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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٩ مارچ ٠۵
 

  سخن روز از بھرام رحمانی :  گزارشگرانۀويژ

 !ند اناپذير  ھا اجتناب  انقالب 
  

 
 

حتی بسياری از . ھرگونه دشمنی و مقاومتی سزاوار مرگ بود.  باقی نگذاشتئیارتش با ورود به شھر ھيچ زندان

ھای تاريخی  در بسياری از مکان. ھا انتقام گرفت  ھم با اعدام گروگان کمون. غيرنظاميان غير مسلح ھم اعدام شدند

ھوا بر اثر . سوزی سوختند، تمام آرشيوھا نابود شد  در آتشپوليسدفاتر دولتی و . ھای مھيب رخ داد سوزی آتش

کس حتی کودکان و زنان و بيماران ھم از اين کشتار  ھيچ. ھزاران نفر کشته شدند. سوزی مدام غيرقابل تنفس شد آتش

ھرگونه حمايت از کمون . ھا آغاز شد ترين تالفی پس از پيروزی ارتش ورسای ھم سخت. عظيم جان سالم در نبردند

ِبسياری از کمونارھا پای ديواری گذاشته شدند و تيرباران . شد و ھزاران نفر به اين جرم دستگير شدند محسوب میجرم 
 شدند

  

***** 

پانزده سال . »گزارشگران«رفيق بھروز گرامی، با درودھای فراوان و تبريک پانزده سالگی شبکه اجتماعی وزين  

نوبه خودم از ھمکاری با شمار رفيق عزيز، لذت برده  اين پانزده سال، من ھم بهدر . واقعا خسته نباشيد! وقفه مبارزه بی

  .ھای مشترک ماست ايد بنويسم از اين نوع ھمکاری ای که خواسته مقاله. و ممنونم

ناپذير ھستند و نه با دستور حزبی و   که اجتنابئیھا انقالب. ھا اختصاص دھم فکر کردم مطلب را به امر مھم انقالب

ای شرايط خاص اقتصادی، سياسی، اجتماعی،  رو، موقعيت انقالبی در ھر جامعه از اين. شوند  آغاز و نه تمام میکسی

  .طلبد المللی خود را می ای و بين منطقه
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و اکنون نيز باز . ١٣٥٧انقالب مشروطيت و انقالب : جامعه ما در قرن اخير دو انقالب بزرگ را از سر گذرانده است

  .بی در فضای ايران شروع به وزيدن کرده است و جدل کنونی نيز جدل آلترناتيوھاستھم نسيم انقال

 اروپا، ريزورجيمنتوی ١٨٤٨ھای  ھای تاريخی گذشته، از جمله انقالب کبير فرانسه، انقالب ِھای عظيم دوره انقالب

 روسيه، انقالب مشروطه ايران ١٩٠٥ھای بسيار از جمله انقالب  ، قرن بيستم شاھد انقالب١٨٧١ايتاليا و کمون پاريس 

، انقالب ويتنام، ١٩٤٩، انقالب چين ١٩١٨ المان روسيه، انقالب ١٩١٧ھای  ، انقالب١٩١٠، انقالب مکزيک ١٩٠٦

ھا در  که اين انقالب با آن. ھا بود ای از ديگر انقالب  ايران، و پاره١٣٥٧ی مرکزی و جنوبی، انقالب امريکاھای  انقالب

ھای بسياری با يکديگر دارند، اما  اگست و به داليل گوناگون صورت گرفتند و در نتيجه تفستاگی متفھای تاريخ زمينه

  ھا آثار با ارزش متعددی را بر پايه گران انقالب پردازان و تحليل نظريه. توان ديد ھا می تشابھات بسياری را نيز در آن

  .ھای جھان اشاره خواھد شد ترين انقالب ای از مھم  پاره حاضر، در نوشته. اند ھای مختلف انقالب عرضه کرده  نظريه

*** 

داران، انقالب  ھا بر عليه برده انقالب برده. تاريخ بشر، تاريخ مبارزه و کار و تالش و انقالب و شکست و پيروزی است 

 !داری  سرمايهھا و نھايتا انقالب کارگران و محرومان جوامع بر عليه سيستم رعايا بر عليه اربابان و فئودال

ھای  کردن نظام اقتصادی پوسيده حکومت سھم خود زمينه را برای واژگون نھضت روشنگری قرن ھجدھم ميالدی، به 

مندان کليسا و حکومت مطلقه، تالش ديدرو و جان الک و   به قدرت» ولتر«حق امثال  ھای به حمله. سابق فراھم کرده بود

در کنار خالی شدن خزانه …  از سوی ژان ژاک روسو مطرح شده بودطرح نظريه حاکميت مردم که… منتسکيو و

ھای پوشالی و اصالحات مالی ھم  گر مالياتی، مردم فرانسه را به ستوه آورد و وعده عمومی و فساد دستگاه نااليق و بيداد

 .کردند مردم بيدار شده بودند و ستم را تحمل نمی. نتوانست آب رفته را به جوی بازگرداند

، مردم خشمگين پاريس نخست به ١٧٨٩ جوالی ١٤روز . الب کبير و تاريخی فرانسه، از پاريس آغاز شدانق 

. سپس به زندان باستيل يورش بردند. ُآورند و سی ھزار تفنگ سر پر را مصادره کردند خانه سلطنتی ھجوم  اسلحه

مدافعان باستيل به جمعيت . ر آن اسير بودندباستيل زندان بزرگی بود در پاريس که شماری از مخالفان دولت و سلطنت د

نيروھای مردمی به داخل دژ سرازير شده و باستيل را به . ی در عزم و اراده مردم نداشتيرتأثتيراندازی کردند اما 

 .انقالبيون فرانسوی سقوط باستيل را فوران آزادی در دنيای نو توصيف کردند. آتش کشيدند

وق فئودالی را لغو نموده و کمی بعد بيانيه حقوق بشر و شھروندان فرانسه را ، مجلس ملی حق١٧٨٩ اگستچھارم  

بر طبق اين بيانيه، آزادی، يک حق طبيعی محسوب شده و تساوی تمام شھروندان در برابر قانون تضمين . تصويب کرد

 .گردد می

ھا را زنان  ز مردم که اکثر آندر ھمين روز، جمعيتی ا. ھا ادامه يافت ، کمبود مواد غذائی و شورش١٧٨٩ اکتوبر۵ 

. سر دادند» نان نان« نموده و با خشم زياد فرياد ئیپيما دادند از پاريس به سمت قصر پادشاه در ورسای، راه تشکيل می

 ...و» ...نان...نان«، »...خواھيم نان می«، »...گرسنه ھستيم«ما 

وداليسم فرانسه بود ولی تظاھرکنندگان اعضای خانواده اگرچه انقالب فرانسه در اصل عليه نجبای فرانسه و بقايای فئ 

 .بردند کشان با خود به کاخ تويلری، در پاريس  سلطنتی را دستگير نموده و کشان

  .ھای کليسا را مصادره کرد ئی، دولت دارا١٧٩٠ نومبردوم  

ھا را به فرانسه   گير افتادند و آناش سعی در فرار از فرانسه داشتند، اما در مرز ، پادشاه و خانواده١٧٩١ سال جون٢١

 .گرداندند بر

 . شانزدھم، قانون اساسی جديد را امضاء نموده و سلطنت مشروطه را پذيرفتئی، لو١٧٩١ سال سپتمبر١۴ 
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  .گرديد ھای انقالبی آغاز  سازی ، پادشاه عزل و دستگير گرديد و پس از آن پاک١٧٩٢ اگست 

بار در تاريخ آن کشور، ھر فرانسوی از حق رای  ت برگزار گرديد و برای اولين، در فرانسه انتخابا١٧٩٢ سپتمبر ٢٢

  .حکومت در فرانسه جمھوری، و دولت مردمی اعالم کرد. برخوردار است

 .، لوئی شانزدھم به گيوتين سپرده شد١٧٩٣ جنوری٢١

ھا به  خيلی. شود نسه شروع می انقالب شده، دوره وحشت و ترور در فرا سازان پيشين، صاحب  پرونده١٧٩٣ سپتمبر 

فھرست اعداميان به انقالبی . شوند اتھام دشمن مردم، عامل نفوذی اشراف در انقالب و مخالفان جمھوری اعدام می

سوی گيوتين در مقابل خانه روبسپير فرياد  دانتون در ھنگام رفتن به. نامدار فرانسه دانتون ھم رسيد و او را ھم کشتند

 «.ر يادت باشد تو ھم به دنبال من خواھی آمدآھای روبسپي«: زد

 . نابود شد، اما آثار و نتايج آن قابل انکار نيست١٨١٥، شکست خورد و در ١٧٩٥اگرچه انقالب فرانسه در  

، يکی از چند انقالب مادر در طول تاريخ جھان است که پس از فراز و )١٧٨٩- ١٧٩٩(به اين ترتيب، انقالب فرانسه  

 نظام سلطنتی به جمھوری الئيک در فرانسه و ايجاد پيامدھای عميقی در سراسر اروپا تغيير، منجر به ھای بسيار نشيب

وجود آورنده جھان  آن دگرگونی بزرگ سرآغازی قدرتمند برای آزادی بشر از زنجيرھای سياسی دنيای قديم و به. شد

 از جمله حقوق شھروندی و حق مقاومت در ھا و فضاھای تجربه نشده بسياری، ھمراه خود ظرفيت جديدی بود که به

بنابراين، تاريخچه حقوق شھروندی به دوران انقالب فرانسه در قرن ھيجدھم باز . برابر ستم را به ارمغان آورد

ًچنين حق شورش، يک ماه پس از آغاز انقالب از طرف مجمع ملی فرانسه تصويب شد و بعدا به مقدمه  ھم. گردد می

انقالب فرانسه، حق . بديل گرديد که در جھانی کردن انديشه حقوق بشر نقش بسيار مھمی داشت ت١٧٩١قانون اساسی 

 .اعالم نمود» حقوق طبيعی و غير قابل نفی بشر«را از جمله » مقاومت در برابر ستم«

کارگران پاريسی با الھام از .  بر شھر پاريس حکومت کرد١٨٧١ می سال ٢٨ تا مارچ ١٨کمون پاريس نيز از  

، به رھبری کارل مارکس و )انترناسيونال اول( المللی کارگران ھای مارکسيستی و اھداف انقالبی سازمان بين سياست

حکومتی که در حفاظت از شھر مقابل . فردريش انگلس با يکديگر متحد شدند تا حکومت وقت فرانسه را سرنگون کنند

ھای سوسياليستی را تصويب کرد  وسط کمون، سياستشورای انتخاب شده ت. محاصره دولت پروس شکست خورده بود

در . پس از اين دو ماه، ارتش فرانسه شھر را برای حکومت وقت پس گرفت. و بيش از دو ماه بر شھر حکومت کرد

