستند.  احزاب عمودی، بوروکراسی دولتی و نیروی انتظامی
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 یاشار کمال 

ند، کیاشار کمال، نویسنده بزرگ ترکیه که در سال های پایانی عمر خود به ریشه کوردی خود اشاره می
در تمام داستان های خود بازگوکننده کشتارها و خاطرات مبارزان آزادی )هرچند مستقیم به کوردها اشاره  

کند( برضد ستمگری و خونریزی دولتیان و قوم غالب است. او داستانی مغفول مانده برای کودکان  نمی
ن یاشار کمال پنهانی در قالب  فیل ها و مورچه ریش قرمز( است. در این داستا دارد. نام داستان )سلطان  

کند. زبان کودکانه ، درواقع استراتژی مبارزه بین فیل ها و مورچه ها را ترسیم و نقشه راه آنها را بیان می
 قدرت هرمی  -1یاشار کمال در حقیقت در قالب استعاره مبارزه غیرمتمرکز بین دو ساختار کامال متفاوت  

جامعه غیر متمرکز تحت ستم کوردستان )مورچه( را    -2رزه و  دولت بزرگ ) فیل ها( در یک طرف مبا 
فیل ها )که احتماال اشاره ای است به ترک های صاحب   دهد. داستان از این قرار است که  پیشنهاد می

قدرت و منزلت در دوران امپراطوری عثمانی و جمهوری ترکیه است( با شنیدن وصف نعمات و زیبایی های  
کنند و مورچه  ولی و کوردستان( به یکباره به آن سرزمین حمله و آنرا تسخیر میسرزمین مورچگان )آنات

فیل ها با تمام تالش سعی   کنند. فیل ها می ها را به بردگی و وادار به کارکردن و ساختن قصرها برای 
ی  گویند که آنها هم زمانکنند که به مورچه ها اشغال خود را توجیه کنند، لذا به مورچه ها میمی

کرده اند و اگر مورچه ها تالش کنند آنها هم زمانی فیل  مورچه بوده اند و به زبان مورچگان تکلم می
خواهند شد و مانند آنان سرور و بزرگ خواهند شد. داستان بسیار به سیاست های ترکیزاسیون جغرافیای  

برای تداوم استعمار، سعی   و سازمانی،  فیل ها با تمام امکانات رسانه ای ، نظامی ترکیه نزدیک است.  
 در درهم ریختن روانی و هویتی مورچگان دارند.

کنند. هر مورچه ای یک فیل است )هر  فیل ها از شستشوی مغزی و پروپاگانداهای متفاوتی استفاده می
شود )چه خوشبختم که ترکم( مورچه ها باید  کورد یک ترک است(، و چه خوشبخت است آنکه فیل می

فیل ها باید صحبت   فیل ها شکست ناپذیرند، به زبان   ها را بخوانند تا باور کنند که    فیل  کتاب های  
توانند از همدیگر بترسانندنشان و امید و عشق و محبت را در درون مورچه ها بکشند. تمام  کنند و تا می
کند  اصرار می  فیل ها السیون هویتی مورچگان استوار است. سلطان  فیل ها بر اساس آسیمی ساختار اشغال  

که باید عالقه به آب و خاک و هم زبانان را در مورچه ها با تغییر ذهنیت و مغز آنها نابود کرد. زبان  
فیل ها بوده و آنها را زائیده اند و   شود، کتابها همه درباره این است که مورچه ها جد  فیلی اجباری می

فیل ها باهوش باشند و سخت   مورچه ها هم بمانند    ساخته اند. اگرفیل ها قصر می از ابتدای تاریخ برای  
توانند کار نکنند و در جنگل کفل خود را خارش دهند. جامعه  کار کنند ، روزی فیل خواهند شد و می

 شوند.مورچه ها از سه دسته مورچه سیاه )عوام(، زرد )نوکران و خائنان( و قرمزها )مبارزان( تشکیل می

کند که مورچه بتواند یک فیل باشد. او رهبر مبارزان  ، هیچگاه باور نمییک مورچه )ریش( قرمز آهنگر
فیل ها آنها زندگی، زبان، وطن و خوشبختی خود را داشته  است و اعتقاد دارد که قبل از هجوم و سلطه  

کند و ارتشی از مورچه قرمزهای مخالف  برد و شروع به کتاب خوانی میاند و لذا به کوهنشینی پناه می
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میفرا خبرچینان  هم  و  خائنان  مخبران،  خرابکاری   کند،  آنها  کار  در  دائم  زرد(  های  )مورچه  ها  فیل 
روند، اما با  فیل ها تا مرز انقراض کامل مورچگان مبارز پیش می کنند و چندین بار با همکاری  می

ماجراها در    کنند. پس از بسیاری خیانت ها، اشتباهات وحکمت مورچه ریش قرمز آهنگر نجات پیدا می
فیل ها و پرواز مورچه آهنگر بر سر  انتها با غیرمتمرکز کردن مبارزه و کندن چاله هایی برای هر کدام از  

 پذیرد. کنند و اشغالگری پایان میفیل ها به درون چاله های جدا جدا سقوط می فیل ها و تحریک آنها ،  

 دهد. کز به کوردها درس چگونگی مبارزه میدر این داستان یاشارکمال با ترسیم روش مبارزه غیرمتمر

 اوجاالن 

کند. اوجاالن  عبدالله اوجاالن، در نوشته های خود با وجود انتقادات فراوان به یاشارکمال، همواره از او یاد می
های کوردستان و استقرار در قندیل، همان مورچه آهنگر است. او دولت )فیل( در حقیقت با پناه بردن به کوه

داند که داند همواره جاسوسان و خبرچینان )مورچه های زرد( در کمین هستند، او میشناسد، او میرا می
دولت تمام سعی خود را در قتل عام فرهنگی ، زبانی و هویتی کوردها بکار برده است. سیاست دولت در 

آهنگر پیر است نابودی و به استعمار کشیدن مطلق سرزمین کوردستان برای همگان آشکار است ولی این  
داند بله حتما راهی وجود دارد. اوجاالن با عملی کردن مبارزه غیرمتمرکز در قالب جنگ گریالیی  که می

نفره گریالیی به بزرگترین کابوس دومین ارتش ناتو در آمد. یک گروه گریالیی    9های مستقل  و ساختن گروه 
و   خودگردان  کامال  دشمن  با  برخورد  و  لجستیک  چگونگی،  های  در  مشخصه  از  یکی  است.  مستقل 

سازمانهای غیرمتمرکز اینست که چون ارزش و ایدئولوژی هنوز در سازمان است و واحدهای آن از نظر  
 شود. تصمیمگیری خودمختار هستند، با گرفتار شدن رهبر آن سازمان حتی بزرگتر و قویتر می

جنگد. پس از  ولت( استعمارگر میپ.ک.ک سازمانی دارای ارزش وجهان بینی برای آزادی ، با فیل)د
ربوده شدن اوجاالن و حبس او در ایمرالی ، او سعی کرده است که استراتژی مبارزه غیرمتمرکز را از شاخ  

تعمی شار)شهر(  به  )  م)کوه(  آزادیخوازانه  شهروندی  فلسفه  از  لذا  (  Libertarian municipalismدهد، 
ل استفاده کرده و پیشنهاد تمدن دموکراتیک بدون حضور دولت مورای بوکچین و تاریخ اقتصادی فرناند برود

گیرد و بهانه حضور پ.ک.ک  کند. مبارزه و ویرانی شهرها به این دلیل از سوی دولت ترکیه صورت میمی
در شهرها احتماال توجیهی برای سرپوش نهادن به ارتکاب جنایت و ویرانی فیل ها و سلطانشان در خاک  

 .کوردستان ترکیه است

 کبودوند 

تاسیس   با  است که  او کسی  است.  بشر کوردستان  رهبر سازمان حقوق  و  محمد صدیق کبودوند موسس 
ساختاری غیرمتمرکز هرگونه نقض حقوق بشری را ابتدا در روزنامه پیام مردم و سپس با بسته شدن آن در  

ولت ایران برای کرد. یازده سال پیش ، با حکم کامال غیر منصفانه دوبسایت آن رسانه ای و دادخواهی می
کرد، به ده سال  شش ماه و چون هنوز گزارشات نقض حقوق انسان سازمان به مجامع بین المللی راه پیدا می



347 
 
 

شود. اکنون که چندین ماه از زندان ایشان مانده است، پس از ده سال، مجددا برای ایشان  زندان محکوم می
گوید از ماکو تا  یکی از مسئوالن اطالعاتی میحکم چهار سال زندان برای نگهداری او صادر کرده اند.  

شود. کبودوند در حقیقت با پیاده  ایالم اگر کوزه ای بشکند، سازمان حقوق بشر کردستان از آن باخبر می
نمودن مدل سازمان غیرمتمرکز، ساختاری جهت دادخواهی مظلومان ساکن در جغرافیای ایران و شکلی از 

بود ، کشتارهایی  کند. چه بسا اگر این سازمان نمیستمدیدگان هدیه می مبارزه مدنی در همین شاکله به
شدند و خونها  شد و هزاران معاند و مخالف از دم تیغ حکومت ایران گذرانده میدوباره تکرار می  67همچون  

 فیل ها بر ضد مردمان این سرزمین است. شد. تاریخ ایران پر از درندگی و سبعیت بر خاک می

 

 رینتیجه گی

خواهید یک جنبش داوطلبانه را بکشید کافی است مسایل مالی را در آن وارد کنید و به رهبران اگر می
گیرد و جنبش تجزیه  وعده مقام، ثروت و یا قدرت بدهید، بالفاصله اختالف و رقابت بر سر امکانات سر می

 خت پیروز شود، یا با قدرت نرم. شود، هر جنبشی که بخواهد موفق شود، دو راه دارد یا باید با قدرت سمی

برتر، پول و امکانات مادی بیشتر و استفاده از فاکتور زور. این   قدرت سخت یعنی اسلحه و نیروی نظامی
برند. این استراتژی برای کوردها به دالیل واضح قابل اجرا  همان استراتژی است که دولتیان بکار برده و می

ستعمره مشترک چند دولت، با همکاری دولتهای امپریالیستی بزرگتر  نیست. سرزمین کوردستان به عنوان م
 )انگلستان، روسیه، فرانسه، آمریکا، ..( تقسیم شده است و در وضعیت کنونی دربند نگه داشته شده است.

استراتژی دیگر مبارزه غیرمتمرکز ، قدرت نرم است. قدرت نرم یعنی سلطه بر قلب و روح. قدرت نرم همان  
ق است. قدرتی است که هزاران پیشمرگ و گریالی آزادی را شب ها در کوهستان ها با تغذیه  قدرت منط

 مام میهن( امیدوار به پیروزی و آزادی نگه داشته است. -از طبیعت )دایکی نیشتمان

باشد که براساس ایده نو و خالق توانایی بسیج اراده و مردمان جان برکف  آینده در دستان سازمان هایی می
،  بدو ، عدالت، دموکراسی  آزادی  است.  ارزش محور  ها  سازمان  این  ن چشمداشت مادی هستند. هدف 

گیرند  مشارکت، جمهوریت از جمله این ارزش هاست. رهبران این سازمان ها منفعت مادی ندارند، حقوقی نمی
ران و دخترانشان جنگند، پسکنند ، می و حتی در زندان هم رهبر هستند. رهبرانی که با مردمشان زندگی می

شوند، تاریخ سازان آینده هستند. سرزمین کوردستان به رهبرانی که استراتژی  در صف مبارزان کشته می
 مبارزه غیرمتمرکز را در ژنتیک خود دارند نیاز دارد. 

توانند رهبری سازمان های ارزش محور را به عهده بگیرند، که منفعت طلب، قدرت طلب، فرصت  کسانی می
 لپرست و متوهم نباشند. بله، ایران باید هم از کبودوند بترسد.طلب، ما
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 سال  100پیکو پس از -تبعات اقتصادی قرارداد سایکس

 خالصه 

بر خالف تحلیل های موجود که گویا انگلستان به دلیل عدم سازگاری با کوردها و یا صرفا نفت کرکوک  
کند انگیزه اقتصادی این قرارداد و سیاست    سرزمین کوردستان را تجزیه کرده است، این نوشته سعی می

 موازی همزمان آن در ایران را برای اسکان عشایر و اصالحات ارضی بررسی کند. 

پیکو، نه تنها سرزمین کوردستان را بین چهار کشور تقسیم نمود، بلکه امید ساختن  –پیمان نامه سایکس  
تصاد تولیدی/دموکراتیک و به عنوان بدیلی مدلی واقعی از حکومت بر اساس مکانیسم قوانین طبیعی اق

 برای حکومتهای خودکامه و متمرکز با اقتصادهای دستوری منطقه را به یاس تبدیل کرد. 

پیکو یک قرارداد با نیات اقتصادی برای حفظ  -شود که سایکس  گردد نشان دادهدر این مقاله، سعی می
لمان و روسیه به ماده خام کوردستان و زاگرس ؛ تک بازار هندوستان، نفت خوزستان، جلوگیری از دسترسی آ

 محصولی کردن ایران و متوقف ساختن تبدیل کوردستان به اقتصاد تولیدی پویا، بوده است.

 کلمات کلیدی 

 پیکو، کوردستان، بازار، آلمان، روسیه، ایران-سایکس
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 ایالت و والیت  

ن شامل ایالت و والیات بوده است)انصاری(. مملکت  در سالهای پایانی صفویان، ساختار سیاسی فالت ایرا
محروسه ایران دارای حکومت مرکزی )تهران(، و چهار ایالت )آذربایجان(، )کرمان و بلوچستان(، )فارس(  

( بوده که از آنها والیات حاکم نشین protectoratesو )خراسان(، و پنج والیت به صورت تحت الحمایه )
والیات خمسه(  -زستان فعلی(، )گرجستان(، )لرستان(، )کوردستان( و )بختیاریخو-یاد شده است، )عربستان

شد.)رجوع شود به سند ممالک محروسه  که همگی ممالک )ایاالت و والیات( محروس در ایران نامیده می
 ضمیمه(

خان    این والیات برخالف ایران مرکزی و ایاالت، حکومتهایی کنفدراسیون ایلی داشته اند. هر ایلی را یک
خوانده میرهبری می ایل(  )خان  ایلخان/حاکم  دو  کرد که  یا  تاریخی در یک  به صورت  ایلی  هر  شد. 

که در ایران   جغرافیای مشخص یک زندگی اقتصادی خودفرمان/خودمختار داشته اند. از والیات مهمی
 توان به ایل های "افشار"، "زند" و " کلهر" اشاره کرد.  تشکیل حکومت داده اند می

 ساختار اجتماعی زاگرس و سرزمین کوردستان  

ایل یک واحد سیاسی و اجتماعی است که از اتحاد چند طایفه با حوزه فرهنگی، آداب و رسوم، زبان و  
شود و معموأل وجود نیا، سرزمین و منافع مشترک، توزیع متعادل مرتع و    تاریخ مشترک تشکیل می

امع همسایه و حفظ و بقای قدرت در بین این چند طایفه هویت  چراگاه، ایجاد انسجام درونی در مقابل جو
  است. در شکل زیر واحدهای اجتماعی و مترادف نقش رهبری هر سطح نشان داده   کردهایل را تثبیت می

 اند.شده
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دادند.  مناسبات خانواده، تیره، طایفه و عشیره/ایل سلسله مراتب، ساختار اجتماعی کوردستان را تشکیل می
باشد. چند خانوار یک تیره، چند تیره یک طایفه  ره و کومار/ایل معادل کوردی طایفه و ایل میز، به هو

تشکیل می را  ایل  یا  عشیره  طایفه یک  چند  معلوم  و  تیربرد  با  را  منطقه مشخص  ای  تیره  هر  دهند. 
ر و ایالت را )چون  کرد)تیربرد یعنی مسافت طی شده گلوله یا تیر( و خاک قلمرو هر کدام از این عشایمی

کرد، هر ایلی با زیر مجموعه خود خاک مشترک و اقتصادی آرکائیک)طبیعی  مرز طبیعی( جدا می
کهن( و اشتراکی داشتند. سران هر واحد اجتماعی مسئول تقسیم زمین و همکاری اقتصادی در قلمرو خود 

 بوده اند.

( از پائین spontaneous -)خودساخته این تشکیالت انسانی و اجتماعی طی یک فرایند ژنریک تمامی
بود،  گرفته است و معموال اگر رهبر عشیره و یا تیره ای مناسب نمیبه باال بر اساس پیمان و قراداد شکل می

گرفته است. بسیاری از عشایر قبل از اسکان  مهاجرت و بیعت به یک واحد اجتماعی دیگری صورت می
هنوز می قاپو(  باشند. در مورد    توانستنداجباری )تخته  تولیدی  و  پویا  اقتصاد خودگردان،  دارای یک 

کوردستان با توجه به کثرت جمعیت و تعدد ایالت و تنوع محصوالت دامداری، دامپروری، عمال سرزمینهای  
،اقتصادی   به مانند یک کشور مستقل  از لکسان( خود  کوردستان )موکریان، سنه، کرماشان و بخشی 

 ا با صادرات و گمرکات اختصاصی مختص به خود داشته است.برمبنای دامپروری خودکف

كوردها به دالیل تاریخی و ساختار خودکامه حکومت های همسایه از نظر اقتصادی بیشتر به دامپروری و  
 شود دامداری اشتغال ورزیده اند. در ادامه تفصیل بیشتری ارائه می

 

 به بعد 19اقتصاد سرزمین کوردستان )موکریان، سنه، کرماشان و لکسان( از قرن 

اگر در هر اقتصادی چهار بخش کشاورزی، دامپروری، صنایع و خدمات موجود باشد، آنگاه برای صنعتی 
باشد. در  شدن آن اقتصاد، وجود کشاورزی و دامپروری همانند بستری برای سایر بخشهای اقتصاد، الزم می

بایست زیربنایی برای  کنیم که کشاورزی و دامپروری که میاورمیانه و باالخص کوردستان مشاهده میخ
 صنعت و خدمات باشند برای تولید انبوه آماده نبوده اند.

است. به   ام شغل اصلی اکثریت خانواده و طایفه های کوردستان و زاگرس دامداری بودهدر اواسط قرن نوزده
ها و فساد و استبداد حکومت ها، حمل و جابجایی مال و اموال و ابزار تولید )دام و  هسبب عدم امنیت را

آید. لذا کوردها از قدیم االیام دامدار ماندند )زیرا که هر زمان    حیوانات( استراتژی منطقی تری به نظر می
تاریخی و تمرکز بر دامداری،  اند( به دلیل تدوام  اند ابزار تولید و دام خود را با خود جابجا کردهکه خواسته 

کند  اند. در دنیای امروز هم هیچ کشوری سعی نمیکوردها در مقیاس جهانی متخصص در دامداری بوده
 اند. که همه نوع کاالیی تولیدکند، بلکه استعدادها و منابع به شکلی از تقسیم کار جهانی توزیع شده
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به دلیل کم آب شدن، امتیازات خارجی و استبداد، پتانسیل به گواه محققان اقتصاد ایران، در هفتاد سال اخیر  
انبوه را در شمال و جنوب از دست داد، سایر    بنیان و-تولیدی خود برای تبدیل شدن به اقتصادی کشاورزی

 نقاط جغرافیای ایران طبیعتا بسیار خشک و لم یزرع است. )رجوع شود به مقاله نابودی اقتصاد ایران( 

دو منطقه دیگر کامال متفاوت بود. زاگرس به دلیل وجود ارتفاعات و ساکنان هزار ساله آن،  اما زاگرس با 
شود.  یک شکل و ساختار خاصی از کشاورزی خودکفا را بوجود آورده بود که هنوز هم پتانسیل آن دیده می

دج و کرمانشاه  اطالعات و داده این نوشتار مربوط به زاگرس و مناطق کوردستانی ؛ ارومیه، مهاباد، سنن
 )موکریان، سنه، کرماشان و لکسان( است. 

اقتصاد کوردستان و زاگرسیان بر مبنای دامداری و پرورش دام قوام گرفته بود و زاگرسیان در حقیقت خود  
را با کوچ نشینی، از استبداد تاریخی رها کرده بودند. کوردها و سایر مردمان ایلی ایران برای مواجه نشدن 

دولتی و امتناع از یکجانشینی در حقیقت استبداد تاریخی را به چالش کشیدند. در عین حال با ماموران  
ام و اوایل قرن  توانستند به خوبی از عهده کشاورزی و بخصوص دامپروری خود بر آیند. در اواخر قرن نوزده

دامی علوفه  مرکز  و  غله  انبار  بزرگترین  شاید  غربی  زاگرس  ا  بیستم،  بوده  گزارشات  خاورمیانه  ست. 
کنسولگری های روسیه، انگلستان و بعدا آلمان آمارهای خیره کننده ای از استعداد کشاورزی و خصوصا  

 دامپروری ارائه کرده اند. 

کنند که مزوپوتامیا و کوردستان نه میالدی اعالم می  1898مشاوران آلمانی مستقر در کوردستان در سال  
تواند به یکی از مناطق اصلی کشت پنبه  لقوه کشاورزی است و میتنها دارای ثروت معدنی بلکه ثروت با

جهان تبدیل شود. خاک مزوپوتامیا شامل درصد باالیی از فسفر، پتاس، و نیتروژن الزم است. معتقد بودند 
تواند در سطح رقابتی، همتراز مصر و شاید بهتر از بهترین محصول آمریکا در هر  که پنبه مزوپوتامیا می

 د کند. هکتار رش

، پیش بینی کرد که به زودی اثرات  1901اوت،  31مورخ  VIENNA ZEITیک نویسنده در مجله اتریشی 
بغداد آهن  از راه  ناشی  آبیاری  اثبات می-اقتصادی سیستم جدید  آناتولی، شمال سوریه،  برلین   " کند که 

صادرات غالت داشته باشند.". توانند  کوردستان، بین النهرین، و عراق روی هم حداقل به اندازه روسیه می
اغراق باشد اما قطعا بین النهرین شمالی )مزوپوتامیا    بیان کرد که این احتماال کمی  Rohrbachدکتر  

شود. روسیه از تهدید رقیبی جدی برای آینده شمالی( به یکی از انبارهای بزرگ غالت جهان تبدیل می
 بازار غالت خود بیمناک بوده است.

ان مرکز تجارت و مسیر عبور کاال و کاروانسرای بین النهرین بود. چون بازار و فعالیت سرزمین کوردست
اقتصادی آن تخصصی بوده به شکل یک صنعت مشخص با چندین بازار اصلی، مهاباد،کرمانشاه و کرکوک  

روپا داشته های آذربایجان و کوردستان و خاورمیانه و ادر پیوند سرزمین  درآمده بود. دیاربکر هم نقش مهمی
شد. زمانی دیاربکر را  است. مرکز مهم ضرب سکه و ضروف نقره در دیاربکر و توسط ارمنیان اداره می
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  خواندند. تاجران کوردستان به دلیل وضعیت خوب تجارت، مالیات را قبل از موعد میاستانبول ثانی می
 دادند.

برای قوت روزانه و به مصرف داخ ایران عمدتا  رسیده است. اصوال کشاورزی در  لی میتولید کشاورزی 
ای جهت مبادله یا صادرات تولید کند. لذا تنها امید توانسته پا بگیرد و ارزش افزودهسیستم استبدادی نمی 

 شاید دامپروری بوده است.

کرد و انتخاب طبیعی  پس از پروژه اسکان عشایر، دولت تهران خود استاندار و حاکم والیات را منسوب می
کرد. حاکم یک والیت انتصابی از مرکز و واقعیت اقتصادی دست شخص دیگری  الیت را قبول نمیخود و

، عشیره هایی چون، کلهر، جاف، جوانرو، تیلکو، سنجابی، دیگر مالک زمینهای  1950بود. تقریبا بعد از  
امالک با   خود به صورت اشتراکی/آرکائیک نبودند و مالکیت باید به ثبت اسناد )قانون ثبت اسناد و

- رسید. اقتصاد شکوفای، پررونق، بازاربه تصویب و اجرا رسید( می  130۶/1927عچله ظرف دو سال در سال  
حور مبتنی بر دامداری و دامپروری زاگرس غربی، که نمونه ای از سرمایه داری تولیدی و در حقیقت  م

ند با عاملیت حکومت مرکزی کردرفت ،که سایر اقتصادهای سرمایه داری دنیا طی میهمان مسیری می
 ایران و برنامه انگلیسی خفه و عمال تجزیه شد.

متاسفانه با اعمال اسکان عشایر)خلع سالح آنها و یکجانشین کردن آنها( و اصالحات ارضی عمال اقتصاد  
  موبایل و متحرک، صادراتی و پرسود دامپروری نابود شد. ایران مرکزی با پروژه اسکان عشایر و اجبار به 

پیکو در سطح بین المللی -پرداخت مالیات به قران )واحد پول آن زمان( در داخل و انگلستان با اجرای سایکس
عمال سرزمین کوردستان را سیاسی و اقتصادی تجزیه کردند. بر اساس مشاهدات مددوف مورخ روسی، در  

 رسیده بودعمال سیستم مالکیت اشتراکی ایالت و عشایر زاگرس به پایان خود  1934سال 

 

 منسوجات و تنباکو 

تا قبل از ورود به قرن بیستم مواد خام صادراتی اقتصاد ایران، پشم، پنبه، پوست، ابریشم و دام بوده است.  
داد، در حالیکه پنجاه سال بعد ٪ ارزش صادرات ایران را تشکیل می82پشم و پارچه و ابریشم   1850در سال 
(. با 136شود)چارلز عیساوی، ص  از بخش دامپروری حاصل می٪ صادرات ایران  25فقط    1911در سال  

 ٪ درصد هم تنازل بیشتری نمود. 25پیکو آن -اجرای قرارداد سایکس

دورانی طوالنی، تنباکو و توتون سرزمین کوردستان بیست و پنج درصد توتون صادراتی ایران بوده است. از  
 500برای سلیمانیه صادر شده است. ایران سالی  تن( تنباکو    8سنندج و مریوان ساالنه هشت هزار پوت )

کرد. جالب است که کمپانی رژی هم در ایران انحصار تنباکو را بدست هزار روبل توتون به روسیه صادر می
گیرد.  در انحصار خود می  1884گیرد وهم در عثمانی توزیع تنباکوی کوردستان/عثمانی را در سال  می
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شود.  بیشتر و عدم لزوم برخورد با تولیدکنندگان جزء توسط عثمانی بیان مییکی از دالیل واگذاری، درآمد  
کمپانی رژی هم با کنترل و حفاظت در حقیقت اجازه تولید به کارگاه های کوچک ودسترسی به بازار 

 دهد تا در دستان کمپانی بماند. اروپا را نمی

ازرگان در مهاباد به ثروت برسند. در دهه  ب  هایعربرونق تریاک مهاباد باعث شده بود حتی    1870در سال  
دهد، این تریاک  ٪ کل ارزش صادرات ایران را به خود اختصاص می26پایانی قرن نوزده، تریاک به تنهایی  

شد. یعنی  عمدتا توسط خود انگلیسیها خریداری و به هند)کمپانی هند شرقی( و سپس چین صادر می
کنون هم عجیب نیست که افغانستان بزرگترین تولیدکننده و برد. اکشاورز از تجارت تریاک سودی نمی

 ایران بزرگترین مصرف کننده تریاک جهان، کنار تولیدکننده آن است. 

گرفت، لذا واردات کاال و  کند یا کاال میدر قبال هر مبادله صادراتی، سرزمین کوردستان یا پول اخذ می
بیشترین صادرات دستگاه بافندگی بغداد در قرن    1850تا    1800جنس هم پررونق بوده است. بین سالهای  

واردات   عنوان  به  در گمرک  بافندگی  دستگاه  هزار  دوازده  بود )گالویژ(.  کوردستان  سرزمین  به  نوزده 
سرزمین کوردستان ثبت شده است. کوردستان در آغاز یک جهش صنعتی برای ورود به بازار تولید پارچه 

گاه بافندگی وارد شده است، جالب است که در مدت مشابه در یزد فقط  و منسوجات بوده، که این حجم دست
بودن خاک عثمانی)عدم وجود مرز و   کرده است. با توجه به یکپارچهدستگاه چرخ خیاطی کار می  300

بغداد و دسترسی به پشم، چرم، پوست و پنبه  -گمرکات تحمیلی بر تبادالت کاال(، آلمان با راه آهن برلین
 توانست صنایع نساجی انگلستان را به ورشکستگی بکشاند. میکوردستان، 

بازار پشم گوسفند سرزمین کوردستان )زاگرس غربی و مزوپوتامیای شمالی( آماده تأمین مواد اولیه برای  
 ترین مرکز تأمین صنعت نساجی آلمان بود تبدیل به عمده

 پرورش گوشت دامی

خود را از کوردستان و زاگرس غربی فراهم    ایران گوشت دامی  ام، استانبول و دمشق ودر اواسط قرن نوزده
، شهر استانبول یک و نیم  19۵۶( در سال  2۴کردند. طبق آمار )گالویژ، کتاب سن پترزبورگ ص    می

میلیون سر گوسفند از تولیدکننده کوردستان دریافت کرده است، این آمار شامل تعدادی است که در استانبول  
های باشد و تلفات بین راهی و خریدهای محلی بین راه لحاظ نشده است. ارتباط بین بخششده میدریافت می

 کوردستان به دلیل اقتصاد مشترک، پررونق، دینامیک و حیاتی بوده است. 

دشت شهرزور )در اقلیم کوردستان عراق( چراگاه موقت ایل جاف )کرمانشاه( بود و همانند مرتع برای دام  
آمدند. معتمد الدوله بیان   کرده است. هندیها جهت خرید بنگ)شاهدانه( به بانه می کوردستان نقش ایفا می

ر خود گویای سرزندگی وپویایی  است". این آما   دامپروری تخصص زاگرسیان بوده  192۴کند که "در سال  می
 باشد. اقتصاد سرزمین کوردستان می
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در یک سال در گمرک و مرز خانقین آمار سه هزار و چهارصد نفر و شصت و چهارهزار اسب بارکش با 
بار و پنجاه و سه هزار نفر زائر و حاجی، بیست و پنج هزار اسب، صد و بیست راس شتر و سه هزار تابوت 

 شود. ثبت می)زائران عتبات( 

 

ارزش بازرگانی و صادرات    1889در وصف رونق اقتصاد سرزمین کوردستان، مورگان شوستر آمریکایی درسال  
هزار لیره بز ؛ دوهزار لیره پشم و روغن،  کند؛ چهار هزار لیره ترکی پشم، سیکرمانشاه را اینطور توصیف می

هزار پوندی    500تا    200هر سال تراز مثبت  حبوبات ،کشمیر و توتون صادر شده است. گمرک کرمانشاه  
داشته است، در حالیکه گمرکات شمال و جنوب )بوشهر و بندرعباس( همانند اسلکه های شخصی دروازه  

 اند.واردات بی رویه جنس خارجی بوده و همواره تراز منفی داشته

ی وضعیت ت. در کتابی دربارهاس  نیز بوده  190۶برای حکومت تزاری در سال    سرزمین کوردستان بازار مهمی
است )دلیل حمایت    مهاباد اشاره شده است که سابالغ یکی از مراکز مهم توزیع واردات برای روسها بوده

تواند اقتصادی بوده باشد(. روسیه پیشنهاد داده بود که در چند ماه از بعدی روسها از جمهوری مهاباد می
و ماهیگیری فعال شود و کشتیرانی راه اندازی گردد. آلمان و    های این منطقه حمل و نقلسال در رودخانه

  16روسیه بر سر این بازار و مواد خام آن رقابت داشتند. علی جان نراقی و شیخ السالم در مهاباد هزار پوت)
 فرستادند. تن( پشم ازعشیره ها و ایالت موکریان خریدند و به روسیه می

هزار روبل روسی پوست صادر کرده است. صادرات توتون مهاباد    2۵غفور مهابادی یک تاجر، در یک سال  
به    1914تن، معادل سیصد هزار تومان بوده است. صادرات خشکبار در سال    1600به شهرهای دیگر ایران  
دالر به روسیه و هفت  تن به قیمت امروز پانزده میلیون    70تن و روغن و پنیر    6000روسیه از شهر مراغه  

میلیون دالر به بقیه نقاط ایران بوده است. کریم خان منگوری به عنوان نماینده مونایسرز )شرکت روسی(، 
 کرده است.قبل از چیدن پشم، آن را خریداری می
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مهاباد و کرمانشاه به حدی مهم بودند که کشورهای خارجی دفترکنسولگری داشتند. در کرمانشاه عثمانی 
سیه و انگلیس دارای کنسولگری بودند. فرمانفرما به عنوان حاکم والیت کرمانشاه به دلیل تجارت،  و رو

 دارای وزن سیاسی بود.