  .ھا ھزار پاريسی کشته شدند گيری شھر توسط ارتش، حمام خونی راه افتاد که طی آن ده طول باز پس

، ناپلئون سوم امپراطور ١٨٧٠ جنوریدر . بار ميان فرانسه و پروس شکل گرفت جعهکمون پاريس پس از جنگی فا 

بيسمارک، حاکم پروس به درگيری متمايل بود و .  راين اعالم جنگ کرد فرانسه عليه دولت پروس بر سر منطقه

بان را به يک  ز یالمانای از کشورھای کوچک  خواست به وسيله جنگ و با محوريت يک دولت متخاصم، مجموعه می

جنگ درگرفت، اما فرانسه نه تنھا مفتضحانه در نبرد سدان شکست خورد و سدان را به پروس . ملت واحد تبديل کند

چنين ناپلئون سوم حاکم فرانسه دستگير و روانه  ھم. تسليم کرد؛ بلکه ارتش پروس پاريس را ھم به محاصره خود درآورد

 .زندان شد

گذشت؛ در ورسای، دولت ارتش را با زندانيان جنگی آزاد  ز حاکميت کمون در پاريس نمیکه زمان چندانی ا در حالی 

ارتش ورسای با کمک . پاريس دوباره محاصره شد و اين بار توسط فرانسويان. ھا بازسازی کرد شده توسط پروسی

کمون ھم، .  را آغاز کردشورشيان مخالف کمون چندين حمله را در خارج از ديوارھای شھر انجام داد و بمباران شھر

ای در بخش شرقی شھر شکسته شد،   ماه می دروازه٢١در .  اغلب از ميان روحانيان گرفتئیھا به نوبه خود، گروگان

 .ارتش ورسای به داخل شھر ھجوم آورد و درگيری عظيمی آغاز شد که به ھفته خونين مشھور است
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حتی بسياری از .  ھرگونه دشمنی و مقاومتی سزاوار مرگ بود.ای باقی نگذاشت ارتش با ورود به شھر ھيچ زندانی 

ھای تاريخی  در بسياری از مکان. ھا انتقام گرفت  ھم با اعدام گروگان کمون. غيرنظاميان غير مسلح ھم اعدام شدند

ر ھوا بر اث. سوزی سوختند، تمام آرشيوھا نابود شد  در آتشپوليسدفاتر دولتی و . ھای مھيب رخ داد سوزی آتش

کس حتی کودکان و زنان و بيماران ھم از اين کشتار  ھيچ. ھزاران نفر کشته شدند. سوزی مدام غيرقابل تنفس شد آتش

 .عظيم جان سالم در نبردند

شد و  ھرگونه حمايت از کمون جرم محسوب می. ھا آغاز شد ترين تالفی پس از پيروزی ارتش ورسای ھم سخت 

اين ديوار امروز . ِبسياری از کمونارھا پای ديواری گذاشته شدند و تيرباران شدند. ندھزاران نفر به اين جرم دستگير شد

ھا  تا روزھا و ھفته. ھزاران نفر از ساير کمونارھا نيز در ورسای محاکمه شدند. ھم به نام ديوار کمونارھا معروف است

آنان ديرتر محاکمه و تعداد . راندندھای موقتی ورسای اوضاع سختی گذ مردان و زنان و کودکان بسياری در زندان

ای در  تعدادی از زندانيانی که به اعدام محکوم نشده بودند به کالدونيای جديد، جزيره. بسيار زيادی به اعدام محکوم شدند

 .اقيانوس آرام، تبعيد شدند

اب مجروحين و  ھزار نفر کشته شدند و با احتس٣٠در مجموع چيزی حدود . شدگان مشخص نيست آمار دقيق کشته 

 ھزار نفر پس از اين ٥٠. الشعاع حمله به کمون طی ھفته خونين قرار گرفت شان تحت  ھزار انسان زندگی٤٠ھا  تبعيدی

کمون شکست خورد و پاريس تا پنج سال بعد از اين حادثه ھم تحت حکومت نظامی . ھفته اعدام شدند يا به زندان رفتند

عنوان نخستين  مبارزه کارگران و مردم پاريس برای دموکراسی و سوسياليسم به سال ١٥٠امروز ھم پس از حدود . بود

 .شود انقالب کارگری جھان گرامی داشته می

با اين وجود، انقالب فرانسه توانست شرايط کاری کارگران را بھبود بخشيده و استانداردھای کاری را باالتر ببرد تا  

 . طاقت فرسا بفرستندئی را بر سر کارھاشان ھا ديگر مجبور نباشند کودکان خانواده

پس از انقالب در ساختار حکومتی فرانسه، که پيش از آن سلطنتی با امتيازات فئودالی برای طبقه اشراف و روحانيون  

 دين از سياست، روشنگری، دموکراسی و حقوق ئیھای مبتنی بر اصول جدا ات بنيادی در شکلتغييرکاتوليک بود، 

 .دشھروندی پديد آم

 اگرچه سرکوب شد اما حيات سياسی اروپا ١٨٤٨طلبانه سال  خواھانه و برابری ھای آزادی ھا و قيام ھا، شورش  انقالب 

 فبروری در سيسيل ايتاليا آغاز شد و بعد از انقالب ١٨٤٨ جنوریھا که از شورش محلی  اين حرکت.  دادتغييررا 

ترين  ه تا پالمرو، و از پاريس تا بوداپست گرفت، از گسترده در پاريس، سرتاسر اروپا را از کپنھاگ گرفت١٨٤٨

 .و بعد از آن ھم نديده است. ( است که تا آن تاريخ اروپا به خود ديده بودئیھا جنبش

 . قرار دادتأثيری التين را ھم تحت امريکاکشورھای زيادی درگير آن شدند و بخشی از  

 ھجری شمسی است ١٢٢٧برد مصادف با سال  رش و عصيان به سر میکنيم و اروپا در شو ايامی که از آن صحبت می 

 . است گذاری کرده که در ايران ناصرالدين شاه رخت سلطنت پوشيده و تاج

 آنان در مونشن گراتز. داران مستبد پروس، روس و اتريش متحد شدند تا مخالفان خود را سرکوب کنند زمام 

Münchengrätz زبان  به.  کردندتأکيدھا پيش روی آن توافق شده بود،  حاد مقدس که سالنشست گذاشتند و بر اصول ات

 .قرارشان اين بود که در شرايط اضطراری، دست به يکی کنند! قسم شدند پيگر دوباره ھم

ھا اين بار نيز از پاريس شروع شد و  شورش.  اجتماعی بر اروپای غربی افتاد- ، شبح انقالب سياسی ١٨٤٨در تابستان  

يکی از داليل بسيار مھم انقالب . در برلين و فرانکفورت غوغا بود. جز انگلستان و روسيه را متاثر ساخت اروپا بهتمام 

ھای ناپلئونی ايجاد  ی بود که پس از انقالب فرانسه و جنگالمانھای  طلبی در سرزمين ، گسترش حس آزادیالمان ١٨٤٨
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 معرفی ١٨٤٨ است، اولين بار در انقالب ئیای سياه، قرمز و طالھ  که سه رنگ و متشکل از رنگالمانپرچم . شده بود

 . با توسل به نيروی ارتش، خيزش مردم را سرکوب کردندالمانالبته در . شد

وی مشاھدات و نظرات خودش . دوش نيروھای انقالبی در صحنه بود به  دوش١٨٤٩ تا ١٨٤٨انگلس در وقايع انقالب  

 …بگذريم. منتشر کرد» المانانقالب و ضد انقالب در «و » الماندھقانی در جنگ «را در دو کتاب تحت عناوين 

زير پای پاپ سست شد و ھمه جا . در رم، وزير اصالحات پاپ به قتل رسيد.  واتيکان را ھم گرفت١٨٤٨موج انقالب  

 .دستور کار بودخواھی، وحدت ملی ھم در  در ايتاليا عالوه بر آزادی. است پيچيد فرار را بر قرار ترجيح داده

ھا مصون  برعکس روسيه که از اين شورش. در اتريش، مترنيخ گريخت و فرارش تضعيف اتريش را به دنبال داشت 

 .مانده بود، به صورت يک دولت قدرتمند در اروپا قد علم کرد

آرامی اوج در ساير شھرھا نيز نا. ھای سختی را برانگيخت ً در سوئد، مخصوصا در استکھلم شورش١٨٤٨انقالب  

 .مقر استاندار را با سنگ کوبيدند» يون شوپينگ«در . گرفت

 ھا ريختند و نساجان بخاطر نارضايتی از وضع زندگی، مسلح به چوب، چماق و سنگ به خيابان» اسکيل استونا«در  

… 

 سرباز روسی که ھا استقالل خود را اعالم داشتند اما با ھزاران مجاری.  در مجارستان ھم وزيد١٨٤٨نسيم انقالب  

رھبران اين انقالب از . ھا به مجارستان ريختند، سرکوب شدند و باز وين آقاباالسر شد تزار گسيل داشت و از کوھستان

جشن ظھور انقالب . جمله اليوش کوشوت، شاندر پتوفی و جوزف بم، درشمار رھبران ملی در تاريخ مجارستان ھستند

 .يکی از سه جشن ملی مردم مجارستان است ھر سال، مارچ ١٥ مجارستان، در ١٨٤٨

 و انقالب ١٧٨٩، انقالب فرانسه در سال ١٧٧٦ در سال امريکا، انقالب ١٨۴٨ تا ١٧٧٦در سال ھای انقالب از  

ھای بنيادين در انديشه سياسی و  ھا و تحوالت بسياری رخ دادند که منجر به زايش برخی انديشه  اروپا، تنش١٨٤٨

 .اجتماعی شد

داری و ليبرال دموکراسی حرکت کردند،  ای به سمت صنعتی شدن، سرمايه طور فزاينده ربی در اين دوره بهجوامع غ

 .ناميد» مدرنيته«توان آن را دوران  ای که می دوره

ز تقريبا يا نيک در آن سوی دني و انقالب مکز١٩٠٥ران، انقالب روسيه در يخواھی در ا ت و مشروطهيانقالب مشروط 

 . دادندزمان روی ھم

الدين شاه قاجار، اوضاع ايران به تدريج رو به وخامت نھاد و با مرگ شاه اوضاع  ھای پايانی حکومت ناصر در سال 

 .شدن پدر به سلطنت رسيد فردی بيمار بود الدين شاه که پس از کشته مظفر. تر شد آشفته

 مجلس تأسيسچنين انديشه  الدوله و ھم زل عينبا ادامه اعتراضات مردم با دو مھاجرت و نيز خواسته مردم مبنی بر ع 

 . مجلس موافقت کردتأسيسالدوله شد و با  شورای ملی در افکار مردم شاه مجبور به برکناری عين