دوهزار روبل پوست    1912االصل بود درسال  تاجر معروف کرمانشاه حاجی تقی ایروانی)ارمنی( که روسی
بود که در سالهای  گوسفند از سنندج و همدان برای نمایشگاه روسیه برده بود، تج  ارت سابالغ به حدی 

تنها به روسیه دویست هزار تومان صادرات و همین میزان واردات انجام گرفته است. این آمار    19پایانی قرن  
 است. شده است. مبادله با ایران اصال وزن اقتصادی برای کوردها نداشته شامل مبادالت با ایران نمی

بازرگانی ایران از گمرکات شمال و جنوب همواره منفی بوده است. یعنی   تراز  1914تا    1800مابین سالهای  
روسیه و انگلستان، دو شریک اصلی تجاری ایران، همواره بیشتر به ایران صادرات داشته اند تا واردات. ایران 
در سه نقطه گمرکی خود، شمال، جنوب، غرب، تنها در گمرکات غرب )شامل سرزمین کوردستان( دارای  

 مثبت بوده است.  تراز

اند که کاالی تولیدی و ساخته را به ایران وارد یا  گمرکات شمال و جنوب حیات خلوت روس و انگلیس بوده
کرده اند. تنها گمرکات غرب )مهاباد، سنندج، کرمانشاه و قصرشیرین( مانند یک گمرک  ترانزیت می

 رد کرده است.اقتصادی کشوری، مستقال کاالی ملی صادر و کاالی مورد نیاز وا

ارزش صادرات یک سال مهاباد به روسیه یک ملیون و پانصد هزار تومان بوده و ارزش کرمانشاه هم سه 
بوده این مقدار  در سال    برابر  بطوریکه  ایران که  1913است.  از کل صادرات  بوده  15.9،  تومان  ،  میلیون 

٪ صادرات 31باد و قصرشیرین( یعنی میلیون تومان )کرمانشاه، سنندج، مها 4.9گمرکات زاگرس مجموعا 
٪ کل صادرات ایران از کوردستان  34بدلیل آفت زدگی،    -ایران را انجام داده اند. )با حذف ابریشم از صادرات

 بوده است(

بوده    1913هزار پوند در سال    950ارزش صادرات چهار گمرک کوردستان )بدون کاالی معدنی و نفتی(  
باشد. این اعداد می  2016میلیون دالر سال    143رابری پوند/دالر، معادل  است. با احتساب ارزش امروز ب

 دهد.شود نشان نمیدرآمد معادن، نفت و گاز و مالیاتی که از سرزمین کوردستان اخذ می

 عدم توسعه راه و جاده 

-ل)هولیر(اربی-سردشت-مهاباد-اند. راه اول از تبریزکردهسه راه اصلی بازرگانی از خاک کوردستان گذر می
حلب و راه  -مسکینه-فلوجه -بغداد-بعقوبه-خانقین-کرمانشاه-سیواس و راه دوم از همدان-مارش-ماردین-نصیبین

شد. مهاباد و کرمانشاه دو مرکز اصلی بازرگانی  آمد)دیاربکر( به ارزروم ختم می-بازرگان-تبریز-سوم از تهران
 داشته است.بوده و مهاباد با بورسا، همدان و موصل مستقیم تجارت 
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دوازده میلیون و هفتصد هزار تومان واردات داشته است. سی   1920کرمانشاه بعد از جنگ جهانی درسال  
درصد بازرگانی خارجی ایران از کرمانشاه بوده است. نبود امنیت و جادههای مناسب بین مراکز و بازارها  

 پیرمرد [ -مشکالتی پیش آورده است.]شعر شاعر کورد 

عقب ماندگی سرزمین کوردستان دخالت حکومت ایران به ضرر کوردستان و به نفع سایر تجار  یکی از دالیل  
رواندوز نهایی  -تصمیم برای ایجاد راه آهن تهران  192۶  / 1304باشد. درسال  ایران مرکزی و منافع بریتانیا می

شود اما به خاطر اعمال نفوذ سایر جاهای ایران ]و بریتانیا[ متوقف و این طرح مقدور نشد)گالویژ(.  می
کرد، با احداث خام و هم کاالی مصرفی را تولید مییکی از دالیل این بود چون سرزمین کوردستان هم ماده

شد و آورد( کاالی کوردستان ارزانتر از بقیه ایران تمام میهزینه حمل کاال را پائین می جاده ارزان )راه آهن
کرد. در همان  این سیستم توزیع، قیمت غیررقابتی سایر جاهای ایران را غیراقتصادی و غیرقابل فروش می

ع کاالی تولیدی  حال جاده های کوردستان هیچگاه مناسب کاال نبوده است. عمال کوردستان از سیستم توزی
های کوردستان )هنوز هم این سیاست برجاست(،  است. عدم توسعه عمدی راه  خود محروم و تحریم گشته

داده است. لذا اقتصاد کوردستان با  اجازه دسترسی کاالی ارزان تولید کوردستان را به بقیه بازار ایران نمی
هم کولبران کورد درون یک سرزمین کوردستانی  شد. هنوز، امروز سایرمزوپوتامیا و عثمانی مرتبط تر می

پیمایند، در حقیقت تاریخ اقتصاد طبیعی کوردستان بر مبنای خاک و جغرافیای طبیعی آن استوار مسیر می
 است( است. )که اکنون تکه تکه گشته  بوده

 شود.اک نمی کند، از ذهن پتصویر یونس فیضی کولبری که باوجود معلولیت از ناحیه هر دوپا کولبری می

به دلیل استعمار تحمیلی، مواد خام و کاالی زاگرس همواره توسط تجار و بازرگانان ایران مرکزی به فروش  
گری را  اند تولیدات خود را بفروشند و بازرگانان ارمنی، یهود و آذری واسطه رفته است و کوردها نتوانسته 

از روستاهای مهاباد ده تن گندم خراب شد چون   دادند. سر کنسول روسی گزارش داده که در یکیانجام می
راهی برای تجارت و فروش آن وجود نداشت و حمل آن با اسب نیز به صرفه نبود. روستاییان بیش از نیاز ده  

ای کارخانه/شد[. تولید در مقیاس انبوه، به توسعه صنعت تبدیلی/انبوهکردند ]چون منتقل نمیکشت نمی
رس با سیاست های عامدانه و استعماری و عدم توسعه راه، عمال قطب کشاورزی  شود اما در زاگمنجر می

 را ضعیف نموده و دامپروری را از بین بردند.

 

 برلین - شبح راه آهن بغداد

آلمان برای توسعه اقتصاد و تجارت خود به منطقه مزوپوتامیا طی قراردادی پیش پرداخت    1872در سال  
کند. با وجود اینکه آلمان بصره را تأمین می- بغداد-کوبانی-ملتیه-استانبول-احداث راه آهنی در مسیر برلین

ها موافقت اولیه خود را اعالم نمودند ولی بعدا با آن به شدت مخالفت با انگلستان هماهنگی نمود و انگلیسی
نگلستان،  کردند. همانا یکی از دالیل جنگ جهانی اول جلوگیری از نفوذ آلمان به قلمرو سنتی بازارهای ا
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هند و نفت خوزستان بوده است. در مدارک سایکس، انگلیسیها نگرانی خود را نسبت به نزدیکی خط راه  
شود ولی پس از جنگ جهانی اول و اخراج کنند. راه آهن ساخته میآبادان ابراز می-آهن به حوزه نفتی بصره

 باشد. ی خط آهن در شهر کوبانی موجود میگردد. هنوز بقایاآلمان از خاورمیانه، مسیر راه آهن چند تکه می

 

 نتیجه گیری

با اجرای همزمان دو پروژه، اقتصاد کوردستان نابود گشت. یکی اسکان ایلها در ایران بود و دیگری قطع  
پیکو  -های تجاری درون کوردستان ]با تقسیم بین مرزهای کنونی[ که توسط قرارداد استعماری سایکسراه

و کشور پیروز جنگ جهانی(، یا همان کشیدن مرزها بین بخشهای کوردستان و تکه  )بریتانیا و فرانسه د
نمودن سرزمین کوردستان اتفاق افتاده است. با توجه به دالیل فوق در نهایت توسط روسیه و انگلستان تصمیم  

لستان  شود، که امپراطوری عثمانی و سرزمین مزوپوتامیا، رقیبی برای صنایع نساجی هند و انگگرفته می
نگردد. از طرف دیگر روسیه نگرانی خود از ورود غالت مزوپوتامیای شمالی و کوردستان به بازار را رفع 

 نمود.

 

 استعمار ایران 

تاریخا استبداد و اخاذی ماموران و دولتیان در ایران سبب عدم انباشت سرمایه جهت تولید و توسعه بوده 
تو اقتصاد  یک  داشتن  با  لرها  و  کوردها  دامپروریاست.  )استبداد-لیدی  سیال  و  عمال -محور  گریز( 

دامپروریمی اقتصاد  توسعه  با  ایران  جغرافیای  ساختاری  خودکامگی  به  کنند.  -توانستند  کمک  بنیان 
اند و کامال  متاسفانه روشنفکران ایرانی همدست و همسو با پهلوی اول اصرار بر تمرکز قدرت در ایران داشته

یت کردند. قوم حاکم برای حفظ ریاست در عین عدم اعتقاد به برابری مردمان در  از پروژه های رضاشاه حما
فالت ایران، حاضر شدند با بیگانگان دست به یکی شوند و اقتصاد متنوع زاگرس و ایران را نابود کنند. در 

ابجا کردن  ها توانسته بودند که مشکل استبداد را با رهایی از زمین و جحقیقت زاگرس نشینان و کوردستانی
سرمایه )احشام و دام( مرتفع کنند. اما به دلیل استمرار استعمار، استبداد در مالکیت، و با اسکان اجباری  

توانست با استقالل اقتصادی،  پیکو توسط انگلستان، جغرافیایی که می-و خونین عشایر بوسیله ایران و سایکس
و   باشد، عمال ضعیف  استبداد  و  دربرابر خودکامگی  و سدی  بر زمین  مالکیت  برده شد.  در رخوت فرو 

کشاورزی که الزمه آن امنیت سرمایه گذاری بود، مالکیت زمین عمال تبدیل به مالکیت امالک به شیوه 
خالصانه شده است. مالکیت هیچگاه مامن و آسایشی در ایران پیدا نکرد. در حقیقت ادامه استعمار، سبب  

 ساختار مقاومتی در اقتصاد و جغرافیای ایران شده است.نهادینه شدن استبداد و نابودی کامل 

 تک محصولی شدن اقتصاد ایران 
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کشاورزی، دامپروری، صنعت و خدمات، چهار بخش اصلی کشاورزی هر سیستم اقتصادی هستند. در ایران 
به  امید  و  انجام دهد،  بتواند صادرات  نبود که  ای  اندازه  در  و خدمات  بخش کشاورزی  آن زمان، عمال 
دامپروری/دامداری و صنایع تبدیلی با توان توسعه )پارچه بافی، پشم، ابریشم، ...( آن بود. نشان دادیم که  

توانست اقتصادکوردستان بسیار متنوع و رقابتی بوده و اقتصاد دامپروری زاگرس )همانند برزیل و استرالیا( می
انگلستان کاهش دهد. این استثمار منتهی به اتکای اقتصاد ایران و عراق را به استعمار اقتصادی روسیه و  

 سیستم اقتصادی متمرکزی با کنترل منابع زاگرس/کوردستان شد. 

 

 انتفاع انگلستان

انگلستان از توسعه کوردستان به عنوان تأمین کننده مواد خام برای صنایع آلمان و روسیه )پشم، پوست، 
د آوردن کشورهای جدیدی )کویت، عراق، قطر..( چرم، روغن، کتیرا، گوشت،...( جلوگیری کرد و با بوجو

محصولی بودند، عمال استقالل سیاسی ایران و این کشورها را در دست خود -که همگی بر پایه اقتصاد تک
گرفت. عمال ایران، عراق، کویت، قطر، عمان، امارات مستعمره غیر مستقیم سیاسی امپراطوری بریتانیا و 

ان و خاورمیانه در حقیقت برای صنایع تولیدی انگلستان بسیار حائز اهمیت اند. بازار تجاری ایرغرب شده
(  Resilienceماند لذا تنوع و قابلیت انعطاف پذیری )بود. بازار خاورمیانه، باید بازار مصرف کننده باقی می

ازار ای برای اجناس و بیک سیستم اقتصادی با تک محصولی کردن آن نابود شد. ایران در واقع مستعمره
های بازرگانی  باشد. وجود سلطان های متنوع )شکر، پارچه، سیگار، موبایل..( و اتاقخارجی بوده و می

باشد( در بازار ایران، انحصارهای صادراتی در هر صنف خود معلول  )که هدف نابودی تولید آن کاال می
بازار هندوستان و کمپانی هند    باشد. این قرارداد اقتصادی برای انگلستان منجر به حفظچنین تاریخی می

شرقی )و مالکان فعلی بانکدار کمپانی(، انحصار نفت خوزستان برای تأمین انرژی نیروی دریایی بریتانیا  
بغداد و روسیه  -ها، جلوگیری از دسترسی آلمان بواسطه راه آهن برلینامپراطوری آب به عنوان بازوی نظامی

س، تک محصولی کردن ایران و متوقف ساختن تبدیل کوردستان به  به ماده خام سرزمین کوردستان و زاگر
 اقتصادی تولیدی و پویا بوده است. 