ش برگزار شد و . ھـ ١٢٨٥نامه انتخابات و امضای آن بوسيله شاه انتخابات مجلس در شھريور  پس از تھيه نظام 

ای منتخب  اه ھمان سال گشايش يافت اين مجلس نوشتن قانون اساسی را به کميتهنخستين مجلس مشروطه در مھر م

 و فرانسه قانون فراھم آورد و به امضای شاه بلجيمگيری از قوانين اساسی  سرعت با بھره اين کميته به. واگذار کرد

 .رسيدشاه بيمار اندکی بعد از امضای قانون اساسی درگذشت و محمد علی شاه به سلطنت . رساند

هللا  فضل گروھی از روحانيون تھران به رھبری شيخ. شد ھای مختلف آشکار می در اين زمان، اھداف و ماھيت جناح 

خواھان را به باد انتقاد گرفتند و با تجمع در حرم   با گرايشات غيرمذھبی، مشروطهئینوری به منظور رويارو

 .عبدالعظيم خواستار مشروطه مشروعه شدند
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اين متمم که در آن حق نظارت پنج . مد علی شاه، متمم قانون اساسی تدوين شد و به امضای شاه رسيددر زمان مح 

 .شکل گرفت… ا به اصرار روحانيانی مانند شيخ فضل. مجتھد بر قوانين در نظر گرفته شده بود

نوان حامی در کنار او قرار ع خواھان در پی بھانه بود و دولت روسيه نيز به  با مشروطهئیمحمد علی شاه برای رويارو 

او در . ای مناسب در اختيار شاه نھاد اند بھانه حمله به کالسکه شاه که برخی از مورخان آن را نقشه دربار شمرده. داشت

ھر چند در . ھا فرمان حمله به مجلس را صادر کرد ش به پيشنھاد لياخوف فرمانده روسی قزاق. ھـ ١٢٨٧دوم تير ماه 

 سود شاه تمام شد ولی سرانجام تالش ستارخان و باقرخان به فتح تھران و برکناری محمد علی شاه و ظاھر ھمه چيز به

 .اش انجاميد به قدرت رسيدن فرزند دوازده ساله

ھا  اندازه آن ھا در جنوب کشور و مداخالت بی ھا در شمال و انگليسی پس از آن، افول مشروطه آغاز شد حضور روس 

طلبان،  الدوله، قدرت يافتن مجدد فرصت اعتماد به مخالفان مشروطه مانند عين. شد کزی میکه موجب ضعف قدرت مر

 امنيت و معيشت مردم و تأمينھای وسيع، عدم موفقيت دولت در  ھا و اشراف قديمی، آغاز جنگ جھانی اول، قحطی خان

 .ناخشنودی فراگير مردم، زمينه را برای ظھور دوباره استبداد فراھم ساخت

 الغای سلطنت قاجار تغييران با رای به مؤسسمجلس .  سر برآوردندئی ادامه اين وقايع، رضاشاه و سيدضياء طباطبادر 

در اين بين، . خواھان عمل نمود  سلطنت رضاخان، عمال نقض خالف قانون اساسی و عليه مشروطهتأئيدو و در ادامه 

 رضاشاه نيز مجلس را، که نماد مشروطيت بود، تبديل به يک .ھای خارجی از اين شرايط نھايت استفاده را بردند دولت

بدين ترتيب سرانجام مشروطه به سلطنت پھلوی ختم شد و تمام دستاوردھای انقالب مشروطيت با . نھاد تشريفاتی کرد

 .کودتای رضاخان از بين رفت

ر خودکاترين دوم به سلطنت رسيد، پل اول که به جای ماد. ان دادي تزارھا پائیه، به فرمانرواي روس١٩٠٥انقالب  

مردی عجيب، خشن، و دشمن سرسخت انقالب بود؛ وی عليه فرانسه وارد جنگ شد، سپس با انگليس به ھم زده خود را 

 . به قتل رسيد١٨٠١به بناپارت نزديک کرد اما عده زيادی از استبداد و خشونت او ناراضی بودند و او در سال 

 به وسيله يکی از سياستمداران سويسی به نام الھارپ پرورش يافته و بنابراين تمايالت پسر او، الکساندر اول که 

 ئیھا ھا و آموزشگاه خواھانه داشت با اقدامات پدر مخالفت کرد و دست به اصالحاتی زد و در آغاز کار وزارتخانه آزادی

پس از صلح تيلسيت و اتحاد با . ف ماند کرد منتھی اين اصالحات به علت گرفتاری او در جنگ با فرانسه متوقتأسيس

 گرجستان در سال  ھا گرفت؛ در قفقاز، ناحيه فرانسه، الکساندر به سوئد و ترکيه حمله برد و فنالند و بسارابی را از آن

تيرگی روابط فرانسه و .ھا درآمده بود و دولت ايران، داغستان و شيروان را به روسيه واگذاشت  به تصرف روس١٨٠١

ی  يه به اردوکشی ناپلئون به روسيه و شکست فرانسه منجر شد؛ از اين تاريخ الکساندر اول خود را نجات دھندهروس

انگاشت و طی چند سال، نفوذ و شھرت فوق العاده ای به دست آورد، ولی در عين حال، او از افکار  اروپا می

ی وين،  در کنگره. انجام راه استبداد در پيش گرفتخواھانه خود دست کشيده به عرفان و اشراق متمايل شد و سر آزادی

 .قسمت بزرگی از لھستان به روسيه رسيد

 بود، اين دولت ابتدا با فرانسه انقالبی به جنگ پرداخت و سپس با اين دولت عليه تغييرسياست اسپانيا در حال تحول و  

 ژوزف را به عنوان پادشاه بر اسپانيا تحميل کند خواست برادر خود، انگليس متحد شد و سرانجام ھنگامی که ناپلئون می

ھا در اسپانيا   اين اقدام فرانسه، شورش ھولناکی به وقوع پيوست و انگليسی در نتيجه. ، از فرانسه روی گرداند١٨٠٨

مداخله کردند و چون شارل چھارم استعغا کرده و پسرشی فرديناند ھفتم در فرانسه زندانی بود، حکومت به دست 

 قانون اساسی جديدی بر اساس رعايت اصول آزادی، به وسيله ١٨١٢افتاد و در سال  (Cortes) گذاری س قانونمجال
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، فرانسويان سراسر خاک اين شبه جزيره را تخليه کردند و دولت اسپانيا از جنگ زيان ١٨١٣در سال . ھا وضع شد آن

 .فراوان ديده برد

تی شبيه اسپانيا داشت چون اين کشور ھم به دست فرانسويان افتاد و به  که ھميشه متحد انگليس بود، سرنوشپرتگال 

 . ھم وضع اقتصادی بسيار بدی داشتپرتگال. ھا نجات يافت ھا از خطر آن وسيله انگليسی

افکار جديد . ھای زمان ناپلئون صدمات فراوان ديد ھای دوره انقالب و جنگ  است که از جنگئیايتاليا يکی ازکشورھا 

 فرانسويان موجب نارضايتی و نااميدی مردم  ھای سنگين جنگ و غلبه ی در اين سرزمين انتشار يافت ليکن غرامتبآسان

خواھان از اين حوادث، سخت متغير شدند و نجبا و روحانيان بر حکام و شاھزادگان مخلوع افسوس  گشت، آزادی

 نواحی که به خاک فرانسه ملحق شده بود مانند گرفت؛ با دامنه نفوذ و قدرت فرانسه ھر روز وسعت می. خوردند می

ًشد و کشور سلطنتی ايتاليا ھم تقريبا ھمين وضع را داشت؛ اوژن دوبوھارنه، نايب  ھای فرانسه رفتار می ساير شھرستان

 که در اوضاع مالی اصالحاتی  حاصل شد چنانئیھا السلطنه ايتاليا، کامال مطيع ناپلئون بود ولی با اين حال پيشرفت

 گرديد و بخصوص تعداد تأسيس ئیھا ھا و بناھای عمومی ساخته شد، آموزشگاه ھا، کانال ھا، پل صورت گرفت، جاده

 .نفرات ارتش افزايش يافت

که ) جمھوری ھلوتيک( ، اتحاديه سيزده کانتون سويس را به يک جمھوری متحد و متمرکز١٧١٩ھجوم فرانسه در سال  

ديگر کشور متحد يا تابعی وجود نداشت بلکه سويس . ی برخوردار بود مبدل ساختاز آزادی مذھبی و برابری سياس

قدرت و حکومت مرکزی به يک ھيأت . شد  اداره می (Prefet)دارای نوزده کانتون بود که ھر يک به وسيله حاکمی

ون اساسی جديد ولی به محض اجرای قان. ، پنج وزير، يک سنا و يک شورای بزرگ سپرده شده بود)ديرکتوار(مديره 

وقوع  ھائی درشوايتس، واله عليا ونيدوالد به  مدنی و غيرمذھبی داشت و طرفدار وحدت سياسی بود شورش که جنبه

صورت ميدان جنگ ميان نيروھای فرانسوی، اتريشی  ، سويس به١٧٩٩در سال . پوست که با مداخله فرانسويان آرام شد

 . به اين کشور رسيدو روسی درآمد و از اين بابت خسارات زيادی

ھا که  و فدراليست(Unitaires) منازعات سختی، ميان کسانی که طرفدار وحدت سياسی و اوضاع جديد بودند 

 به جنگ داخلی شديدی ١٨٠٢ھای قديم تقسيم کنند درگرفت و اين منازعات در سال  خواستند سويس را به کانتون می

ی دولت به لوزان گريخته از فرانسه کمک خواستند، بناپارت به طرفداران وحدت شکست خوردند و اعضا. منجر شد

گری صادر کرد؛ به موجب اين فرمان قانون   فرمانی به عنوان وساطت و ميانجی١٨٠٣مداخله پرداخت و در سال 

سويس به نوزده کانتون : داد اساسی جديدی طرح شد که قانون اساسی سابق و قانون جمھوری ھلوتيک را سازش می

گذاری  م شد يعنی سيزده کانتون قديم به اضافه سن گال، گريزون، آرگووی، تورگووی، وو، تسن؛ قدرت قانونتقسي

افت بود، محل تشکيل اين ئيھا تشکيل م  به دست شورای حکومتی که در يکی از کانتونئیدست ديت و قدرت اجرا به

شت و فقط شش کانتون برای تشکيل شورای س آن عنوان الندامن سويس را دائيکرد و ر  میتغييرشورا ھر سال 

فرمان وساطت بناپارت البته صلح و آرامش را در سويس برقرار ساخت ولی وظايف نظامی .  شده بودتعيينحکومتی 

ژنو يک شھر فرانسوی شد، نوشاتل را ناپلئون به مارشال برتيه . ی سويس که متحد فرانسه بود گذاشت سنگينی بر عھده

 .خاک فرانسه گرديدداد وواله ضميمه 

 وين، ژنو را که با تصرف اراضی  کنگره. ھا وارد سويس شدند و فرمان وساطت ملغی گشت ، اتريشی١٨١٣در سال  

چنين اسقف نشين سابق بال و نوشاتل را که امارت آن در دست پادشاه پروس باقی  ديگر وسعت يافته بود، واله، و ھم

ی قديم، و ھواخواھان  ه کار کرد و منازعات شديدی ميان طرفداران اتحاديهديت سويس شروع ب. ماند، به سويس داد

، سويس دارای ١٨١٥ متحدين تخفيف يافت و سرانجام با فرمان  اين منازعات در نتيجه مداخله. اصالحات درگرفت
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بازگشت؛ ، داشت ١٧٩٨قانون اساسی تازه ای شد؛ به موجب قانون جديد، سويس تا حدی به وضعی که قبل از سال 

شد؛  ھا فقط سه کانتون به نوبت و به مدت دو سال وورور شناخته می ھا به بيست و دو رسيد، و از ميان آن تعداد کانتون

 .ای ممنوع شد گذاری در دست ديت بود؛ يک قشون فدرال تشکيل گرديد و ھر نوع اتحاد جداگانه اختيار قانون

. تر از او بود، به سلطنت سوئد رسيد  که مانند پدر مستبد ولی کم ھوشپس از قتل گوستاو سوم، پسرش گوستاو چھارم، 

 که با فرانسه و روسيه کرد، پومرانی و فنالند را از دست داد و مردم ناراضی سوئد پس ئیھا اين پادشاه در نتيجه جنگ

اختيارات خود را در  و ديت و سنا که ١٨٠٩از خلع وی از سلطنت، شارل سيزدھم، عم او را به تخت سلطنت نشاندند 

ای از  چون شارل سيزدھم فرزندی نداشت، عده. زمان گوستاو سوم از دست داده بودند، مجددا صاحب قدرت شدند

ھا برای جانشينی او، مارشال برنادوت فرانسوی را در نظرگرفتند و او که در اين کار توفيق يافته بود به اداره  سوئدی

رفت سياستی ضد فرانسوی در پيش گرفت و با متحدين، عليه ناپلئون اول  ار میچه انتظ امور پرداخته، برخالف آن

 خارج کرد و اين دو کشور حکومت خود را حفظ کردند، ولی دارای يک دنمارکوی نروژ را از تصرف . ھمدست شد

 .پادشاه و يک سياست خارجی بودند

ھا و دو بار بمباران کپنھاک او را به اتحاد با   انگليسیھای ناپلئونی بيطرف ماند، ولی حمالت ، ابتدا در جنگدنمارک 

ی مملکت پرداخت و   به پادشاھی رسيده بود با تدبير خاصی به اداره١٨٠٨فردريک ششم که از سال . فرانسه واداشت

 برای ١٨١٤مردانی کاردان به کارھا گماشت ولی محاصره بری صدمات زيادی به اين کشور وارد ساخت و در سال 

 . باقی مانددنمارکزات اتحادی که با ناپلئون بسته بود نروژ را از او جدا کردند و فقط ايسلند و گروئنلند در دست مجا

چندی بعد اين دو کشور با ھم مصالحه کردند و . لشکرکشی بناپارت به مصر، روابط ترکيه و فرانسه را تيره کرد 

 ھميشه در معرض تھديد اتريش و روسيه قرار داشت و ھای ناپلئونی شرکت نجست با اين حال ترکيه در جنگ

ھا برای آنکه ترکيه را به جنگ با فرانسه وادارند به داردانل و اسکندريه حمله بردند ليکن از اقدامات خود  انگليسی

ی سلطان سليم سوم که در فکر اصالح وضع ارتش و نيروی دريائی بود کوشيد تا خدمت نظام اجبار. ای نگرفتند نتيجه

را رواج دھد و قوای نظامی ترکيه را با تمرينات اروپائی آشنا سازد، منتھی بر اثر شورش سربازان که به خلع سلطان 

 .ھای اصالحی خود دست کشيد  از فعاليت١٨٠٧منجر شد 

عقد ھا که فاتح شده بودند از دانوب گذشته با  در زمان سلطان محمود دوم، جنگ با روسيه از سر گرفته شد و روس 

فرمانداران : رسيد نظر می امپراتوری عثمانی بسيار ضعيف به. ھا گرفتند  بسارابی را از ترک١٨١٢مصالحه بخارست 

ًالجزيره و تونس مستقل شده بودند؛ محمدعلی، نايب السلطنه مصر، و پاشاھای سوريه و بغداد، اسما مطيع سلطان ) بی(

ھا چشم دوخته  يحی بالکان شروع به نافرمانی کرده به حمايت روسملل مس. کردند خواستند می بودند ولی ھر چه می

با . شان پيروی از سياست روسيه و جلب کمک تزار روس بود پرداختند ھائی که ھدف يونانيان به تشکيل انجمن. بودند

ق نيافت و  شرق معروف است، توفيمسألهداد به حل اين مشکل که به  که کنگره وين به کار ترکيه توجھی نشان می آن

 .ھای بزرگ مانع حل اين مشکل بود رقابت دولت

ھا، شھرھای به اصطالح مقدس را به تصرف درآورده به شام و عراق حمله بردند، محمدعلی از  در عربستان، وھابی 

 .ھا نجات داد ھا شد و عربستان و شھرھای مقدس را از خطر آن  جنگ با آنمأمورطرف سلطان 

ھا مينگولی وايمرتی را  روس. ھا واگذاشت  به روس١٨٠١دشاه گرجستان، کشور خود را در سال در قفقاز، آخرين پا 

نيز تصرف کردند و شيروان و داغستان را از ايران گرفتند و به اين ترتيب مالک سراسر قفقاز، به استشنای ناحيه 

 .طرف مانده بود، شدند چرکس که بی

 .ال گرائيد و ترکستان نيز وضعی مشابه آن داشت قاجاريان، به ضعف و زو ايران در دوره 
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ھا خارج کردند و پس از شکست تيپو  یھالندھا به پيشرفت خود ادامه داده، سيالن را از تصرف  در ھند، انگليسی 

ھا را  گرفته، چند تن از امرا و شاھزادگان را به قبول حمايت خود واداشتند و مھرات) ميسور(صاحب، قلمرو او را 

ھای ھند بود و کمپانی ھند به کارھای تجارتی و جمع مال و  اجرای اين سياست جنگجويانه با نايب السلطنه. ادندشکست د

 .پرداخت ثروت می

ھا را بيرون راند و سپس با تصرف کشنشين و تونکن، تمام ھند و چين  در ھندوچين، پادشاه آنام، نگوين آن، تای سون 

 .شرقی را به اطاعت خود درآورد

 وين،   در مالزی را متصرف شدند ولی بنا به تصميم کنگرهھالندھای ناپلئون، مستعمرات   جنگ ھا در دوره انگليسی 

 . گذاشتندھالندھا را مجددا در اختيار  آن

شان  ھای سری، که ھدف انجمن. ، کياکينگ به امپراتوری رسيد و سلطنت او آغاز انحطاط بود١٧٩٦در چين، در سال  

ھا نداشتند و فقط  ھا تقريبا ھيچ ارتباطی با اروپائی چينی. ھائی ايجاد کرد، تشکيل يافت ا بود و آشوباخراج منچوھ

 .ھای ساکن ماکائو، به تجارت با چين مشغول بودند یپرتگال

ی به ا  قابل مالحظه ھای ژاپن ھم، مانند چين، به روی اروپائيان بسته بود و در تاريخ سياسی اين کشور، واقعه دروازه 

توان به  نظر دچار وقفه و رکود شده بود و از آثار ھنری اين زمان می ھا، به حتی تمدن پيشرفته ژاپن. خورد چشم نمی

ھای کی  شدند، و نقاشی  تصنعی داشتند و توأم با موسيقی اجرا می سوز و رقت انگيز سانتوکيودن که جنبه ھای دل رمان

 .يوناگا اشاره کرد

کردند و  ھای مستقلی در الجزيره، تونس، طرابلس سلطنت می شد و سلسله ز قيد تسلط ترکان آزاد میتدريج ا  بهافريقا 

فرقه مسلمانان سنوسی که مدعی بود اسالم را به پاکی و صفای . حتی در مصر ھم، سلطان ھيچ گونه قدرتی نداشت

 . مصر و سپس در صحرا گسترش داد خود بازگرداند، در عربستان به وجود آمد و نفوذ و قدرت خود را در اوليه

ھا و جزيره موريس  یھالند مختصری بروز کرد، دولت انگليس، کاپ را از تغييرھای استعماری اروپائيان  در فعاليت 

 .و جزاير سی شل را از فرانسويان گرفت

.  نيز متصرف شدنداقوام فلبه، سودان جنوبی را: جنگ ميان ملل بومی ادامه داشت و ھمراه با غارت و کشتار بود 

تدريج قدرت بيشتری به ھم زدند و  در جنوب،کافرھا به. جنگيدند کشورھای داھومه و آشانتی، وحشيانه با ھم می

 .ھای بزرگ تشکيل يافت ھای ديگری در ماداگاسکار و ناحيه درياچه دولت

رک انگليسی، نخستين سياحی بود که به شناختند و مونگوپا  را میافريقااروپائيان در اين تاريخ ھم فقط نواحی ساحلی  

 رود نيجر بازديد کرد و در ھمين حدود به قتل  وی از کشورھای کناره.  مبادرت ورزيدافريقاھای داخلی  کشف قسمت

 .رسيد

ھای منظمی ايجاد کرده، قوانينی برای  ، سازمانامريکادر زمان رياست جمھوری جرج واشينگتن، کشورھای متحد  

. خواه يا محافظه کار ادامه داشت ، دارائی و گمرک گذراندند؛ مبارزات ميان دو حزب، فدراليست، جمھوریآزادی فردی

جنگ عليه بوميان، دامنه مستعمرات را به طرف مغرب توسعه داد و سه . ھا خواھان تمرکز بيشتری بودند فدراليست

که مردم  ، با وجود کوشش فرانسويان و با آنامريکاکشورھای متحد . ورمون، کن توکی، تنه سی(کشور جديد ايجاد شد 

 .ھای انقالب حفظ کردند  رابطه خوبی با انگليس نداشتند، بيطرفی خود را در جنگامريکا

، جون آدامس که مانند واشينگتن، فدراليست بود، به رياست جمھوری برگزيده شد؛ در اين موقع ١٧٩٦ی  در سال 

 را گرفته بودند، به ھم خورد و امريکاھای  اسبت که فرانسويان تعدادی از کشتی، به اين منامريکاروابط فرانسه و 

خاک .  حزب جمھوريخواه پيروز شد و جفرسون به رياست جمھوری رسيد١٨٠٠در سال . کدورت و نفاقی پيش آمد
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ت و گذشته از در ھمين ايام تشکيل ياف) اوھايو(چنان از طرف غرب در حال توسعه بود و ھفدھمين کشور   ھمامريکا