 کوردستان

با توجه به اینکه کوردها تأمین کننده مواد خام صنایع پشم، پوست، چرم و غالت بودند، عمال ارزش افزوده  
های آزاد  ها و آبشد. اگر کوردها دسترسی به راهکاالی مصرفی نصیب تاجران تبریز و حلب و بصره می

ر به تقسیم هولناک خاورمیانه بغداد تبدیل به تهدیدی برای انگلستان و منج   -داشتند، راه آهن برلینمی
شد. بریتانیا با  سال اخیر حذف نمی  100گردید و منافع مردمان خاورمیانه براحتی از معادالت سیاسی  نمی

تقسیم کوردستان، کنترل آب، معادن، دامپروری، ثروت، هویت و کشور را از آنها گرفت و به نمایندگان  
منطقه قراردااستعمارگر  داد.  تحویل  خود  سایکسای  مبادله-د  بازار  تقسیم  با  پویای  پیکو  زندگی  و  ای 
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کوردستان و قطع ارتباطات تجاری یک سرزمین یکدست اقتصادی، ضربه نهایی را به پیکر کوردستان وارد  
 کرد. 
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 پیکو -نفت کوردستان عامل تجزیه آن، پس از سایکس

 

 دکتر پژواک کوکبیان

 خالصه 

دهد که در حقیقت  ساله نفت کوردستان دارد و نشان مینویسنده در این مقاله تحلیل اقتصادی و تاریخی از م 
یکی از دالیل تجزیه کوردستان در صد سال پیش قرار داشتن کوردستان بر روی یکی از مخازن عظیم نفتی  

 کند. هایی از میزان ثروت این سرزمین اشاره میباشد. در این نوشتار به چند قرارداد نفتی و نقشهخشکی می

 و مالکیت نفتقرارداد خط قرمز 

های آنروز عثمانی مابین جهت استخراج منابع نفتی موجود در سرزمین  1911شرکت نفت ترکیه در سال  
بیشتر( تاسیس می باسهم  آلمان  اروپایی، )عمدتا  بعد، درسال  عثمانی و چند کشور  ،  1912شود. یکسال 
ی آنجا شریک شدند. بریتانیا و بخشی از منطقه موصل تحت حاکمیت فرانسوی ها درآمد لذا در منابع نفت

ی بین النهرین و کوردستان که به طور  بانکداران لندن از سهیم بودن فرانسه و آلمان در منابع نفتی منطقه
سنتی قلمرو مالکیت انگلستان بوده خشنود نبودند. آنچه بیشتر بریتانیا را خشمگین کرد حرکت آرام ولی  

بغداد که مابین سلطان عثمانی -عثمانی بود. قرارداد راه آهن برلینمحکم آلمان جهت نزدیکی به امپراطوری  
مالی لندن و سیستم سیاسی بریتانیا را بسیار    -شد، کارتل و مافیای پولی  و پادشاه آلمان )قیصر دوم( بسته

نگران و تاحدودی وحشتزده کرده بود. این در حالیست که شرکت انگلیسی شل مالک یک چهارم قرارداد  
دارای یک    Royal Dutch / Shellو    Deutsche Bankبوده است در قرارداد اولیه هر دو طرف  اولیه  

( در مالکیت  TNB٪ را از طریق بانک ملی ترکیه )50   باقیمانده  TPCچهارم سهام و شرکت نفت ترکیه  
اروپایی پیش از جنگ  داشتند )توجه داشته باشید که در ظاهر شرکت ملی ترکیه ولی در واقع بانکداران  

اول با مقروض نمودن عثمانی آنزمان کامال مالکیت شرکتهای نظام عثمانی و ایضا شرکت نفت ترکیه را  
و محروم     دردست داشتند(. در حقیقت یکی از دالیل جنگ جهانی اول جلوگیری از صنعتی شدن آلمان

ود. برنامه این بود که با شکست عثمانی و نمودن آلمان از منابع و نفت مزوپوتامیا، خاورمیانه و عثمانی ب
تحمیل قرارداد تسلیم و غرامت مالی، با بدهکار نمودن بانک ملی ترکیه به این غرامت، تمام امتیازات  

ماءبه را  خام  نفتی  منابع  کامل  کنترل  و  کنند  دریافت  عثمانی  خورده  شکست  دولت  از  غرامت  ازای 
همانطور هم اتفاق افتاد. این همان روشی بود که نیروهای استعمار    سرزمینهای زیر نفوذ اورا به دست آورند و

 کردند.اروپایی در سایر مستعمرات آفریقایی، آسیایی و آمریکایی دنبال می
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پس از شکست آلمان و انحالل عثمانی عمال شرکت نفت ترکیه به شرکت نفت عراق تغییر نام  1929در سال 
که   عثمانی  عراق  بخش  زیراکه  از داد،  پس  سال،  همان  در  داشت.  ویژه  اهمیت  بود،  نفت  دارای  اینک 

 امضا شد. وگوی بسیار میان کشورهای دارای نفع ، توافقنامه “خط قرمز” رسمیگفت

 

( به این دلیل نامگذاری شد، زیراکه منطقه موردنظر توسط  red line agreementموافقت نامه خط قرمز)
ده بود. این قرارداد قدرت و تاثیر شرکت های قدرتمند در صنعت  یک خط قرمز که بر روی نقشه معین ش

نفتی    هایدهد و این یکی از موارد اولیه همکاری شرکتهای ملی یک کشور نشان مینفت را بر سیاست 
 در مقیاس بین المللی بدون لحاظ حق حاکمیت ملی کشورهای مالک نفت بود.

 بود :  عان در آن تقسیم شدهشرکتی تاسیس شد که به ترتیب ذیل سهام ذینف

 درصد  23.75شرکت نفت ایران و انگلیس با 

 درصد  23.75شرکت شل 
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 درصد 23.75کنسرسیوم شرکت های نفتی فرانسوی 

 درصد  23.75شرکت آمریکایی با  5شامل   –شرکت توسعه شرق نزدیک 

که نفت عراق و   درصدی )این شخص در حقیقت در زمان عثمانی اولین کسی بود  5و گولبنکیان ارمنی  
ها ، ایشان دارای قرارداد ها به توافق با عثمانی کوردستان/کرکوک را کشف کرد و لذا پیش از ورود اروپایی

 پیشین با سلطان عثمانی بود(

٪ مالکیت   99.5را صادر کرد که در آن    80، رژیم انقالبی ژنرال عبدالکریم قاسم فرمان شماره    1961در سال  
به شرکت ملی نفت عراق که دولتی بود، منتقل کرد. در حقیقت قاسم نفت را ملی  شرکت نفت عراق را  

آن ژنرال قاسم خواهان   از  بود که    55٪ مالکیت و  20کرد. یکسال پیش  نفت عراق شده  ٪ سود شرکت 
نپذیرفته مالک،  عنوان  به  چندملیتی   انگلستان  های  شرکت  و  آمریکایی  و  بریتانیایی  مقامات  بودند. 

ین بودند که دولت کندی فشار را بر رژیم قاسم بیشتر کند و در نهایت قاسم توسط کودتای  خواستار ا
( CIAسرنگون شد. بسیاری مدارکی مبنی بر دخالت سازمان اطالعات مرکزی )  1963فوریه    8ها در  بعثی 

سابق   در کودتا ارائه کردند که هنوز صحت این ادعا رسما ثابت نشده است. اما براساس شهادت مقامات
 سیا، سیا سعی داشت جایگزین مناسبی برای قاسم در داخل ارتش عراق پیدا کند. 

 

 1963،  1958تصویری از مسعود بارزانی نوجوان و ژنرال عبدالکریم قاسم مابین سالهای 
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 مدیترانه( جهت انتقال  -دو خط لوله )کرکوک

پیکو )بریتانیا و فرانسه( همچون مالکان  -قدرتهای حاکم بر قرارداد سایکس  1934و    1927مابین سالهای  
گیرند که نفت کرکوک را به بنادر خود در حیفای بریتانیا و طرابلس فرانسه سرزمینهای نفتی تصمیم می

(، ای برای انتقال منابع عظیم نفتی کوردستان عراق )کرکوک، پروژه1934سپتامبر    15منتقل کنند. لذا در  
به سرپرستی و مالکیت انگلستان و مشارکت شرکت ملی نفت عراق و شرکای فرانسوی و آمریکایی، مقرر  

شود که نفت از طریق دو خط لوله از باباگورگور کرکوک به بنادر تحت نفوذ فرانسه و انگلستان )دو  می
اسرائیل و خط شمالی از قدرتی که خاورمیانه را تقسیم کردند( سرازیر شود. خط لوله جنوبی به حیفای  

 رسند. )شکل زیر( سوریه و بندر طرابلس به مدیترانه می

1935خط لوله جنوبی از سال  تا   1948 نفت کرکوک را به بندر حیفا)  Haifa کرد. کرکوک  ( منتقل می
به الحدیثه از جنوب الطنف در کنار جنوب سوریه در داخل خاک عراق، از مسیری که در آن زمان فعال  

شد. این لوله نفتی در دهه وارد بندر حیفای اسرائیل و از مدیترانه بار نفتکش ها میبود  1930 فعال بود،   
و اسرائیل بوجود آمد. کشور اسرائیل طی نزاع بین فلسطینیان و یهودیان و    جبهه عربیتا اینکه جنگهای  

ا مستقر  دولت  با  هاگانا  ارتش  بالخصوص  و  یهودیان  پارتیزانی  جنگ  نتیجه  فلسطین  در  در  نگلستان 
(Palestine mandate فلسطینی به استقالل رسید. رابطه تیره بریتانیا    عرب ( و خرید و تصاحب زمینهای  

شود که تاریخا به چه دلیل بریتانیا  و کشور یهودی به مرگ خط لوله فوق انجامید. در اینجا مشخص می
در واقع یهودیان از بریتانیا سهم نفت )کرکوک(  است.   در این منازعه حمایت کردهها  عرباز فلسطینیان و  

شود و به همین دلیل است که  کردند، لذا با تشکیل اسرائیل این شاهرگ برای بریتانیا بسته میرا طلب می
 مسیر کرکوک، بغداد، بصره و خلیج، شاهراه اصلی صادرات نفت عراق به خارج است. 

گری، از خاک ترکیه و از بندر جیحان در ترکیه صادر  نفت کرکوک از مسیر دی  1948در کنار آن، پس از  
شود. این امر موافقت ایاالت متحده آمریکا را در پی داشت زیراکه ترکیه یک متحد ناتو و ایاالت  می
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 ه مقابل اتحاد جماهیر شوروی بود. ترکیه درآمدی بابت ترانزیت این نفت جمع آوری می متحده و در جبه
رکیه به اسرائیل، دخالت در سوریه، عفرین و سعی در کنترل ادلب برای جلوگیری  کند. اخیرا هشدارهای ت

از بازگشایی این مسیر و هراس از قطع وابستگی نفت کوردستان به مسیر ترکیه است. اگر کوردستان سوریه  
یه شود. ترکبه حریم متصل شود از آنجا به کمک اسرائیل مسیر جدیدی برای انرژی بین المللی گشوده می

حیفا، ضربه جدی به روابط ترکیه و -موصل-به اسرائیل هشدار داده که توسعه خط لوله احتمالی کرکوک
خواست کنترل   اسرائیل وارد خواهد کرد. اهمیت این خط لوله آنقدر است که در جنگ جهانی دوم، آلمان می

 این لوله نفتی را در دست بگیرد. 

ترانه، مسیر شمالی که از الحدیثه به ابوکمال، پالمیرا و حمص  راه دیگر برای انتقال نفت کرکوک به مدی 
الذقیه احاطه شده است. این مسیر به علت غلبه نظامیان -به بندر طرابلس بود که توسط کریدور طرطوس

با روسیه عمال بسته شد. روسیه مانع  و عقد قرارداد نظامی 1954چپ و سوسیالیست و حزب بعث در سال 
از خاک سوریه شده است. بعضی از گزارشات آمریکایی )مجله فارین پالیسی(، حاکی  گذر این خط لوله

از آن است که به دلیل آنکه آمریکایی ها قصد داشتند این خط لوله را فعال نگه دارند، لذا انگلستان در  
هردو   بیند که ترتیبات کودتای نظامیان چپ و بعثی ها را فراهم کند، درنتیجهراستای منفعت خود می

ای بسته شوند و نفت مخازن عراق )کرکوک و جنوب( فقط از بندر بصره و جنوب عراق  خط لوله مدیترانه 
 عبور کند که در دست خود انگلستان و جمعیت شیعه نزدیک به بریتانیا است.

از    کشاند تا آمریکا و فرانسه رادر حقیقت بریتانیا با کمک به کودتای چپ ها، روسیه را به سوریه می
سوریه اخراج و درنتیجه دستشان را از نفت کرکوک قطع کند. بنابراین دخالت روسیه در سوریه به جهت در  

 های نفتی منتهی به اروپا است. لوله انحصار نگه داشتن تمامی

 

 کوردستان بر روی دریای نفت 

ن دارای ذخایر حداقل براساس آمار منتشره از شرکتهای خصوصی فعال در حوزه نفت و گاز منطقه، کوردستا
هزار بشکه در روز جریان دارد. بیشینه نفت    600باشد و هم اکنون، صادرات حدود  میلیارد بشکه نفت می  61

شود و از آنجا به بازارهای صادراتی    صادراتی از طریق خط لوله از کرکوک به شهر جیحان ترکیه خارج می
دیگری و بر اساس اطالعات موسسه جغرافیایی آمریکا    شود. با استناد به منبع  روسیه و اروپا صادر می

(USG  کوردستان دارای )باشد که در جغرافیایی محصور توسط  میلیارد بشکه نفت مرغوب می  100تا    50
 همسایگان متخاصم احاطه شده است.
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نقشه به وضوح    باشد، در اینمی  1935سپتامبر سال    15نقشه فوق متعلق به روزنامه نیویورک تایمز به تاریخ  
شود. این نقشه فقط  گستردگی و فراوانی منابع نفتی کوردستان محصور در ایران و عراق نشان داده می

در این روزنامه چاپ شده است و دیگر در هیچ منبعی به آن اشاره نشده است، گویا    1935یکبار در سال  
 باشند. صاحبان حقیقی این ثروت نباید از آن آگاهی داشته

پیش از آغاز   London Petroleum Reviewدر نشریه    1914سال    می  23دیگری که فقط در    قشهدر ن
باشد  شود، شرکت نفت انگلیس از مکان میادین نفتی پیش از جنگ مطلع میجنگ جهانی اول چاپ می

یر پائین  شود. همانطور در تصوها و مرزهای پس از تقسیم عثمانی بر اساس این منابع کشیده میو لذا نقشه
 شود، تا به امروز، نقاط پرتشنج همان هایی هستند که بر روی نفت قرار دارند.مشاهده می
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سازمان صادرکنندگان نفت ، کوردستان   در حقیقت با احتساب منابع نفتی ایالم و خانقین بر اساس آمار رسمی
قدرت نهم نفتی جهان خواهد شد. آمار دقیق نفت کرکوک مشخص نیست اما احتمال اینکه با احتساب نفت 
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تواند رتبه  ست. این میمیلیارد بشکه منتهی شود، محتمل ا  120کرکوک ، ذخایر کوردستان به بیش از  
 کوردستان را تا مرتبه چهارم جلوتر از ایران ارتقاء دهد. 

 

بر اساس منابع آماری پیش از استقالل کوردستان ، عراق رتبه چهارم سرزمینهای نفت خیز)جدول سمت چپ 
نفتی عراق   ٪ کل منابع40پائین( با ذخایر اثبات شده نفت است که سهم کوردستان از این انباشته ، تقریبا 

تواند فراتر از قدرتهای اقتصادی منطقه نقش ایفا  باشد. پس از استقالل، کشور کوردستان به تنهایی میمی
دهد. بر اساس صادرات  کند. جدول سمت راست)پائین( وضعیت کشور کوردستان را پس از استقالل نشان می

دالری(    50میلیارد دالر )نفت    33ای برابر با  نهدرآمد سالیا  2018میلیون بشکه نفت در روز ، برای سال    1.8
 فقط از محل فروش نفت خواهد داشت. سهم درآمد گاز لحاظ نشده است. 