 .ھای روشوز امتداد داشت، از فرانسويان خريداری شد ای که تا کوه اين، کشور لوئی زيان يعنی ناحيه

زد،   صدمه میامريکاھای فرانسه و انگليس به تجارت  جنگ. سزا داشت  بهتأثيرمھاجرت اروپائيان در افزايش جمعيت  

 .شد ھا کاسته می اد و از تعداد طرفداران فدراليستد در داخله، مبارزه احزاب شدت خود را از دست می

 به حدی شدت امريکاخواه به رياست جمھوری رسيد و اختالف ميان انگليس و  ، ماديسون جمھوری١٨٠٨در سال  

ھا برای جنگ آمادگی  ئیامريکااگرچه .  به انگليس اعالن جنگ دادند١٨١٢ در سال امريکايافت که کشورھای متحد 

ای  ھا در جنگ با فرانسه، به کانادا حمله بردند منتھی از اين لشکرکشی نتيجه علت سرگرمی انگليسی لی بهنداشتند، و

ھا که در اروپا فراغتی يافته بودند، به تعرض پرداختند و در چند نقطه قوائی پياده  ، انگليسی١٨١٤در سال . نگرفتند

. ھا دفع شد و صلح گاند وضع موجود را حفظ کرد ندر ساير نقاط، حمالت آ. کرده شھر واشنگتن را آتش زدند

تری کسب کرده بودند با اين مطلب، که ھرکشور قوانين مخصوص خود را اجرا کند موافق  ھا که قدرت بيش فدراليست

 .دادند خواھان به اصل تمرکز توجه بيشتری نشان می که جمھوری شدند و حال آن

افت ولی تعداد زيادی از ئيانگليس بود اکثريت اھالی از فرانسويان تشکيل م متعلق به ١٧٦٣که کانادا از سال  با آن 

، حکومت ١٧٩١در سال . ھائی شد ھا برای اقامت به اين سرزمين مھاجرت کردند و ھمين امر موجب آشوب انگليسی

 منتھی اين اقدام از کانادای سفلی فرانسوی و کانادای عليا انگليسی شد. کانادا، اين کشور را به دو قسمت تقسيم کرد

 .اختالفات و برخوردھای سياسی، مذھبی و اقتصادی ميان دو ملت جلوگيری نکرد

در اين موقع تمام جزيره ھائيتی يا سن دومينگ در تصرف فرانسه بود؛ در زمان انقالب، سکنه سياه پوست يا  

صورت زمامداری به   برگزيدند و او بهھای اين جزيره آزاد شناخته شدند و توسن لوورتور را به رھبری خود دورگه

حکومت پرداخت؛ قوائی که بناپارت عليه او فرستاده بود در آغاز کار به فتوحاتی نايل شدند ولی بعد، شورشيان با 

ھا، فرانسويان را شکست دادند و اين جزيره از تصرف فرانسه خارج شد، لکن گودالوپ،  ھا و اسپانيائی کمک انگليسی

 .سمتی از گويان در اختيار فرانسويان باقی ماندمارتی نيک و ق

 که به وسيله پرتگالبرزيل به پرتفال تعلق داشت و دولت . ھا بود ، مالک قسمت ديگر گويان و چند جزيره از آنتيلھالند 

 ھا انگليسی. ھا از حکومت محروم شده بود به برزيل پناه برد و ناچار وعده آزادی تجارت به برزيل داد فرانسوی

 .مند شدند مخصوصا از اين آزادی بھره

ھا بود و مردم اين نواحی به مناسبت محروميت از آزادی و انحصار   ھنوز در اختيار اسپانيائیامريکاقسمت اعظم  

ھا، نسبت به اھالی شد ولی  تر حکومت گيری بيش انقالب فرانسه، موجب سخت. دست اسپانيا، ناراضی بودند تجارت به

ھا حاضر نشدند ژوزف را  در آغاز کار، نايب السلطنه.  پيش آوردامريکاھای شديدی در  به اسپانيا شورشھجوم ناپلئون 

ھا که متحد اسپانيا بودند، گشودند   را به روی انگليسیامريکاپادشاه اسپانيا بشناسند و به فرديناند وفادار ماندند، و بنادر 

ھائی بروز کرد که به کشتارھای عظيم  خود گرفت و در مکزيک شورش  انقالبی به زودی جنبه اما اين نھضت مقاومت به

 ١٨١٥سرانجام قوای دولتی پيروز شدند و در سال . طلبان منجر شد و جنگ داخلی ميان طرفداران اسپانيا و استقالل

 .خورد شم میدر ھمين موقع در ونزوئال و آرژانتين نيز آثار نافرمانی و انقالب به چ. جای خود نشستند شورشيان به

شناختند، ولی ھنوز به نقاط دوردست شمالی، مرکز   را میامريکاًھا تقريبا تمام سواحل قاره  در اين زمان، اروپائی 

 .ی جنوبی و پاتاگونی راه نيافته بودندامريکا و امريکا

کار استعمار در .  دست نبوددر اين تاريخ تمام جزاير اقيانوسيه شناخته شده بودند، ولی از داخل استراليا اطالعی در 

پرداختند و در جنوب شرقی  تر به پرورش گوسفند می ھا بيش رفت؛ مھاجران و کوچ نشين اين سرزمين سخت پيش می
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ای از مبلغين مذھبی به  عده. جمعی از مھاجران در تاسمانی ساکن شدند و به کشتار بوميان مبادرت کردند. سکنی داشتند

تبليغ مذھب پروتستان مشغول شدند ولی در ھيچ يک از اين نواحی اقدامی برای تصرف جزاير پولی نزی رفته به 

 .عمل نيامد  مستعمرات به اراضی و تھيه

 اعالم موجوديت ١٩٥٩ديکتاتور کوبا، در سال » فلوخنسی با تيستا« با رھبری فيدل کاسترو بر عليه جوالی ٢٦جنبش  

انقالب کوبا، با رھبری کاسترو و با حمايت مردم کوبا پس از تحمل . کرد و نقطه سرآغاز انقالب کوبا را رقم زد

 .ھا به پيروزی دست يافت سختی

طلب زير  ھای استقالل ای از زد و خوردھای ميان فرانسه و الجزايری جنگ الجزاير يا انقالب الجزاير به مجموعه 

از ديگر اثرھای .  و به استقالل الجزاير انجاميد رخ داد١٩٦٢ تا ١٩٥٤ھای  گويند که ميان سال استعمار اين کشور می

 .ريزی جمھوری پنجم به رياست شارل دوگل بود اين جنگ، سرنگونی جمھوری چھارم فرانسه و پايه

ر يرالجزاي، دوسال پس از تسخ١٨٣٢در سال » عبدالقادر«اين انقالب که يک انقالب موفق محسوب شده با رھبری  

عھده داشت ولی  قبال پدر او رھبری مبارزان را به. ه استعمارگران را در دست گرفتيكار عليان، پرچم پيفرانسوتوسط 

دند و به او ي ساله بود به رھبری انقالب برگز٢٤ل گرد ھم آمده و عبدالقادر را كه جوان يچون كھنسال بود روسای قبا

 .ند عبدالقادريخواست كه فقط به او بگورفت و ين لقب را نپذيعبدالقادر ا. لقب سلطان دادند

سو درگير نفوذ استعمارگران انگليسی   به اين١٧ و ١٦نوعی از قرن  ھای دور و به کشور پھناور ھندوستان، از سال 

به ھندوستان وارد شده و مشغول تجارت با » کمپانی ھند شرقی«عنوان  ھا ابتدا با شرکتی تجاری به انگليسی. بود

 خود کنترولھندی شدند و کم با افزايش نفوذ اقتصادی و سياسی در اين کشور توانستند ھند را تحت مھاراجه ھای 

ترين  ھا يکی از مھم ترين مستعمره انگلستان بود و برای سال ھای طوالنی ھندوستان به نوعی مھم در طول سال. درآورند

 .رفت شمار می منابع درآمد حکومت بريتانيا به

اين . رھبر مبارزات مردم ھندوستان برای استقالل مبارزات خود را آغاز کرد» گاندی« ميالدی، ٤٠در اواسط دھه  

، ھندوستان استقالل ١٩٤٧ اگست ١٥آميز انجام می شد در نھايت به ثمر نشست و در  مبارزات که به صورت مسالمت

 .دست آورد خود را به

رزه برای حقوق زنان، جنبش ضدجنگ، جنبش طرفداران ، موج جديدی از مباامريکاجنبش حقوق مدنی سياھان در  

 .ھای سياسی کشورھای مختلف در اين سال پا گرفتند و به اوج رسيدند زيست و اعتراضات گسترده ضد نظام محيط

، جمعی از دانشجويان فرانسوی ساختمان اداری دانشگاه نانتر را در اعتراض به برخورد با فعاالن ١٩٦٨ مارچ٢٢ 

 .شود ھا تعليق می رود و پس از چند روز کالس  به محل دانشگاه میپوليس. کنند ال میضدجنگ اشغ

 دست راستی در صدد ئیشايعه شد که يک گروه دانشجو. آلود برگزار شد  تنشئیيکم مه روز جھانی کارگر، در فضا 

 .حمله به دانشگاه نانتر است

ھا را مقصر دانستند و تظاھرات  دانشجويان دست راستی. ت در سوربن آتش گرفئیدوم مه، ساختمان اتحاديه دانشجو 

 .دھی کردند ھا سازمان  متقابل در برابر تجمع راست

 را به دانشگاه راه داد و دانشجويان با يسپولس دانشگاه سوربن، ئير. س دانشگاه نانتر دانشگاه را بستئيسوم مه، ر 

 .سوربن تعطيل شد. فر زخمی و صدھا نفر بازداشت شدندبيش از صد ن. ان مقاومت کردندمأمورپرتاب سنگ مقابل 

 . نانتر را محاصره کردپوليس. جويان با اشغال ساختمان اداری نانتر يک نشست عمومی برگزار کردند پنج مه، دانش 

 .رسيد مه؛ شمار کارگران و کارکنان اعتصابی به ھشت ميليون نفر ٢٢ 
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اما او که از پشتيبانی ارتش مطمئن است مجلس را منحل . ل تظاھرات کردندمه؛ نزديک نيم ميليون نفر عليه دوگ٣٠ 

 .صدھا ھزار نفر در حمايت از دوگل، دست به تظاھرات زدند. ھا را داد اعالم کرد و دستور پايان اعتصاب

ه دوگل به در انتخابات احزاب نزديک ب. گشتند ؛ با وجود تداوم اعتراضات پراکنده عموم کارگران به کار برجون 

 .گيری دست يافتند پيروزی چشم

تر از يک ماه پس از اعتراضات ماه مه، احزاب طرفدار دوگل با پيروزی در انتخابات در قدرت تثبيت  در فرانسه کم 

تر و  حزب کمونيست فرانسه به مرور موضوعيت سياسی خود را از دست داد و حزب سوسياليست ھم بيش. شدند

 .اقتصاد بازار متمايل شدھای  تر به سياست بيش

 ١٩٦٨مه . ھای شوخ و کوبنده است ھا و ديوارنوشته  فرانسه به ياد مانده تصوير اشغال دانشگاه١٩٦٨تصويری که از  

 .ھا کارگر دولت دوگل را لرزاند نظير تبديل شد و اعتصاب سراسری خودجوش ميليون فرانسه، به رويدادی بی

 . داشتند و کارگران به حمايت آنان اعتصاب کردندتأکيدر اتحاد با کارگران ، بر شعا٦٨دانشجويان انقالبی  

ھای  تانک.  آغاز شدامريکا ميالدی، با دو شوک بزرگ برای دو ابرقدرت شرق و غرب، يعنی شوروی و ١٩٦٨سال  

جاميد، مارتين بار ان ھای خشونت شوروی بر بھار پراگ راندند، اعتراضات ايتاليا به يک دھه ناآرامی و درگيری

 به قدرت رسيد، جنگ ويتنام امريکاجمھورھا، در  سئيترين ر راستی لوترکينگ کشته شد، ريچارد نيکسون، از دست

 . به انشعاب کشيدالمان ئیھفت سال ديگر ادامه پيدا کرد، و کار جنبش دانشجو

به دنبال » سياليسم با چھره انسانیسو«در چکسلواکی، الکساندر دوبچک به قدرت رسيد، رھبر کمونيستی که با طرح  

 .چنين رفتن از اقتصاد متمرکز به سمت اقتصاد بازار بود تر و ھم ھای سياسی و مدنی بيش اعطای آزادی

کنگ حمله غيرمنتظره وسيعی به نام عمليات عيد تت ترتيب دادند که مواضع متعددی، از جمله  در ويتنام نيروھای ويت 

 .را ھدف گرفت در سايگون امريکاسفارت 

در بلوک شرق به جز چکسلواکی، در لھستان . دار بود ای از اعتراضات دامنه  ، مجموعهجنوریپيامد اين دو شوک ماه  

 .ای با خواست آزادی سياسی برگزار شد سابقه و يوگسالوی ھم اعتراضات بی

 برده بود و نيمی از سؤال زير امريکا در جنگ ويتنام را برای مردم امريکاضربه عمليات تت ھم استراتژی دولت  

در چنين موقعيتی جنبش صلح در کشورھای مختلف حول مخالفت با جنگ ويتنام تقويت . مردم مخالف ادامه جنگ بودند

 .شد

ھا   غربی برای ماهالمان يکی از دانشجويان معترض را ھنگام سفر محمدرضا شاه در برلين کشت، پوليساز زمانی که  

 که در ئی و با سوءقصد به جان رودی دوچکه، يکی از رھبران جنبش دانشجواپريلبود، اما در ماه صحنه اعتراض 

ھای مشابھی در ژاپن، ايتاليا و  جنبش. ھا شدت گرفت لقب گرفته بود، اعتراض» دشمن ملت«روزنامه دست راستی بيلد 

 .بريتانيا نيز در جريان بود

 مانند حق سقط جنين، قوانين ضدتبعيض نژادی و ئیجھان بودند و با دستاوردھا تغيير، دنبال ١٩٦٨در واقع انقالبيون  

 .خواستند طوری که می  ھم دادند، اما احتماال نه آنتغييرکار، جھان را  حمله به فرھنگ محافظه

نعت کردن ص منظور ملی  شمسی، مردم ايران در حمايت از محمد مصدق به٣٠ و ابتدای دھه ٢٠ھای دھه  در طول سال 

 ئی، بر اثر کودتا١٣٣٢ مرداد سال ٢٨سرانجام در . شدن نفت ايران منجر شد نفت قيام کردند که در نھايتا به ملی

 . ساله پھلوی دوم آغاز شد٢٥ انگليسی، حکومت مصدق سرنگون شد و ديکتاتوری - ئیامريکا

ھميشه ايران را ترک کرد و در سال  برای ٥٧ دی ماه ٢٦ھا در  محمدرضا پھلوی، پس از ناکامی در مھار اعتراض 

، وارد ايران شد و با استقبال طرفدراان ١٣٥٧ بھمن ١٢خمينی در .  به دليل ابتال به سرطان در کشور مصر مرد٥٩
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شدن بقايای حکومت سلطنتی پس از نبردی خونين که   و پس از تسليم١٣٥٧ بھمن ٢٢در . خود و مردم متوھم مواجه شد

 سال شاھنشاھی در ايران برای ھميشه برچيده شد و حکومتی ٥٠٠يده بود، بساط دو ھزار و چند روز به طول انجام

 .جديد با سرکوب دستاوردھای انقالب مردم، به قدرت رسيد

تظاھرات گسترده اجتماعی در تونس، با خودسوزی يک جوان . ، از تونس آغاز شد»بھار عربی«جنبش موسوم به  

اين جوان تونسی در اعتراض به . روع شد و پس از چندی به شورش مردمی انجاميدتونسی به نام محمد بوعزيزی ش

تان مارچ مانع شده بود، وی بدون جواز سبزی و ميوه بفروشد، خود را در خيابان آتش زد و متعاقبا در بيپوليساين که 

 فساد و گرانی مواد ھا تظاھرات در سراسر تونس، در اعتراض به بيکاری، اين حادثه باعث شروع ھفته. درگذشت

 . حکومت انجاميدتغيير شد و به ئیغذا

س جمھوری اين کشور، ئيالعابدين بن علی ر ھا نفر از معترضان، زين شدن ده اعتراضات گسترده مردم تونس و کشته 

وزير  ابتدا دولت و مجلس را منحل کرد و سپس از قدرت کنار رفت و جای خود را موقتا به محمد الغنوشی، نخست

 .اش به عربستان سعودی گريخت ھمراه خانواده وی به. سپرد

يک از تعھدات خود عمل نکرده و مردم اين   به ھيچتغييرپس از گذشت سال ھا از بروز اين تحوالت، رھبران اين  

 .کنند کشور کماکان با مشکالت خود دست و پنجه و نرم می

 ٢٠١١ سال جنوری ١٣شود، از  نيز شناخته می» فبروری ١٧ب انقال«، که با نام يبيال ٢٠١١جنگ داخلی يا انقالب  

ھای خيابانی مخالفان و سپس شورش سراسری عليه  ئیپيما دنبال باالگرفتن اعتراضات و راه ، به١٣٨٩ - ميالدی 

س جمھور آن، معمر قذافی آغاز شد و پس از ھمراه شدن با سرکوب شديد و سپس جنگ داخلی، در ئي و رليبياحکومت 

 .، با سرنگونی حکومت قذافی و کشتن فجيع او به تحقق رسيد٢٠١٢ اکتوبر ٢٠

ھا، نه تنھا ھيچ  چه پس ازگذشت سال ھای نظامی ناتو به بيراھه کشيده شد؛ چنان  بر عليه قذافی با دخالتليبيا مقيام مرد 

ه گشته و ھيچ انتخاباتی نيز توان ذکر کرد، بلکه حتی وضعيت مردم نيز بدتر از گذشت دستاوردی برای اين تغيبيرات نمی

 .ھای نظامی و مذھبی تقسيم شده است  بين گروهليبيااکنون . در اين کشور رخ نداده است

جمھور آن،  سئيھای خيابانی، اعتراضات عليه حکومت يمن و ر ئیپيما ای از راه اعتراضات سراسری در يمن، مجموعه 

) روز خشم (فبروری ٣دی، در اين کشور آغاز شده و در  ميال٢٠١١ جنوری ١٤علی عبدهللا صالح است که از 

شديدترين برخورد . رو شد آميز حاکميت با مردم معترض روبه مخالفين به اوج رسيد که با برخوردھای خونين و خشونت

 . مجروح داشت٢٤٠ کشته و ٥٠بود که ) جمعه خونين (مارچ ١٨در 

ھا،  ز فرار به سمت عربستان سعودی و چند روز درگيری با حوثی پس ا٢٠١٧ دسمبر ٤علی عبدهللا صالح، در تاريخ  

 .به طرز نامعلومی کشته شد

ھای يمن با   در استکھلم، بين نمايندگان دولت و حوثی٢٠١٨ بردسم ٦ - ١٣٩٧ آذر ١٥شنبه،  جلسه روز پنج 

 نخستين بار طی دو سال گذشته اين. گری مارتين گريفيث، نماينده ويژه سازمان ملل در امور يمن برگزار شد ميانجی

 آغاز ٢٠١٥اين جنگ از سال . گيرد است که اقدامی جھانی برای پايان دادن به جنگ يمن از راه مذاکره صورت می

شده و تا کنون دست کم ده ھزار کشته برجای گذاشته و مردم اين کشور را، که حتی پيش از جنگ نيز از جمله فقيرترين 

 .ا بحران اقتصادی و کمبودھای اساسی مواجه کرده استھای منطقه بودند، ب ملت

 .شود که در حال حاضر، تا چھارده ميليون تن از مردم يمن در معرض قحطی، گرسنگی و بيماری قرار دارند گفته می 

 و تصرف ٢٠١٥ آغاز شده بود از اوايل سال ٢٠١٤نظاميان حوثی از اواخر سال  جنگ داخلی يمن که با پيشروی شبه 

س ئيقر رياست جمھوری يمن در صنعا، پايتخت، توسط شورشيان حوثی و سلب اختيارات عبد ربه منصور ھادی، رم
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ھا به سوی مناطق زير حاکميت دولت يمن، عربستان سعودی با   با پيشروی حوثی. جمھوری آن کشور، شدت گرفت

 .يمن وارد جنگ شدتشکيل ائتالفی از تعدادی از کشورھای مسلمان و عرب به حمايت از دولت 

گفته منابع  به.  در حمايت از نيروھای دولتی بوده استئیعمليات ائتالف به رھبری عربستان، عمدتا شامل حمالت ھوا 

 ئیاند که بسياری ازآنان در نتيجه حمالت ھوا المللی، در جريان جنگ داخلی يمن چند ھزار غيرنظامی کشته شده بين

 .اند هائتالف جان خود را از دست داد

نامند از حمايت حکومت ايران برخوردارند و به ھمين دليل، جنگ يمن را  يمن می» دولت انقالبی«ھا که خود را  حوثی 

گاه بخشی از رقابت حکومت شيعه ايران با حکومت خاندان سلطنتی وھابی در عربستان و جنگ نيابتی از سوی اين دو 

 .شناسد رسميت می نان دولت به رھبری عبد ربه منصور ھادی را بهچ المللی، ھم نھادھای بين. اند توصيف کرده