 

 باشد.  تواند دوام داشتهسال فروش نفت با قیمتهای فعلی ، می 93این میزان ذخایر نفت جهت 

 جنگ ایران و عراق

ول هشت سال جنگ حق نداشتند صدمه جدی به  اهمیت نفت کرکوک در آنست که ایران و عراق در ط
صادرات نفت همدیگر وارد کنند. لزوم ادامه شریان نفت از کرکوک به حدی است که در طی تمام سالهای  

های نفت کرکوک را بمباران نکردند،  جنگ بین ایران و عراق، هواپیماهای ایرانی هیچگاه مراکز و چاه



368 
 
 

های نفتی متوقف نشود. گلستان همواره برقرار بوده که شریان لولهو ان  گویا توافقی بین جمهوری اسالمی
برانداز نشدند تا هنگامی  با وجود تمامی بزرگ مانع جنگ خانمان  انسانی، قدرتهای  که جنگ تلفات 

نفتکش ها شروع شد و ایران در اعتراض به حمایت کشورهای خلیج فارس از صدام دو کشتی کویتی را  
های ایرانی را در کمتر از چند ساعت غرق نمود و ایران پس از این  صله آمریکا ناوچههدف قرارداد و بالفا

روزه موشکباران    52واقعه و کشاندن جنگ و موشک باران به شهرهای مرکزی و عمدتا فارس نشین )جنگ  
 شهرها(، آتش بس پیشنهادی صدام و سازمان ملل را قبول نمود. 

 

 کرکوک، کرمانشاه و زمینلرزه 

شناسی خاک و سرزمین مرزهای سیاسی بخشهای کوردستان را ازهم جدا نموده ، اما طبیعت و زمین   هرچند
سال   نقشه  به  اگر  است.  پیوسته  هم  )  1935به  مخزن  شود.  در basinتوجه  کوردستان  نفتی  سفره  و   )

شود که گزارش می   oilpriceکند. بر اساس گزارش سایت  سرزمینهای کرمانشاه و ایالم ادامه پیدا می
باشد، که هم اکنون گویا روزانه بیش  میلیارد بشکه نفت زیرزمینی می  5دهلران کوردستان دارای بیش از  

به زمینلرزهبشکه استخراج می  100،000از   با توجه  این گمان شود.  ایالم،  و  های متناوب منطقه دهلران 
 شود. ها دنبال مین زمینلرزهشود که احتماال سه هدف خاص در صورت مصنوعی بودن ایتقویت می

میلیون ساکنان ایران مرکزی به سواحل مکران در حال    3دانیم که پروژه جابجایی جمعیتی  پیشتر می  -1
تواند باشد، درضمن باشد و این حقیقت که دلیل این تغییر دموگرافی به دلیل وجود منابع نفتی میاجرا می

بلوچس به توسعه مناطق  اثر نمی اگر در حال حاضر  ترتیب  دهند درهمین حال جهت مهاجران  تان و مکران 
شود، نتیجتا وجود پروژه مشابهی برای مناطق زاگرس دور از ذهن به  فارسزبان امکانات سکونت مهیا می

زدگان و ترغیب آنان به کوچ، نشان از یک پروژه های زلزلهرسد. عدم رسیدگی و بازسازی خانهنظر نمی
دهد. تحرکات اخیر نیروهای حشدشعبی در آنسوی  ورد از مناطق دارای منابع نفتی میتخلیه ساکنان ک

کوردستان و در داخل عراق، و تخلیه برخی روستاهای اطراف خانقین در کوردستان عراق، نشانگر هماهنگی  
دقیق   نماید. استبداد و انحصار اطالعات و رسانه مانع بررسیاین تغییر دموگرافی در دو سوی مرز می

 دهد. چنین رویدادهایی می علمی

راقم این سطور در مطلب دیگری )چرا یک آخوند اصفهانی نام خانوادگی خود را به کرمانشاهی تغییر    -2
  1935است. با توجه به تاریخ سال    دهد( به روند تغییر بافت جمعیتی و هویتی کرمانشاه اشاره کردهمی

های ترویج تشیع در مناطق ایالم، کرمانشاه و بخصوص  ری بین برنامهقرارداد دو خط لوله، رابطه معنی دا
شود که دقیقا در آن سوی مرز در بخش  شود، مساله زمانی برجسته میپیروان آئین یارسان مشاهده می

خانقین هم تالش مشترکی )گویا بین ایران و بریتانیا( برای نزدیک نمودن مخمور و خانقین به نجف و کربال  
و پس    57شود. برنامه پیش از انقالب  ماال واتیکان شیعی که در برنامه ظهور خواهد کرد، مشاهده میو احت
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های علمیه در لرستان، کرمانشاه و ایالم استوار بوده، تماما برمبنای  از آن که بر محور ایجاد حداکثری حوزه
 شود. ها و منابع نفتی زیرزمینی کوردستان قابل درک میلوله

با توجه به اشتراک زیرزمینی منابع، امکان تونل زنی و یا اتصال کانالهای نفتی زیرزمینی دور از    -3
تواند در راستای انتقال زیرزمینی سفره نفتی حوزه خانقین  انتظار نیست و لذا انفجار و یا لرزشهای موجود می

زم به بررسی بیشتری دارد. الزم باشد. از لحاظ مهندسی و تکنیکی به چه میزان این امر ممکن باشد، ال
با دولت عراق قرارداد    BPبه ذکر است، یک روز پس از اشغال کرکوک توسط عراق )و ایران( شرکت  

 بندد. یکساله نفت کرکوک می

از  سوال پیش می استفاده  ایران و  با کمک  این یکسال  بریتانیا در ظرف  اینست که  آن  آیا دلیل  اید که 
کرکوک، خانقین، دهلران را منتقل    های زیرزمینی نفت حوزهممکن، از طریق لولهروشهای مهندسی در حد  

 کنند. 

 سرانجام 

هم اکنون وضعیت حقوقی قرارداد خط قرمز روشن نیست، هرچند به لحاظ تاریخی، جغرافیایی و مردمشناسی  
رف از  پس  است که  این  است  آنچه مسلم  اما  است.  بوده  برای عراق و کوردستان محرز  قانونا  این  راندم، 

 مالکیت این سرزمین و منابع آن به کوردستان تنفیذ شده است. 

از جمعیت کوردها به دلیل کشتارها، مهاجرت    بر اساس یک تحقیق، در طول صد سال گذشته تقریبا نیمی
و  اند، اگر این جنایت و کشته شده اجباری، تحریم اقتصادی و جنایات کشورهای حاکم به آنها از بین رفته

میلیون جمعیت مسلما   80جانباختگان و ساکنان آن، حدود    داد، کوردستان با تمامیکشتارجمعی رخ نمی
 توانست باشد.قدرت اول و یا دوم خاورمیانه می

اند،  سال مبارزه برای رهایی از استعمار ، تصمیم به آزادی و رهایی گرفته  100اکنون که کوردها پس از  
بایست قاضی کنند و بر حکومتهای خود فشار بیاورند  شرف و وجدان خود را می صداها و قلم های مطلع،

توانند به دور  و صدای تنها جنبش ضداستعماری خاورمیانه باشند، کوردها با برپایی یک کشور آزاد، می
دهند.  پایان  ملی،مذهبی  ظلم  و  پنهانی  قراردادهای  متمادی،  جنگهای  بیرونی،  استعمار  بازتولید  باطل 

 25تا    15نمودارشدن کوردستان هم کمکی جهت آبادانی و آزادی همسایگان خود خواهد شد و هم در طی  
 شود. نفتی و اقتصادی خاورمیانه تبدیل می-سال به یکی از سه قدرت کشاورزی

 هاسرچشمه

State Dept, The Red Line Agreement, https://history.state.gov/milestones/1921-

1936/red-line 

Riches Beneath the Earth, Colbert C. Held, From Middle East Patterns. People, Places 

and Politics 2000, Westview Press 



370 
 
 

William Stivers; A Note on the Red Line Agreement, Diplomatic History, Volume 7, 

Issue 1, 1 January 1983, Pages 23–34, https://doi-

org.ccl.idm.oclc.org/10.1111/j.1467-7709.1983.tb00380.x 

https://foreignpolicy.com/2018/09/18/once-upon-a-time-america-needed-syria/ 

http://www.mafhoum.com/press6/170E12.htm 

http://wondersofworldengineering.com/oilroute.html 

https://oilprice.com/Geopolitics/International/Who-Profits-From-Irans-Oil-Major-

Exodus.html 

 

  

http://wondersofworldengineering.com/oilroute.html
https://oilprice.com/Geopolitics/International/Who-Profits-From-Irans-Oil-Major-Exodus.html
https://oilprice.com/Geopolitics/International/Who-Profits-From-Irans-Oil-Major-Exodus.html


371 
 
 

 کوردستان، پنجمین قدرت گازی و نهمین قدرت نفتی جهان 

 

 پژواک کوکبیان

 مقدمه 

بسته شد،    1916  پیکو انگلستان و فرانسه که در ماه می-سال از قرارداد مخفیانه سایکس  100بیش از  
یانه میان این دو کشور تقسیم شد. این  گذرد. به موجب آن سرزمینهای عربی ، کوردی ، ترکی خاورممی

قرارداد سری بود و روسیه تزاری نیز در آن به طمع نفوذ در این منطقه مشارکت داشت اما قبل از اینکه به  
که بلشویک ها بر مسکو حاکم شدند، چند ماه بعد   سقوط کرد و هنگامی  1917سهم خود برسد در سال  

نامه  های پراودا و ایزوستیا متن کامل توافق، روزنامه1917نوامبر    23  اسرار این قرارداد را فاش کردند. روز
رفت،  طور که انتظار میرا منتشر کردند، سه روز بعد روزنامه گاردین منچستر هم به آنها پیوست. همان

 و کوردها را برانگیخت. هاعربنامه خشم انتشار متن توافق

تین بریتانیا و فرانسه ، بسیار گسترده، چندبعدی و در موارد  عوارض این قرارداد کامال اقتصادی بین دول
بسیاری برای ساکنان جغرافیای مورد مناقشه سهمناک بوده است. یکی از بزرگترین بازندگان این قرارداد 

 استعماری کوردستان بود که با وجود تعهد به تشکیل آن، از اجرای آن صرفنظر شد. 

دا، از منابع زیرزمینی منطقه کوردستان آماری و تخمینی در انتشارات برای مدت زمانی طوالنی و گویا عم
 باشد. شد، لذا نیاز به روشنگری و تخمینی نزدیک به واقعیت نیاز میو مستندات دولتی دیده نمی

 قدرت پنجم گازجهان 

م حکایت از  باشد که قرارداد هفته پیش کوردستان با رزنفت هیکی از بازیگران اصلی گاز جهان روسیه می
تالش برای ایجاد یک تعادل و هماهنگی بین کشور روسیه و کوردستان در صورت جریان یافتن گاز آن به 

 باشد. بازارهای جهانی می

در عراق،    BPدر کنفرانس اقتصاد و انرژی موسسه آتالنتیک، تونی هایوارد، مدیر عامل عملیات نفتی  
کند، “منطقه کوردستان بزرگترین امیدبخش بیان می کالمی رضایت خود را از منطقه مستقل کوردستان با

زمین است که ما بر این باوریم که توانایی تبدیل    و تنها ناحیه هنوز اکتشاف نشده بر روی خشکی کره
شدن به یک بازیگر برجسته در صنعت نفت را دارد”. سخنان یکی از مدیران بزرگترین شرکت های نفتی 

نه های غیرانگلیسی زبان انعکاس یافت. بر اساس گفته ایشان که کوردستان آخرین جهان بسیار کم در رسا
تریلیون   10تا  8خشکی دارای منابع عظیم نفتی بر روی زمین است که ذخایر گاز طبیعی کوردستان بین 

 شد. متر مکعب تخمین زده می
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آمار رسمی به  نگاهی  آمارهای رسمی  با  و  دارای گاز طبیعی  استقالل کوردستان،    ، پسکشورهای  از 
 بندی جدید بازیگران عمده گازی در جهان به صورت زیر درخواهد آمد. رده

 

 قدرت نهم نفت جهان 

براساس آمار منتشره از شرکتهای خصوصی فعال در حوزه نفت و گاز منطقه، کوردستان دارای ذخایر حداقل 
هزار بشکه در روز در جریان دارد. بیشینه  600باشد و هم اکنون، صادرات حدود میلیارد بشکه نفت می 61

و از آنجا به بازارهای   شود  نفت صادراتی از طریق خط لوله از کرکوک به شهر جیحان ترکیه خارج می
شود. به استناد به منبع دیگری و بر اساس اطالعات موسسه جغرافیایی    صادراتی روسیه و اروپا صادر می

باشد که در جغرافیایی محصور  میلیارد بشکه نفت مرغوب می  100تا    50( کوردستان دارای  USGآمریکا ) 
 توسط همسایگان متخاصم احاطه شده است.

سازمان صادرکنندگان نفت ، کوردستان   احتساب منابع نفتی ایالم و خانقین بر اساس آمار رسمی  در حقیقت با
قدرت نهم نفتی جهان خواهد شد. آمار دقیق نفت کرکوک مشخص نیست اما احتمال اینکه با احتساب نفت 

 میلیارد بشکه منتهی شود، غیرممکن نیست.  120کرکوک ، ذخایر کوردستان به بیش از 

نفت خیز)جدول سمت  استقالل کوردستان ، عراق رتبه چهارم سرزمینهای  از  آماری پیش  بر اساس منابع 
٪ کل منابع نفتی 40باشد که سهم کوردستان از این انباشته ، تقریبا  چپ( با ذخایر اثبات شده نفت می

تهای اقتصادی منطقه نقش  تواند همتراز قدرباشد. پس از استقالل کشور کوردستان، به تنهایی میعراق می
دهد. بر اساس صادرات  ایفا کند. جدول سمت راست وضعیت کشور کوردستان را پس از استقالل نشان می

دالری(    50میلیارد دالر )نفت    33ای برابر با  درآمد سالیانه  2018میلیون بشکه نفت در روز ، برای سال    1.8
 فقط از محل فروش نفت خواهد داشت.