  

 ميالدی با تظاھرات شھروندان مصری در مقابل سفارت تونس که ٢٠١١ جنوری ١٥اولين جرقه خيزش مصر، در 

ده دو روز پس از اين تظاھرات يک جوان مصری با نام عبده عبدالمنعم حما. برای حمايت از انقالب تونس بود آغاز شد

اش، در مقابل ساختمان مجلس  ن به شکوائيهمسؤوالجعفر خليفه در اعتراض به بسته شدن رستوران خود و عدم توجه 

  .شعب اين کشور دست به خودسوزی زد

ھا در مصر حسنی مبارک با دستور مستقيم خود به تمامی نيروھای امنيتی کشور  در پی گسترش اعتراضات و ناآرامی 

 . را به حالت آماده باش درآوردئیبه طرف تظاھرکنندگان را صادر نمود و نيروی ھوادستور شليک گلوله 

عنوان نخست وزير جديد مصر  با گسترش دامنه اعتراضات حسنی مبارک، دولت را برکنار و عمر سليمان رسما به 

 .منصوب کرد، عمر سليمان تا قبل از آن رئيس دستگاه امنيتی در مصر بود

رھبر اخوان » محمد مرسی«ای فراوان ميان مخالفان مبارک و اختالفات رھبران احزاب مصر، ھ پس از کشمکش 

مرسی بر اساس . س جمھور مصر پس از انقالب منصوب شدئيعنوان اولين ر  به٢٠١٢ جون ١٧المسلمين در تاريخ 

 .آمار رسمی در رقابت با احمد شفيق با اختالفی اندک به پيروزی دست يافت

ًس از تحليف محمد مرسی، موج جديدی از اعتراضات عليه دولت انقالبی شکل گرفت که نھايتا در سوم يک سال پ 

تر فرمانده ارتش مصر بود، قدرت   به سقوط دولت منجر گرديد و عبدالفتاح السيسی که پيشئی طی کودتا٢٠١٣ جوالی

 .را در دست گرفت

خود  اعتراضی که در روزھای آغازين توجه چندانی را به.  بودمندی ، جنبش قدرت»وال استريت را اشغال کنيد«جنبش  

 امريکااين اعتراض از پارک کوچکی در مقابل وال استريت در شھر نيويورک آغاز شد و به نقاط مختلف . جلب نکرد

 .رسيد

ال استريت را و«، نيز درباره جنبش امريکاس جمھور وقت ئيگير شد که باراک اوباما، ر جا چشم اين رشد سريع تا آن 

، موضوع اين اعتراض روزانه، تبديل به بحثی داغ در ميان امريکاھای خبری  اظھار نظر کرد و در شبکه» اشغال کنيد

 . شدامريکاخواه  وابستگان به دو حزب دموکرات و جمھوری

 و ھر امريکای در خود را از ھر دو حزب اصل» وال استريت را اشغال کنيد«ھا در حالی است که جنبش  اما ھمه اين 

 .داند گروه سياسی ديگری جدا می

در » استريت را اشغال كنيد وال« جنبش تأثيرھا حاكی است كه بيش از ھزار شھر در سراسر جھان، تحت  گزارش 

 .ھای بانكی بودند سامان اقتصادی و سيستم آميز عليه وضعيت نابه نيويورک، شاھد تجمعات اعتراض
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، بريتانيا، المان نظير استراليا، نيوزيلند، ژاپن، فيليپين، تايوان، ئی، معترضين در كشورھاھا به گزارش خبرگزاری 

ھای  ی جنوبی، ايتاليا و آمريكا دست به تجمع زده و اعتراض خود را به وضعيت اقتصادی، سياستافريقا، كانادا، ھالند

 .ابراز كردندھای مالی و بانكی و در نتيجه افزايش فقر و بيكاری  اقتصادی، سيستم

 سپتمبر ١٧ است که از تاريخ امريکاھای خيابانی در  ئیھا و گردھما اشغال وال استريت عنوانی در اشاره به اعتراض 

 . در جريان بود٢٠١٢ مارچ ٢٤ در وال استريت نيويورک آغاز شد و تا ٢٠١١

ھای  م اقتصادی غرب وجود دارد و شکافعدالتی در ذات نظا نظران اقتصاد ليبرال معتقدند که بی ای از صاحبعده 

در واقع رشد اقتصادی و درآمد حاصل از آن تنھا به در صد معدودی از اعضای . عميق طبقاتی در آن قابل مشاھده است

 .ابدئيجامعه اختصاص م

ت در کتاب داری بوده اس ، در حالی که خود از طرفداران نظام سرمايهئیامريکانام  جوزف استينگلر اقتصاددان به 

به نقد ساختار اقتصادی ليبراليسم پرداخته و معتقد است که اکنون با بيکاری و ناتوانی در خلق شغل » نابرابر ھزينه«

ھای مالی واقعی جديدی روبرو است که  در واقع نظام اقتصاد ليبرالی با بحران. برای بسياری از شھروندان مواجھيم

 .نه بودن توام آن استناکارآمدی و غيرمنصفا دھنده نشان

در واقع اين جنبش .  شکل گرفتامريکاھا بود که جنبش وال استريت در  عدالتیھا و بی در واکنش به ھمين بحران 

دھند  را شکل میامريکا درصد جمعيت ١که  عدالتی و فقر است، اعتراضی است عليه کسانی که با اين حرکتی عليه بی

 .ود اختصاص داده اند را به خامريکا درصد ثروت ٩٩

کننده در اين اجتماعات و تظاھرات چندين ھزار نفری نيويورک يک تابلوئی بلند کردند که رويش نوشته  مردم شرکت 

 در واقع امريکامردم . ِ محکوم يک درصدندامريکا اکثريت ملت امريکا درصد ملت ٩٩يعنی . » درصديم٩٩ما «: بود

راه   را ھزينه بهامريکاريت نود و نه درصد معترض بودند که ماليات و پول مردم به حاکميت اقليت يک درصدی بر اکث

وال استريت «توان گفت جنبش  در واقع می. کنند  انداختن جنگ در افغانستان و عراق و حمايت از حکومت اسرائيل می

ھای سياسی و اجتماعی  خی گروهسرعت در ميان بر  بود و بهامريکا، متاثر از اوضاع نامساعد کنونی »را اشغال کنيد

 .جا باز کرد

 و پس از تجمعی در مشھد، ظرف يک ھفته در حدود صد شھر ايران اعتراضاتی خودجوش ١٣٩٦در دی ماه سال  

 ايران، اکثريت مردم ايران را ١٣٩٦ماه  ھای مردمی دی خيزش. عليه گرانی و با شعارھای تند ضدحکومتی برگزار شد

در ھر صورت شعارھای راديکال و . نگران کرد زده و دل ی را بدگمان و شماری ديگر را وحشتشاد و اميدوار، شمار

 آن  ست که بايد درباره  بردند، رويداد مھمیسؤالتظاھرکنندگان که کل حکومت اسالمی را به زير » ساختارشکنانه«

 .وناند و گوناگ  اين خيزش پر شمار بوده ھا درباره تفسيرھا و تحليل. درنگ کرد

طلب آن که با نيرنگ و دروغ ظاھر شدند متحدا به  از حکومتيان که ھستی خود را آماج حمله ديدند تا جناح اصالح 

پارچه پشت سر حکومت اسالمی قرار گرفتند  طلبان حکومتی يک اصالح. سرکوب خونين اين جنبش مردمی دست زدند

 .به کار گرفتند.. و» گران و اغتشاشطلبان  آشوب«آمد برای سرکوب  شان برمی چه از دست و آن

 :سادگی در شعارھا نيز قابل درک بودند اما مطالبات مطرح شده به 

ای حيا کن مملکتو   خامنه«، »اين ھمه لشکر آمده عليه رھبر آمده«، »مرگ بر اصل واليت فقيه«، »مرگ بر ديکتاتور« 

مرگ بر «، »بسيجی برو گم شو«، »د ديگه بايد بلند شيدسيدعلی ببخشي«، »سيدعلی حيا کن مملکتو رھا کن«، »رھا کن

در ايران چی «، »خلق جھان بدونه ايران شده دزدخونه«، »گرا ديگه تمومه ماجرا طلب اصول اصالح«، »حزب هللا
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کار سه قومون چيه «، »ھا بيکارند آخوندا راس کارند ليسانسه«، » برو دزد را بگيرپوليس«، »آزاده، دزدی و ستم آزاد

 ...و» ھای خالی دولت اعتدالی با وعده«، »کاری و ماسماليه اسپ

» شرف شرف، بی بی«ترين شعار در برابر خشونت حکومت، خطاب کردن نيروی انتظامی، بسيج و سپاه با عنوان  مھم 

 .دادند معترضان با اين شعار رفتار و سبک رفتاری نيروھای دولتی را مورد حمله قرار می. بود

ھا و اعتصاب کارگران، معلمان، زنان، دانشجويان،  توان در ادامه اعتراض  را می٩٦ش دی ماه تداوم جنب 

 .ديد... باختگان، کسبه بازار، رانندگان، دراويش و بازنشستگان، مال

نتايج تحقيقات «: عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور دولت اسالمی، درباره اعتراضات دی ماه، چنين گفته است 

در حالی که اگر بيکاری و . ھا حضور داشتند، شاغل بودند  درصد کسانی که در اعتراض٦٠نشان داد بيش از ميدانی 

ھا بود بايد شمار بيکاران حاضر در اعتراض بسيار بيشتر از اين تعداد بود؛ يا  درخواست شغل، عامل اصلی اعتراض

. شد؛ در حالی که اين گونه نبود  حاشيه شھرھا ديده میھا بايد در ترين انگيزه بود، اعتراض اگر فشارھای اقتصادی مھم

دادند در  اند، اکثريت جمعيت معترضان را تشکيل می ات مالی متضرر شدهمؤسسچنين گفته شد افرادی که از سمت  ھم

  شھر١٠٠ظرف يکی دو شب به ... ھا داشتند داد اين افراد حضور بسيار اندکی در اين اعتراض حالی که آمار نشان می

 .. . شھر، درگيری داشتيم٤٢رسيد و در 

. باش باشند کننده در آماده عنوان نيروھای کمک ھای دی ماه، شورای امنيت تصميم گرفت سپاه و بسيج به در اعتراض 

وقتی حادثه تمام شد، اين . ھای بازرسی و گشت محله داشته باشيم ًتصميم ديگر شورای امنيت اين بود که حتما ايست

بعضی جاھا .  استان بود و نيروھای ميدان، نيروی انتظامی بودتأمينمحوريت شورای امنيت و . ا ھم جمع شدھ قرارگاه

 . شھر تحت امر و فرماندھی نيروی انتظامی کمک کرد٥مجبور شديم و کمک خواستيم و سپاه در 