 باشد.  تواند دوام داشتهسال فروش نفت با قیمتهای فعلی ، می 93خایر نفت جهت این میزان ذ

از جمعیت کوردها به دلیل کشتارها، مهاجرت    بر اساس یک تحقیق، در طول صد سال گذشته تقریبا نیمی
،  دادکشی جمعی رخ نمیاند، اگر این همه اجباری، تحریم اقتصادی و عناد کشورهای حاکم از بین رفته

میلیون جمعیت مسلما قدرت اول و یا دوم خاورمیانه   80جانباختگان و ساکنان آن، حدود    کوردستان با تمامی
 شد. می

اند، پس از سال تصمیم به آزادی و رهایی از مرزهای استعمار ساخته گرفته 100اکنون که کوردها پس از 
سال   25تا    15توانند طی  کنند ، میمی  رهایی از ساختار استعمار اقتصادی کشورهایی که بر آن حکومت

 نفتی اقتصادی خاورمیانه تبدیل شوند. -به یکی از سه قدرت کشاورزی
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 استعمارگر نزدیک و سرزمین کوردها 

 استعمار چیست ؟ 

شود که   دارد و سعی می  تلقی همگانی از کلمه استعمار پدیده ای است که نمود فتح و اشغال نظامی
 باشند.کلمه در همین گستره بکار رود. اما حقایق چیز دیگری میهمه بار سنگین این 

شود . بلکه اشغال سرزمینی، سازمانی    استعمار فقط نوعی رابطه آلوده فردی نیست که بین افراد جاری می
و زیر ظلم و ستم قرار دادن یک ملت است. استعمار فقط حالتی روانی بین روابط افراد نیست. استعمار  

و نمایندگانی که با رشد، حیات، بقا و پیشرفت   مؤسساتوردستان یعنی تمام نیروها، ساختارها، ایران در ک
کند و آن   ملت کوردستان به مقابله آمده اند. فرد کوردستانی وجود استعمار ایران را همه جا احساس می

که در کوردستان   میهم نه بخاطر ساده لوحی یا تنفر از دشمن ، بلکه از این نظر که در واقع هر غیربو
مستقر است با افراد کوردستانی روابطی دارد که اساس آن زور و تجاوز است هرچند ممکن است همراه با  
  کالم و خشونت نرم و پنهان آغاز شود، ولی در نهایت به تهدید، مجازات و اجرای قانون اشغالگر ختم می 

ارج از کوردستان نوشته شده است. در اکثر شود که در خاکی خگردد. مجازات طبق قانونی اعمال می
کند،    موارد چون شهروند کوردستانی پایان این فرایند استعماری را بر اساس حافظه تاریخی پیشبینی می 

دهد در همان مرحله اول به اختناق و ظلم استعمار تمکین کند، این دلیل ظلم پذیری مردمان   لذا ترجیح می
ای/آموزشی،  ایند قانونگذاری مرکز نقشی ندارند. سیستم حاکم، نرم افزار رسانهزاگرس است. آنها اصال در فر

گیرد، همان خشونت پنهان موردنیاز اشغالگر است. مرکزبنیاد که حکومت به کار می مؤسساتسازمانها و  
 آید ، النصر بالرعب. برای اشغالگر پیروزی با ترساندن و ارعاب بدست می

د به صورت انفرادی در ماهیت رابطه کلی بین استعمارگر و استعمارشده تغییری  ذکر موارد خاص ترحم افرا
ای، هویتی به منظور جلوگیری از شناسایی حق تعیین کند. این همه هجمه فرهنگی، رسانه  ایجاد نمی

 باشد. سرنوشت و آگاهی به حقوق خود می

ز درس خواندگان فارس سعی کرده اند که  دموکراتهای ایرانی و بسیاری االبته باید فراموش نکنیم که شبه
( از استعمار موجود بنمایند و شدت جنایت را غالبا زیر پوشش  waterdownتری)و پاکیزه  تعریف پاستوریزه

دهند، بسیاری از سازمانها و افراد  محدودیت آزادی فردی و یا نقض حقوق شهروندی کمرنگتر نشان می
٪ مردمان تحت ستم منحرف  70ن، بهاییان عمال تمرکز و انرژی را از فعال با پرداختن به حقوق همجنسگرایا 

ای ( هر جامعهaxiomکنند. انگار قرار است تمام جنایات با روکش تخلف قانونی به عنوان امر بدیهی )
 کند. قلمداد شود.اما این از واقعیت مساله چیزی کم نمی

برد، نماینده ظلم و جنایت    در کوردستان بسر می  هر مسئول، مجری قانون ستم ، سرباز و سپاهی ایرانی که
ملت ایران در جنایت علیه ملت کوردستان ؛ در    است و تا زمانی که کوردستان زیر چکمه است ، تمامی
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باشند. فردا در دادگاه های    قتلها، بی حرمتی ها و شکنجه هایی که خاص ملت کورد است شریک می
 . وجدانی و قانونی محاکمه خواهند شد

باشند.    می  ی هستند که مسلط بر یک ملت پس از فتح نظامیمؤسساتاستعمار واقعی ، سازمان ها و  
شده، اوامر اجباری بر سرزمین زاگرس و این سازمانها در قالب قوانین غیرمنتخب، دستورالعملهای دیکته

بومیکوردستان حکم می غیر  آن  مالک   ، کوردستان  خاک  در  که  طالیی  معدن  کارگر    کنند.  یا  و 
 شود، مصداق دقیق استعمار است.  کوردستانی که برای اعتصاب شالق زده می

سیاست کالسیک استعمار در جهان ” تفرقه بینداز و حکومت کن” است. اما سیاست در مستعمره جهان  
“تفرقه بینداز و حکومت کن و ویران کن”. رسم این بوده است که یک مستعمره کالسیک )مثال    سومی

شود در عوض استعمارگر با ورود خود حاکمیت قانون و علمگرایی   ( معموال از داشته هایش محروم میهند
  ، فقط ظلم، ویرانی و پریشانی از استعمار بجا میگذارد. اما در استعمار جهان سومیرا از خود بجا می

جلوگیری می هندیان  استقالل  از  انگلستان  مدتها  برپایی  ماند.  با  اما   . و  کرد  مدرن  قانونی،  نهادهای 
پیشرفته در حقیقت میراث احترام به قانون برای مستعمرات خود به جا گذاشته است. اما در مستعمره جهان  

شود . بطور مثال  این هویت، ماهیت و شناسنامه کورد و کوردستانی بودن است که قتل عام می  سومی
افسر به فرهنگ و زبان هندی را به هندوستان اعزام  کرد که بهترین و آشناترین انگلستان همواره سعی می

ها از مرکز و یا دورترین نقاط فقط در جهت    و مامور کند. اما در مورد کوردستان، کارمندان و اعزامی 
گذارند. بی رحم ترین و بی لیاقت ترین کارمندان  نابودی زبان، سنت، احترام و فرهنگ کوردستان قدم می

شوند. همین مقایسه ساده عمق فاجعه در کوردستان    دستان برای زندانبانی اعزام میدولت استعماری به کور
ای عقیم ، فلج و مثله  دهد. کوردستان به مجموعه شهرهایی از گتوها تبدیل شده است. جامعه  را نشان می

 شده، با این وصف زاگرس وکوردستان حتی “مستعمره” هم نیست. 

خود  -شبه ایرانی که  های  ،  دموکرات  استعماری هستند  این سیستم  پرورده ی  و دست  و حاصل  برآمده 
باشند  نیست . برای همین طبیعتا همیشه در شگفت می  خواهند بپذیرند که استعمار تنها تسلط نظامینمی

ها نیست تا این نکته را درک  برند. هرگز به نفع آن  کنند که چرا کوردها به اسلحه پناه میو تعجب می
نمایند که کوردستان نه تنها مستعمره ای کالسیک ، بلکه مستعمره  ا عمدا تظاهر به ناآگاهی میکنند و ی

 با اوصاف فوق است. ای از نوع مستعمره جهان سومی

 تعریف ملت 

گروهی از مردم که زبان مشترک، جغرافیای مشترک، تاریخ مشترک ، اقتصاد مشترک و فرهنگ  
شوند و کورد یک ملت است نه یک کلمه کم نه   ت محسوب میمشترک دارند به لحاظ تعریف یک مل

کند. قوم  یک کلمه زیاد. تکرار و توهین استفاده از واژه قوم، از حقیقت هویت مستقل کوردستانی کم نمی
با یک هویت مشترک اشغال شده    کند. خانه مردمینامیدن ملتی، اشغال خانه آنها را موجه و قانونی نمی 
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شود که تو در خانه خود و من در خانه خود صاحب خانه باشیم. دولتهای ایران  ی محقق میاست. صلح زمان
 اند.حاکمیت ملی مردم کوردستان و حق تعیین سرنوشت آنها را زیر پا گذاشته

ما می نمی از  دوام  باشید  داشته  ارتباط  ایران  با  اینکه  بدون  میپرسند  چه  ارز  بدون  بدون  آورید،  کنید؟ 
شود منظره فاجعه باری از کوردستان پس از آزادی و استقالل رسم شود،  کنید؟ سعی میچه میتکنولوژی  

گویی مردم به امراض مختلف دچار شده ، سرزمینمان به بیابان تبدیل شده و مردم گرسنه مانده اند. اینها  
 ت. اس فوبیا و ترسی است که استعمارگر با استفاده از امکاناتش تزریق کرده به تمامی

کنند که این ایران است که به کوردستان نیاز دارد، به گندم، به محصوالت باغی، به حضرات فراموش می
ساله    30ماکیان و دامداری کوردستان شدیدا نیاز دارد، به نیروی کار ارزان کوردستان نیاز دارند، اگر دوره  

انه ای که از چشمه های کوردستان به  تونل های مخفی  خشکسالی ایران را درنظر بگیریم، با وجود تمامی
کند که چه کسی به که نیاز دارد. بودجه عمرانی    شود، مشخص می  سوی بیابان ایران ، آب سرقت می

تخصیصی به کوردستان کمتر از مالیات دریافتی از کوردستان است. در واقع کوردستان تاراج شده است. 
 1356باشد. این بودجه در سال  میلیون دالر می  60معادل    تقریبا  1394بودجه عمرانی کوردستان برای سال  

٪ )نزدیک    950میلیون دالر بوده است. یعنی بودجه عمران و ساخت کوردستان    600با نصف جمعیت کنونی  
 ٪( کاهش داده شده است و این یعنی قتل عام جمعی تعمدی توسط استعمارگر.  1000به 

های عظیم معدنی ، بنا بر  ها و پتانسیلمیه و سنه با وجود ظرفیتدر کوردستانات، ایالم ، کرماشان ، ارو
درصد از حدود پانصد واحد معدنی فعال در استانهای زاگرس در دست   90آمار خود وزارت معادن ایران ،  

شود بصورت خام  که فرآوری برداران غیرکوردستانی بوده و عمده منابع معدنی این چهار استان بدون اینبهره
فرصتهای شغلی بخش خدمات    شود و تمامیشود، و در جای دیگری تبدیل به کاالی ساخته میمی  غارت

 کند. و تولید را از زاگرس دریغ می

درصد ، ایالم با    10های قابل کشت ، کرماشان با وجود  درصد زمین  ۶استان کوردستان با وجود دارا بودن  
درصد منابع آب کشور)نزدیک به    11و    5،    8،    7درصد ، به ترتیب    12درصد و آذربایجان با    10وجود  

های مهار  طبق آمار دولتی خودشان( را در اختیار دارند. چرا با وجود نیاز این استانها ، آب  -نصف آب ایران
ها و مناطقی هستند  و روستا  شوددرصد به خارج از استانها منتقل می  9۵های آبریز تا  شده در برخی از حوزه

 اند.نشینی در شهرهای بزرگ شدهها دچار ویرانی و نابودی و حاشیهخاطر ساخت سدکه به  

نفر در هر یکصدهزار نفر است و با توجه به   71.9برابر با    1391آمار نرخ خودکشی در استان ایالم برای سال  
نفر در هر یکصد هزار( ایالم    11میانگین جهانی    -نفر در هر یکصد هزار  ۴.۵متوسط نرخ خودکشی کشور )

سال اخیر، نرخ خودکشی در   2۵ای که طی  ترین نرخ خودکشی در جهان است بله جهان، به گونه دارای باال
 برابر شده است.  70آن 
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درصد جمیعیت    11هزار نفر ) حدود    ۶2های اجتماعی جمعیتی بالغ بر  در استان ایالم بر مبنای شاخص
درصد زنان استان هرگز ازدواج نکرده   3۴درصد مردان و  ۴1حت پوشش کمیته امداد هستند؛ حدود استان( ت

 دهند. درصد خانوارهای استان را تشکیل می 11هزار زن سرپرست خانوار که حدود  1۴اند؛ بیش از 

قابل    زاگرس و کوردستان با سیاست حساب شده استعمار به سرزمین سوخته تبدیل شده است و این دیگر
پذیرش نیست. سیاهی این زمین با خون جوانان سرخ شده است و مطمئنا ابتدا آزاد و سپس آباد خواهد شد.  

تواند از بعد اقتصادی بدون کوردستان زندگی کند نه عکس آن. کوردستان خودکفایی    این ایران است که نمی
اسبق کشاورزی، ایران تنها دارای   غذایی کامل دارد. اما برعکس ایران، به گفته عیسی کالنتری، وزیر

 شود. باشد. خوراکی و غذای مورد نیاز باقیمانده با دالر نفتی خوزستانی وارد می٪ امنیت غذایی می42

 ناسیونالیسم ایرانی  

نژادپرستی عبارتست از تحقیر و انکار وجود ملت های دیگر و مصادره شدن حقوق و منافع آنها به نفع ملت  
استعمارگر. در اثر تبلیغات شدید ناسیونالیسم ایرانی ، جنبه نژادپرستی ناخودآگاه جمعی ملت استعمارگر  
بسیج همگانی شده و اژدهای تازه ای بوجود آمده است. این اژدها ناسیونالیسم تمامیت خواه ایرانی است ،  

. با سربرآوردن این اژدها ، ادبیات  گذارنددرنتیجه اکثریت ملت استعمارگر بر جنگ استعماری مهر تایید می
ایران حذف گردیده است. اینجاست که فاشیسم    و گفتمان دموکراتیک از رسانه، نوشتار و حوزه عمومی

شود. جهت اطالع فقط توجه اندکی به گفتمان ضدعرب موجود تا استخوان آلوده موجود  نمایان و مستقر می
 خالی از لطف نیست. ای در روشنفکران، عوام، رسانه، شاه الله

ناسیونالیست ها تاکتیکشان اینست که با تکرار واژه قوم، ناخودآگاه کورد و زاگرسیان را به بی هویتی 
ساختاری عادت دهند. استفاده ایرانی از واژه قوم فقط و فقط برای نابودی تفکر وجود حق تعیین سرنوشت 

شود. اما غافلند که تعریف ملت امل قوم نمیاست با بیان این که یک قوم، ملت نیست لذا حقوق ملت ش
و هویت جداگانه در ادبیات ، علم و سیاست بین الملل مشخص و اثبات شده است، این تمامیت ارضی است 

 که در ظل و سایه حق تعیین سرنوشت قرار دارد. 

 افسانه کورد ایرانی  

مر و  وار  طوطی  استعمار  متفکر  مغزهای  توسط  معموال  که  دیگری  میموضوع  تکرار  اتحاد  تب  شود، 
کنند زمانی که حکومت و افراد و نخبگان شروع  ناگسستنی کوردستان و ایران است. اما اینان فراموش می

شدن فاشیسم و نژادپرستی   کنند، این نهادینهبه توجیه عملیات های تجاوزگرانه در خاک کوردستان می
ماری با رفتاری استعماری است. کورد ایرانی به  دهد. ایران مصداق یک حکومت استعاینان را نشان می

همان اندازه بی معنی است که الجزایری فرانسوی بی معنی است. کوردستان یک بدن یکپارچه است که  
، سبب نابودی صلح ،خونریزی و گسترش فقر شده اند. مرزهایی  استعمارگران با خطوط جعلی آن را نابود کرده
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خود دارد و هیچگاه رای و نظر مردم کوردستان در ترسیم آن لحاظ    زخمیکه صد سال استثمار را در تن  
 نشده است. کورد، کوردستانی است و هر جا کورد است آنجا کوردستان است و بس.

 هجمه برهویت کوردستانی  

خواهید در خواهید مردم دست آموز و بی هویت باقی بمانند ، اگر میاین یک حیله کهن است که اگر می
ره امنیت وجود داشته باشد، باید ملت را بی الفبا، بی زبان و دشمن فرهنگ خود نمود. باید سنت و  مستعم

فولکلورهای او را تحقیر، بی ارزش و بی احترام نمایید. با زدن برچسب محلی ، آنها را پیرامونی ،حاشیه  
بنمایید و الزم است كه ملت    و غیرمهم جلوه دهید. زبان آنها را محلی ، لباس ملی آنها را محلی و عشایری 

مستعمره ، درک و آگاهی ملی برخویش نداشته باشد، زیرا اگر آگاهی ملی و هویتی پیدا کند، آنگاه 
 خیزد. خواستار زندگی آزاد و حق طبیعی خود خواهد شد و در برابر استعمار بپا می

تواند    ، این فرد هرگز نمیشودممنوع کردن زبان سبب درهم گسیختن روانی، هویتی و اجتماعی فرد می
تصوری مشخص از آینده خود داشته باشد. درصد فراوانی از کودکان عرب خوزستان پیش از کالس پنجم از  

 کنند. فرانتس فانون به زیبایی بهم ریختگی روانی الجزایر تحت استعمار را بهمدرسه ترک تحصیل می
ن ناسالم، شکاک، بدون اعتمادبنفس، ضعیف ، بدون  کشد. ملت تحت مستعمره به توده ای انساتصویر می

شود، در بسیاری از موارد مرد و زن کوردستانی   اعتقاد، دهری )درگیر منفعت اکنون( و نامتعادل تبدیل می
به خود می بسیار مهم    با حقارت  به چشم موجوداتی  رژیم  استعمارگر و حقوق بگیران  به ملت  نگرد و 

 ای بسیار آسان است.بر چنین جامعه نگرد، مهارکردن و تسلطمی

برای تحصیل لقمه نانی، استعمارحاکم چنان اعمال نفوذ نموده که شرط یکسانی و برابری در جغرافیای  
نبخشودنی است. از   به تمایز هویت زاگرسی با ایران جرمی  ایران ، ذوب شدن در دیگ ایرانیت است. اشاره

نگ ایرانی را به اندازه و حتی بیشتر از مادرشان )زبان مادری(،  زاگرسیان انتظار دارند که زبان و فره
گردند ، اما اگر به فرهنگ دوست داشته باشند، اگر این چنین کنند آنگاه هموطن پاک ایرانی محسوب می

شود. خواندن و نوشتن به  خود عالقه داشته باشد تبدیل به موجودی خطرناک، خیانتکار و تجزیه طلب می
 پایه ای ترین اصول حقوق بشر است و تحقق این حقوق پایه ای ، ارزش مبارزه دارد. زبان مادری 

و شغلی برسد )هرچند این نیز    تواند به مقامی  پوشی از کورد بودن خویش میانسان کورد، به شرط چشم
رات  است ، جهت یک نمونه آن به نوار مذاک  ممکن نیست، زیرا که در قوانین کامال تبعیض نهادینه شده

ای و سایر آخوندها مراجعه کنید، با تحقیقی درمیان کوردهای ساکن مرکز  شورای شمس و آقای خامنه
 باشد(. های بسیاری از تبعیضات موجود خصوصا در ترفیع شغلی نمودار مینمونه 

یک کورد مجبور است که خویش را در دیگ بزرگ ایران حل و ذوب کند تا سیستم وحاکمیت به او  
میت بدهد، و او را در سیستم راه دهد که بتواند از او در نمایش دموکراسی در برابر غربیان استفاده  اندکی رس

 مانند هستند.کند. حقا در تظاهر و ریاکاری بی
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انکار هویت ملی یعنی بردگی و بندگی ، که نه افتخار دارد و نه دستاورد است. کسی که هویت خود را  
باشد. فرد بنده و بی شخصیت ، تبدیل به انسانی  یتی و اسارتش میمعنی بی شخص  کند بهانکار می

 شود. مطیع، تسلیم پذیر در برابر ستم و متجاوز در برابر ضعیفان، نزدیکان و خانواده می

کند، اول ما)ی( حاکم بسیار قوی هستیم، اگر ما نباشیم  رژیم استعمارگر همواره دو تفکر را مدام تزریق می
ار سختی خواهید داشت و از گرسنگی خواهید مرد . قانون، حقوق و اقتصاد تخصص  شماها زندگی بسی

 باشد و هرچه شما دارید محلی، فرعی و حاشیه است.ماست و علوم شیک و مدرن متعلق به ما می

شود تا هرچه نماد استعمار   دوم، از نظر روانی یک احساس وابستگی و عبودیت به ملت مستعمره تزریق می
شود، گویا که استعمارگر باید مدام تمجید و پرستش شود و ملت ستمدیده باید پابوس و مطیع بماند.  پرستش  

شود و آنها هم استرس و رفتارهای آزارگرانه   این منجر به روانی نمودن و عصبی شدن ملت مستعمره می
شود.  گیردار، ویروسی میکنند و کل جامعه همانند بیماری واخود را به همزبانان و نزدیکان خود تزریق می

مردم نموده، انرژی مردم برای مبارزه با استبداد و  - آنها اختالف مردم با حاکمیت را تبدیل به اختالف مردم
کنند. تصور کنید چه میزان انرژی،  و مردم را باهم درگیر و از همدیگر خسته می  استعمار را منحرف کرده

ای مخوف از رود. در روستا و شهر با ایجاد شبکه م از بین میمرد -ادب و اخالق در میان درگیریهای مردم
خبرچینان، جاسوسان و دشمن سازی و تشکیک مردم به همدیگر و با حاکم کردن ترس ،کنترل نامحسوس  

نماید که حتی  کنند. گاها درون خانواده، همه به هم مشکوک هستند. بعید میو خشونت پنهانی اعمال می
کنند و  سقوط رسیده باشد. براحتی به ناموس، اخالق و اذهان مردم تجاوز می  ک.گ.ب به این مرحله

همزمان آنها را به پیروی از سنتهای بسیار کهنه و خرافه برای گرم نگهداشت تنور اختالفات و درگیری  
 کنند. تشویق می

ها ،ادارات  شتگاهباشند و اینها جدا از اجرای صدها مورد شکنجه در بازدااین مصداق خشونت پنهان می
ای از  باشد. هرچند کوردها به تنهایی درصد عمدهپلیس و زندانهای استعمار در درون و بیرون زاگرس می

دهند. برای زاگرسیان و کوردستانیان جنگیدن و مبارزه در راه گسستن و اعدامیان سیاسی را تشکیل می
ان بودن و نه برده ماندن، در راه هویت خود بجا و  پاره کردن زنجیر ، در راه آزادی، در راه زندگی برای انس

که مستعمره باشند، این زخم عمیقتر و دردناکتر    هستند و تا هنگامی  روا است. جوامع مستعمره زخمی
 گردد. برای جلوگیری از فلج کامل ،انسان مستعمره الزم است که مبارزه کند و تا آزادی آرام نگیرد. می

خم مبارزه برای آزادی و مانند انسان زیستن است. منطق رویدادها و اتفاقات حکم  بهترین دارو برای این ز
کند که جنگ نامتقارن پارتیزانی حرکتی باشد برای پایان دادن به استعمار در کوردستان و باید به  می

رستاخیز فکری و جنبش مدنی و حرکتهای سیاسی به عنوان مکمل واقعیت سرزمینی کوردستان نگریسته  
 باشد.د. مبارزه شار مکمل مبارزه شاخ میشو
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تمام سیاست استعمار ایرانی نابودی مردم و جغرافیای کوردستان است، کولبری تالشی سیستماتیک برای 
کورد می جوانان  شدهنابودی  ویران  شهرها  در  باشد،  موجود  استهالک  و  فرسودگی  به  نگاهی  فقط  اند، 

استعما هدف  بنمایید.  کوردستان  کوردستان  شهرهای  فرهنگی  و  اجتماعی  نهادهای  که  اینست  ایرانی  ر 
متالشی شود تا نابودی عملی فرهنگ تا حدی که زبان مادریشان را فراموش کنند و به ملتی خسته ،  
ناتوان، سربزیر و منفعل تبدیل شوند و روحیه مقاومت را از دست بدهند، عملی شود. اولین حلقه زنجیر اسارت  

 ورد ایرانی نیست. کورد کوردستانی است و بس. در ایرانیت است، ک

 استراتژی مبارزه  

امکان دارد اهداف و خواسته های یک جنبش پارتیزانی در کوتاه مدت محقق نشود، اما مردم و توده ها را  
کنند و روحیه و تقاضای آنها ارتقاء یافته است. کند، مردم وضع موجود را تحمل نمیکامال عوض می

 گری موجود نیست. هیچ انتخاب دی

ملت کورد دریافته است که به نوعی برده شده است، کرامت انسانیش مصادره شده است و در این جهان 
توان متصور بود، این وضعیت را دولتهای امپریالیست استعمارگر که  پهناور نمونه دیگری از این بیداد نمی

اند. بزرگترین فاجعه اینست که ملتی قادر نیست اسم کنند، بوجود آورده    با دولتهای اشغالگر همکاری می
میهن چهارهزار ساله اش را بزبان آورد و در خاک خودش اسارت خود را پذیرفته است ، ملتی که صاحب  

 حقیقی آن است.

ما کوردها باید بدانیم که از نیروهای تائیدکننده استعمار ؛ چپ، اصالح طلب، ملی، ومذهبی عمل معجزه  
خواهد زد و امیدوار به نابودی تدریجی استعمار ایرانی امری بیهوده است. علی شکوری راد،  آسایی سر ن

بماند”. بله اصالحات    یکی از اصالح طلبان گفته “که ما انقالب در انقالب کردیم که جمهوری اسالمی
 پروژه ای سیاسی جهت تداوم استبداد و استعمار بود. 

قدر بزرگترین اشتباه کوردها بوده است. امیدواری به دولت استعمارگر    سپردن آینده و سرنوشت خود به قضا و 
در تغییر رویه خود عبث است و توسل به هر نوع دیپلماسی ، نبوغ سیاسی یا مهارت و زبردستی )شما  

تواند به نابودی استعمار ایرانی منجر شود. اول مبارزه سپس میز   بخوانید حیله گری و فریبکاری( نمی
بدون قدرت و نیروی مبارزه ، رفتن سر میز مذاکره دریوزگی از استعمار است، بازتولید خشونت  مذاکره.  

است. استعمار قادر نیست فلسفه وجودی خود که همان غارت و ستم است را اصالح کند، این عمل نفی  
. زاگرس و  خود است و این بر نیروهای دموکراتیک است که باید با هم متحد شوند و استعمار را بزدایند

داند که ایران حاضر نیست که با مالیمت نهادهای استعماری، قوانین مرکز مصوب، سربازخانه   کوردستان می
ها و پادگانهای خویش را در کوردستان ترک کند. هیچ ملت استعمارگری حاضر نیست قبل از استفاده از  

 زمین تحت استعمار خویش بیرون برود.های ممکن، برای حفظ تسلط خود قبول کند که باید از سرتمام راه
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نیروی آزادیبخشی که خاک کوردستان آرمان او است نباید با کلمات بازی کنند و بایسته است همواره از  
آزادی کامل و استقالل کامل پشتیبانی کند و در این مورد جای چون و چرائی نیست. نیروی آزادیبخش 

تمام سرزمین   –کوردستان بازپس داده شود و سرزمین این مردم    خاک باید به ایران بگوید که باید حق مردم 
را مسترد و بازپس دهند. مال مسروقه باید به صاحبش برگردانده شود، در هیچ قانونی سارق با مرور    –

 زمان مالک مال مسروقه نخواهد شد.

ماهیت او و عقلیت کند و  کنند که دشمن هرگز صادقانه عقب نشینی نمیمردم کوردستان ، فراموش نمی
 شود.  او تغییر نخواهد کرد، اما مطمئنا با سنگین شدن کفه ترازو استعمار تسلیم می

 

 مبارزه مسلحانه یا مبارزه با اسلحه  

مبارزه آزادیبخشی که خاک کوردستان نیاز دارد ، ادامه اصالحات بزک شده نیست. بلکه کوشش ملتی 
خود و به دست گیری تاریخ، حال، آینده و استقرار حاکمیت ملی    با تاریخ و هویت برای بازیافتن استعداد

 باشد.  کوردستانی می

با توجه به این نکته، نه تنها نباید نیروهای پارتیزانی را به خاطر عملیات در داخل شهرها سرزنش کرد،  
قرار داد.    نمایند مورد تمجید و قدردانیبلکه برعکس باید زحماتی را که برای ملت کوردستان تحمل می

 پیشمرگه و گریال شرف سرزمین آزادی و کوردستانات هستند. 

 

 انتخابات برای ایران و ارعابات در کوردستان 

متاسفانه کمتر کسی درباره انتخابات در ایران تحلیل مناسبی داشته است. حاکمان ایران هرگاه که نیاز به 
بینند . جهت بیمه نظام، همواره مشارکت شهروندان را در به اصطالح انتخابات  رابطه با کشورهای غربی می

اد اکثریت ، مجمع قانونگذاری خود که یک سیستم بر اساس استبد  کشند . اصوال هنگامیها میبه رخ آن
٪ در هر دو حالت رای 1٪ رای داشته باشید چه  30کند، شما چه  را دستوری و از باال به پائین طراحی می

 کند.شما هیچ است و فرقی در نتیجه نمی

لیل  در اینجا باید فرق نمایش وزارت کشور را در ایران مرکزی و کوردستانات بیشتر توضیح داد. مسلما به د
انحصار اداری/هیرارشی قوم غالب در اداره و قانونگذاری و تائید نتایج، امکان اینکه در ایران مرکزی، 

 مردم به نامزدهای خود رای بدهند ، بسیار بیشتر است. 

اما حقیقت در کوردستان بسیار متفاوت است. در کوردستان ارعابات است و انتخابات نیست زیرا که قانون 
اند. در مناطق غیر  و بخشنامه هایی با مهر محرمانه، همواره دستورات اجرایی استعماری بودهاساسی، لوایح  
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فارسی همواره دستورالعملهایی موجود هستند که در مناطق فارسی مطلقا موجود نیستند. در حقیقت مناطق  
این   دارند.  خود  به  مختص  ظالمانه  قوانین  انگلستان  آسیایی  مستعمرات  همچون  تحت غیرپارسی  قوانین 

نیم از مقررات  نامها کامال  سایر  و  استان  تأمین  استانی، مصوبه شورای  ، دستورالعمل  -عناوینی چون 
باشند. اینان قوانین، فرامینی دموکرات مرکز جدا هستند. این اوامر کامال دستاورد اداره مستعمرات می

بومی غیر  گماشتگان  توسط  که  فرستاهستند  مزدوران  و  ها  امنیتی  معذور)گاها  ،  ماموران  و  ده صادر 
 کنند.کارمندان محلی/اتنیکی( مستقر در زاگرس اجرا می

در ضمن با سیاست های بسیار رذیالنه حکومتی، اقتصاد کوردستان خام فروش مانده و صنعتی نشده است  
د، رد در  و ماموران معذور جهت عدم اخراج، عدم قطع کوپن، یارانه، کمک کمیته امدا  لذا کارمندان بومی

گزینش و یا عدم آزار و ارعاب در مورد خانواده های سیاسی و فعال مجبور به سیاه کردن شناسنامه و رای 
شوند. بله از هرکدام که بپرسید، مطمئنا دلیلی متفاوت خواهد آورد از آنچه در مصاحبه های  دادن می

شود و چون با انتخابات مرکزیان    ار میدهند. در این مستعمره، ارعابات برگز  دروغین رسانه ملی نشان می 
کشند که بنگرید این رخ میشان را بهها شوی دموکراسیهمراه است، هردو را یکی می کنند و به غربی

مشارکت حداکثری ایرانیان، یا همان مراسم گردآوری مرعوبان همیشه در صحنه. ماهیت این مراسم خط 
ردستانات مستعمره کامال متفاوت است، آن انتخابات و این خطی کردن شناسنامه در ایران مرکزی و کو

 ارعابات است.

 این رنجنامه ادامه دارد. 
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 سه گلوله تا آزادی 

 سه قدم جهت رهایی از استعمار 

 

 سه چهره از استعمار  

و اقتصادی ایران   کوردستان مستعمره ی ایران است . کوردستان یک مستعمره فرهنگی، سیاسی ، نظامی
والنی بودن این استعمار و استقرار هژمونی نهادهای استعماری، آن را نهادینه و عادی کرده است.  است. ط

 ذهن و تن کوردستان، رنجور ظلم و استعمار و چپاول است.

 سه استعمار : استعمار ذهنیت، استعمار جسم و استعمار نهادی ، درد کوردستان است. 

کند که در ریاکاری، دغلکاری و درندگی    و سیاستی را پیاده میکند    ایران بزور مستعمره ای را اداره می
بی نظیر است. ایران با وقاحت تمام در سرزمینهای زاگرس و کوردستان مستقر شده و قوانین، مقررات و 

ی بوجود آورده که هیچ ارتباطی با نظر ساکنان کوردستان ندارد، زیرا که نه سوالی از ملت شده و مؤسسات
 رای ملت کورد لحاظ شده است.نه منفعتی ب

باشد. کوردها چیزی جز زنجیرهایی بر پای ندارند که از وضعیت کنونی زاگرسیان همانند دربندان ایران می
توانند صاحب شوند. تاریخا ایران همانند یک  کف بدهند و در عوض سرزمین ثروتمندی دارند که دوباره می

آید، از لطف   وردی که در طی مبارزه برای آزادی بدست میارباب بر زاگرس ظلم و ستم کرده و هر دستا
شود که آگاهی و این ارباب نیست، بلکه نتیجه مرگ این ارباب است. اولین دستاورد زمانی حاصل می

 باشد.  بیداری نسبت به وجود یک استعمار و غارت سیستماتیک اتفاق افتاده

وتهای ملی خویش را در دست بگیرند تعادل اقتصادی  واقعیت اینست که هرگاه ملت های مستعمره اداره ثر
خورد. زیرا دگرگون شدن اقتصاد استعماری و رشد صنایع تبدیلی که ورودی آن    اشغالگر سابق برهم می

گردد که کاال و خدمات ارزانتر توسط   شود ، سبب می  ای است که از کوردستان چپاول می مواد اولیه
 بت برای ایران استعمارگر غیرممکن شود. مستعمرات سابق مهیا شود و رقا

بهره    ما می امتیازات  بانک های مستقر،  ایرانی مهم است  استعمار  برای  آنچه  اول  دانیم که در درجه 
برداری، امالک اشغالی و شریان های چپاول آب ، زمین، کارگر بیمزد، دامپروری، کشاورزی و معادن  

 ب است. مسایل دیگر حاشیه و جهت فری است و تمامی

توان انتظار تغییر داشت، تنها ثروتی که    بله کوردستانی ها باید بدانند که با دست رو دست گذاردن نمی
ما   سرزمین  در  بیگانه  پرچم  که  زمانی  تا  است.  یوغ  از  آزادی  برای  آنها  دارند عطش  زاگرس  مبارزان 



383 
 
 

تحت اشغال ، از نظر اقتصادی    ظامیو پوتین آنان است ،کوردستان از نظر ن  برافراشته و خاک ما زیر چکمه
 تحت استعمار و از نظر فرهنگی ژنوساید هویتی ، آسیمیله و از خود باخته است. 

 ای برای رهایی الزم است.باشد، لذا استراتژی سه مرحلهراهکار هر یک از این سه استعمار یک گلوله می

 

 استعمار اول

ایر و  ایرانیت  چنبره  تحت  و  اسیر  کوردستان  چنبره ذهن  از  هویت کوردستانی  و  ذهن  تا  است.  بودن  انی 
استعماری ایران رها نگردد ، تن آن آزاد نخواهد گشت . آگاهی به استقالل هویت کوردستانی از هویت  

باشد. درک و قبول این اصل که هویت کوردستانی جدا از هویت    ایرانی، الزمه عبور از مرحله اول می
 1بسوی آزادی است.ایرانی است، مرحله اول حرکت 

خودمان، خود ناآگاه شلیک کرد. این گلوله همان خودآگاهی به آسیمیلیالسیون و سلطه    گلوله اول را باید به
 باشد، باید از ناآگاهی بیدار شد. ذهنی ایران بر همه ابعاد زندگی می

از قید ذهنیت شرط اول بیداری فردی و بلوغ فکری شهروندان به خودآگاهی هویت کوردستانی و خروج  
باشد. یک فرد زاگرسی باید بر ترس نهادینه شده غالب گردد و با شلیک این نخستین  ایرانی بودن می

شکافد . در حقیقت او به ذهنیت    ی زنجیر، اسارت ذهنی خود را از هم می گلوله است که اولین حلقه
، بنده و استثمارشده ی خویش  کند و هویت برده  استثمار شده و مسموم پیشین و کهنه ی خود شلیک می

ی جدید، انسانی آزاد، مبارز و مفید که به خود ، خانواده، شهر و کشد. این انسان دوباره متولد شده را می
شود که دیگر خود را انسانی حقیر، و استعمارگر    ملتش باور و اعتقاد دارد . این گلوله ی اول سبب می

زهرآگین ایرانیت باید از تن کوردستان پاک و سم زدایی شود. مائو  را قدرتمند و عظیم نبیند. این ذهنیت  
شود، اسلحه پرقدرتی است که از میان بردن آن    گوید ؛” فکر و سئوالی که در بطن مردم متولد میمی

 امکانپذیر نیست، همگیر که شود، پایدار و ماندنی خواهد شد.”

 داند.باشد که خود را ایرانی میمیگلوله اول شلیک به حلقه زنجیر ذهنی 

 

 استعمار دوم

نظامی اشغال  کوردستان  است.  زاگرس  دربند  و  رنجور  جسم  سرزمینی،  اشغال  دوم  اسیر   استعمار  و  شده 
کنند، مصداق   سازمانهای استعمار است. حضور فیزیکی سازمانهایی که چپاول اقتصادی و فرهنگی می

اقتصاد همه مدیریت منابع و  مؤسساتواقعی تاراج است. سیستم آموزشی ، سازمانهای اداری و کشوری، 
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باشند. مرحله دوم حرکت بسوی آزادی ، زدودن خاک  همانند یک پادگان ، استمرار استعمار ایرانی می
 کوردستان از این استعمار است. الزم است حضور فیزیکی اشغالگر پایان یابد. 

است که  کند، آن هنگام  متجاوز به خانه دستبرد زده است و با بوروکراسی، چکمه و اسلحه اش چپاول می
گلوله دوم باید شلیک شود، طبق تمام قوانین دنیا ، دستگیری و ضربه به اشغالگرو سارق حین ارتکاب جرم  

شود. این همان چکمه ای است که بر گردن و سر فرد کوردستانی فرو رفته  ، دفاع مشروع محسوب می
 دهد نه مجال تنفس.  است. نه اجازه فریاد می

حضور استعمار ایرانی در سرزمین مادری و نیشتمان است. مبارزه برای اخراج  گلوله دوم شلیک به چکمه و  
 فیزیکی اشغالگر قدم دوم است.

 

 استعمار سوم

شده و خانه باید مرتب و بسامان شود، نیاز به برنامه ریزی اقتصاد و مدیریتی    سارق از خانه بیرون انداخته 
ی تقسیم کار رای گیری کنند، هر رای که ساکنان دارد، اعضای خانه و ساکنان خانه تصمیم دارند برا

 اندازند ، سدی برای جلوگیری از استبداد است.  خاک و خانه به صندوق رای می

مشکل کالسیک و قدیم سرزمین های جهان سوم نبود و عدم سازمانهای تحت مدیریت مردمان همان سرزمین 
سازمانی ، تزریق و نهادینه شده است، لذا عدم    است. در وجود بسیاری از آنها استبداد مرکزگرا به صورت

وجود انتخابات حقیقی، مستقیم و بستر مناسب برای حکومت مردم بر مردم اساسی ترین مشکل پس از  
رهایی واخراج بسیاری از مردمان تحت ستم است. استبداد بیگانه نباید با یک استبداد خودی جایگزین  

ایجاد   از  قانونمدار خو  مؤسساتشود. لذا  نهاد، مجلس و دولت کوردستانی الزمه ممانعت  دی، سازمان، 
دموکراتیک،  مؤسساتپرسی، استقرار بازتولید استبداد ایرانی و گذار از مرحله سوم است. مرحله سوم همه

 باشد. نهادسازی و مدرنیزاسیون سازمانهای خودی می

 د ، استعمار و ظلم و تجاوز است.این گلوله سوم است. این گلوله پایانی بر جسد نیمه جان استبدا

شرکت در رای ، رفراندم، و نظر دادن نسبت به مسائلی که مربوط به زاگرس و کوردستانی، یک حق است.  
نمود که قانون اشغالگر را تا زمانیکه از مجلس ملی سرزمین مادری تصویب نشده  مـاندال همواره اعالم می

ایران را تا زمانیکه از پارلمان زاگرس و کوردستان تصویب نشده    داند. کوردستان ، قانون باشد، معتبر نمی
شناسد. مجلس ملی کوردستان مرجع قوانین و مقررات حاکم بر کوردستان است و هیچ  باشد، برسمیت نمی

قانون، دستورالعمل و آئین نامه ای که از پارلمان خاکی بجز کوردستان صادر شده باشد، قابل اعتنا ، معتبر  
 نخواهد بود. و اجرا 
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، قوانین و بروکراسی مرکزگرایانه مؤسساتباشند که به سمت سیستم اشغالگر،  های رای میگلوله سوم برگه
 شوند. گلوله سوم، برگه رای فرد کوردستانی به استقرار حاکمیت ملی کوردستانی است.شلیک می
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 آیا مطابق قوانین بین المللی رفراندم کوردستان قانونی است؟ 

 

 219مقاله از نشریه هافینگتون پست برگردانده شدە است.   این

جهت این پرسش که آیا مردم تمایل دارند کوردستان تبدیل به   رفراندمی  2017سپتامبر    2۵کوردستان در  
کند. جمعی از مفسران به این مسئله پرداخته اند که آیا کوردستان حق  یک کشور مستقل شود برگزار می

دارد و آیا مطالبات سیاسی او علیه عراق قانونی است یا خیر. این نوشتار در    تشکیل یک دولت مستقل
شود،  مورد اهمیت مخالفت عراق و آیا برگزاری رفراندم و اعالم استقالل تحت قوانین بین المللی منع می

 کند.پرسش می

شد، بطور مشخص  با  ( امکان اعالم استقالل داشتهsub-stateدولت ) پرسش در مورد اینکه آیا یک شبه
، دولت موقت کوزوو به طور 2008توسط دادگاه بین المللی در نظریه مشورتی کوزوو مطرح شد. در سال  

یکجانبه اعالم استقالل کرد و صربستان مخالفت خود را بیان نمود که این اقدام نقص قوانین بین المللی  
ین مساله را به دیوان بین المللی ارجاع سازمان ملل ا  باشد. بنا بر درخواست صربستان، مجمع عمومیمی

 ، دیدگاه مشورتی خود را اعالم کرد. 2010داد. دیوان دادگستری بین المللی دو سال بعد در سال 

بین المللی هیچ منعی برای اعالن استقالل ندارد” . مشخصا ،   دادگاه تصریح کرد که “ قانون عمومی
کند.    از استقالل صربستان حقوق بین الملل را نقض نمی  دادگاه تصریح کرد که اعالم یک جانبه کوزوو

استدالل دادگاه بر اساس بررسی عرف بین ملل )بین کشورهای( قرن هجدهم و بیستم بوده که هیچ ممنوعیت 
 دهد.ایی را نشان نمیاعالن استقالل یک جانبه

ط محدودکننده بین المللی  دولت ممکن است تحت شرای-دوم، دادگاه دریافت که اعالمیه استقالل یک شبه
،همانند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل یا سایر مواردخاص آن ممنوع باشد. به عنوان مثال، قطعنامه 
و   قبرس  رودزیا جنوبی،  توسط  استقالل  های  اعالمیه  قانونی  به طور  ملل متحد  امنیت سازمان  شورای 

ی خاص )که مانع باشد(  عنامه ای یا الیحهجمهوری سریپکا را رد کرد. در مورد کوردستان، چنین قط
 وجود ندارد.

سوم و مهمتر از همه، دادگاه تصریح کرد که اصل یکپارچگی ارضی “ به حوزه روابط بین دولتها محدود 
 کند. دولت را برای اعالم استقالل ممنوع نمی-شود “ و در نتیجه، توانایی یک شبه می

 

 ، دسترسی  2017سپتامبر 15این مطلب ترجمه مقاله پاول ویلیامز ، هافینگتون پوست، 219
https://www.huffpost.com/entry/the-kurdish-referendum-is-it-

legal_b_59bc1af7e4b02c642e4a1620 



387 
 
 

در مورد اعالم استقالل، با توجه به این که رفراندم کوردستان مقدمه  در صورت ارجاع به دادگاه بین المللی
ای برای اعالم استقالل است، تحت پوشش همان قانون خواهد گرفت. در واقع، یک نظر مخالف در مورد  
انجام   اراده مردم  ارزیابی  برای  استقالل ، همه پرسی  از اعالم  باید پیش  نمود که کوزوو  استدالل  کوزوو 

 داد. می

 

 اهمیت مخالفت عراق به چه میزان است ؟

اند. بین سال های دولت ها رفراندم جهت استقالل برگزار کرده-در طول قرن گذشته تعداد قابل توجهی از شبه
رفراندم برای   ۵3به بعد هم    1991اند. از سال  دولت رفراندم استقالل برگزار کرده-شبه   ۵2،  1991و    190۵

 2019مورد بوده است. عالوه بر کوردستان، سه رفراندم تا پایان سال    10۵استقالل برگزار شده که در مجموع  
 (. Bougainvilleگیرد )کاتالونیا، کالدونیای جدید، انجام می

است. جالب توجه است، بسیاری   مورد بدون رضایت دولت ملی بوده  2۶تاکنون ،    1991رفراندم از سال    ۵3از  
اند. به عنوان  دولت ها که رفراندم را بدون رضایت دولتهای ملی برگزیدند، در نهایت به استقالل رسیده-از شبه

دولتهایی که قبال عضو اتحاد جماهیر شوروی بودند بدون رضایت اتحاد جماهیر شوروی  -مثال، تمام شبه
ندم استقالل برگزار کردند و اتحاد شوروی با اعالمیه های استقالل همگی مخالفت کرد. همه آنها اکنون رفرا

 م( .-دولت مستقل هستند)و همگی رابطه سیاسی با روسیه فعلی دارند

به همین ترتیب، چهار ایالت که قبال عضو اتحادیه یوگوسالوی بودند، جهت رفراندم استقالل خود، مورد  
وگسالوی قرار گرفتند، همه آنها اکنون دولت مستقل هستند. در مورد کوزوو، تا به امروز با  مخالفت ی

 اند.کشور کوزوو را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته  111وجود مخالفتهای مداوم صربستان ،  

ات با بغداد  در صورتی که نتیجه رفراندم کوردستان به نفع استقالل باشد، گام های بعدی شامل مذاکر
باشد، ارزیابی این که آیا کوردستان   باشد و اگر کوردستان پس از مذاکرات هنوز تمایل به استقالل داشتهمی

و فرایند به رسمیت شناختن این کشور ، توسط جامعه بین   مطابق معیارهای قانون بین المللی حرکت کرده
، چون کوردستان   بر خالف باور غلط عمومی  گیرد. مهم است در نظر داشته باشید کهالمللی صورت می

کند، لذا مرحله اولیه برگزاری رفراندم جهت استقالل با قوانین بین المللی   هنوز طبق این فرایند حرکت می
 متناقض نیست.

دکتر پل ویلیامز ربکا ای. گرزیر استاد در رشته حقوق و روابط بین الملل در دانشگاه آمریکاست و یکی  
بنیانگذ و سیاست عمومیاز  الملل  بین  در  PILPG)  اران گروه حقوق  برجسته جهان  او متخصص  است.   )

ای  مذاکرات صلح، پیش نویس قانون اساسی پس از جنگ و تعقیب جنایات جنگی است. در دوران حرفه
 خود بیش از دو دهه مذاکرات صلح و قانون اساسی منعقد کرده است.
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است که در امور عراق، سودان،    حقوق و حقوق بین الملل عمومیمارگاس جی دای مشاور ارشد در گروه  
سوریه و یمن مشغول به کار است. خانم روز پیش از آن معاون اجرایی دیبولد نیکسدورف، یک شرکت حقوقی  

باشد. او دکترای حقوق خود را از  می  Case Westernجونز روز و استادیار در دانشکده حقوق دانشگاه  
 است.  اخذ کرده Case Westernنشگاه دانشکده حقوق دا
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