اند روسريشان افتاده  صد متوجه نشده در٩٠شان افتاده   مواجه ھستيم که در حال رانندگی روسریئیھا ما روزانه با خانم 

االن حدود . شود دھی می کنند، اما زمانی از بيرون برای يک حرکت تبليغات و سازمان و وقتی متوجه شوند، رعايت می

ھای فارسی زبان برون مرزی  ھای اجتماعی يا تلويزيون  نفر در خيابان کشف حجاب کرده و فيلمش را در شبکه١٠

گذارند و ھم اعتقادات  کنند، ھم قانون را زير پا می رادی که کشف حجاب کرده و فيلمش را منتشر میاف. اند منتشر کرده

 ... گيرند و ديگران را ناديده می

 . نفر نيز بازداشت شدند٥٠٠٠ نفر جان باختند و حدود ٢١ کاربه دستان حکومت اسالمی،  بنا به گفته 

معترضان که پيش از .  آغاز شد١٣٩٧ آبان ٢٦ - ٢٠١٨ سال نومبر ١٧ اعتراضات جنبش جليقه زردھا در فرانسه از 

ھای زرد  بوک داده بودند، جليقه ًھای اجتماعی خصوصا فيس آغاز اعتراضات خيابانی خود، فراخوان خود را در شبکه

درو بايد به جليقه  و رانندگی در فرانسه، ھر خوئی، طبق قوانين راھنما٢٠٠٨از سال . رنگ را به نماد خود تبديل کردند

زرد رنگ مجھز باشد تا در صورت نقص فنی و توقف خودرو در ميان بزرگراه، صاحب خودرو جليقه آن را بر تن 

شوند و   و رانندگی به تعداد زياد و با قيمت ارزان، يافت میئیھای زرد رنگِ راھنما به اين دليل، در فرانسه جليقه. کند

 .در دسترس ھمه قرار دارند

ھا در  ريزی دولت برای افزايش ماليات ه جنبش جليقه زردھا با اعتراض به افزايش قيمت گازوئيل و بنزين و برنامهجرق 

 ١٩٥٠ھای فرانسه از دھه  دولت. آنان به خصوص به افزايش قيمت گازوئيل اعتراض دارند.  زده شد٢٠١٩سال 

قيمت گازوئيل در فرانسه در سال جاری . اند داده نه میھا گازوئيل بوده است، يارا  که سوخت آنئیميالدی، به خودروھا

 .ميالدی، شانزده درصد افزايش يافته است
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 شھری جوان اھل سنه مرن،  ھای اعتراض نوشته که دو راننده بين روزنامه فرانسوی ليبراسيون درباره اولين جرقه 

بندان سراسری در اعتراض  راه«ی برای بوک فراخوان  مھر، در فيس١٨ - اکتوبرشھری نزديک به پاريس، روز دھم 

 .بوک قول شرکت در اين فراخوان را دادند  ھزار نفر در فيس٢٠٠بيش از . به راه انداختند» به افزايش قيمت سوخت

کنند که حمل و نقل را  ھا و ايجاد موانع ترافيکی، سعی می آيند و با بستن خيابان ھا به خيابان می ًجليقه زردھا عمدتا شنبه 

کنند و در مقابل  ھا را مسدود می راه آنان بزرگ. شود  انجام میپوليستظاھرات آنان با خشونت . در کل فرانسه فلج کنند

 .کنند  ضدشورش به شديدترين شکلی مقاومت میپوليس

سط محيطی را به بيش از ھمه طبقات متو ھای زيست ھای رياضتی و سياست آنان معتقدند که دولت فرانسه ھزينه سياست 

. شان افت کند کند و اين امر باعث شده تا ھزينه زندگی اين اقشار به شدت باال رود و کيفيت زندگی و کارگر تحميل می

گذرانند،  تر از گذشته روزگار می آيد و سخت ن میئيروز قدرت خريدشان پا به خصوص، اقشار متوسط جامعه که روز به

 .ان اصالح وضعيت اقتصادی و برکناری دولت کنونی ھستنددر سراسر فرانسه به اين جنبش پيوسته و خواھ

ھا  با اين حال، به نحو عجيبی نظرسنجی. اعتراضات جليقه زردھا بدون حمايت احزاب و سنديکاھای فرانسه آغاز شد 

طبق . اند حمايت مردم اين کشور را جذب کنند ھا بيش از ھر حزبی در فرانسه، توانسته دھند که آن نشان می

 .کنند  درصد مردم فرانسه از جنبش جليقه زردھا حمايت می٨٤ تا ٧٣ھای مختلف، بين  نجینظرس

 . و اسکانديناوی و حتی مصر ھم کشيده شده استئیاکنون اين جنبش به کشورھای ديگر اروپا 

وی . م تراسی بوداسپارتاکوس از اھالی شمال دريای اژه و از مرد.  پيش از ميالد آغاز شد٧٣قيام اسپارتاکوس در سال  

 .در جنگی اسير ارتش روم شد و سپس به جمع گالدياتورھا پيوست

در پی . کرد کار می) کردند که در آن بردگان را برای مبارزه با يکديگر آماده می( در رم در مرکز آموزشی گالدياتورھا 

ای زد و در راه آزادی اين  م گستردهشد، اسپارتاکوس دست به قيا ظلمی و ستمی که بر بردگان در روم باستان وارد می

 . نيز دست يافتئیھا گروه، به پيروزی

بردگان، در کشورھای اطراف، دست به . داری اسپارتاکوس به سرعت در سرتاسر ايتاليا پيچيد پيام قيام ضدبرده 

 .ھا را به آتش کشيدند ھا و انبارھای آن شورش زدند و اربابان خود را کشتند و خانه

سنای .  برده، از رنگ و نژادھای گوناگون، به سپاه اسپارتاکوس پيوستند و تحت رھبری او به مبارزه پرداختندھزاران 

بدين ترتيب، اسپارتاکوس چند . ھا ھمه اين سپاھيان را در ھم شکستند ھا فرستاد، اما برده روم چندين سپاه به مقابله آن

 .سال در برابر سپاه منظم و مجھز روم پايداری کرد

او . آنگاه، مارکوس ليسينيوس کراسوس فرماندھی سپاھيان روم را برای درھم شکستن انقالب بردگان در دست گرفت 

 . پيش از ميالد اسپارتاکوس را در جنگی سخت شکست داد٧١در سال 

 ھيچ کدام از  نفر به صليب کشيده شد و قيامش پايان يافت، اين در حالی بود که٦٠٠٠اسپارتاکوس ھمراه با بيش از  

اگر چه .  برده نيز از دستگيری فرار کردند٥٠٠٠با اين حال . ھمراھانش حاضر به معرفی او به روميان نشدند

اسپارتاکوس مرد ولی در نھايت در آينده زمانی فرا رسيد که ديوارھای روم ويران شد و اين کار به دست غالمان و 

 .ا پيوستند، صورت گرفتھ ھا و کشاورزان و اقوام وحشی، که با آن سرف

. کار گرفته می شدند ھای فراعنه به طور انبوه برای ساخت قصرھای پادشاھی و نيز گورستان ھا به در مصر باستان برده 

در . حماسه سرای بزرگ مغرب زمين بردگی را سرنوشتی تھديد آميز برای اسرای جنگی توصيف کرده است» ھومر«

داران رومی از اختيارات  طوری که برده  تر از ديگر نقاط جھان داشت بهاگستمتفای  داری گونه روم باستان برده

 !ھا ھايشان برخوردار بودند، حتی تصميم درباره مرگ يا زندگی برده بسياری در خصوص برده
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ی شمالی کاامري و نيز استعمار ١٥ھا در قرن  ئی توسط اروپاامريکا و تصرف جنوب و شمال افريقابا کشف سواحل  

 که فاقد نيروی کار الزم پرتگال. فروشی در عصر جديد فراھم شد ای مناسب برای برده در چند قرن پس از آن زمينه

 عصر جديد است که نياز خود را به نيروی کار از راه وارد کردن برده ئیبرای کشاورزی بود نخستين کشور اروپا

 .برطرف کرد

 آغاز نمودند و تا بيش از يک قرن ١٤٤٤ را از سال افريقا سواحل غربی ی ھا فعاليت در بازارھای برده فروشیپرتگال 

از نيمه دوم قرن ھفدھم با ايجاد سيستم کشتزار .  حاکميت می کردندافريقابه طور عملی بر ھمه بازارھای برده فروشی 

شدند، ناگھان   آورده میامريکا که برای کار در زمين به ئیافريقاھای  ی شمالی، تعداد بردهامريکادر مستعمرات جنوبی 

 .ًطوری که برخی از شھرھای ساحلی شمال عمال به مرکز برده فروشی تبديل شد افزايش يافت به

. فروشی را به طور کلی منسوخ اعالم کرد ، بردهئیعنوان نخستين کشور اروپا ، به١٧٩٢ در سال دنمارککشور  

در کنفرانس وين که در سال . داری را لغو کردند  نيز بردهامريکا کشورھای انگليس و سپس ١٨٠٧دنبال آن در سال  به

 . برگزار شد، کشور انگليس از نفوذ خود استفاده کرده و ديگر کشورھا را نيز به پايان برده داری وادار کرد١٨١٤

در سال . کردفروشی را ممنوع اعالم   قوانينی را به تصويب رساندند که بردهئیسرانجام تقريبا ھمه کشورھای اروپا 

زنی  داری موظف به گشت  قانون ممنوعيت بردهکنترول و انگليسی برای ئیامريکاھای جنگی  ، يگانی از کشتی١٨٤٢

 از حق ١٨٦٣ی در سال ھالندھای   و برده١٨٤٨ھای فرانسوی در سال  در درياھا شدند و سرانجام در حالی که برده

داری از سوی  پذيرش قانون عدم برده.  لغو گرديد١٨٨٨در سال داری تازه  آزادی برخوردار شدند، در برزيل برده

رفت  شمار می ، موفقيتی بزرگ در اين زمينه به١٩٢٦در سال ) ١٩٢٠-١٩٤٦(المللی حفظ صلح جھانی سازمان بين

 داری در آن زمان ممنوع اعالم شد ويژه که بنابر اين کنوانسيون ھمه اشکال برده به

ھای امروزی به   از گذشته به خود گرفته است، برای مثال بردهاگستداری صورتی متف ردهاما در قرن بيست و يکم، ب 

ھای مختلفی  داری مدرن در زمينه امروزه قربانيان برده. تر از گذشته ھستند ويژه در مناطق فقير جھان بسيار ارزان

الد، قھوه و شکر، کار در خانه و نظير استخراج معدن، کار در معادن زغال سنگ، اشتغال در صنايع توليد لباس، فو

 .شوند ويژه در کشاورزی به کار گرفته می به

ًشود، معموال با قيمتی ارزان در بازار کشورھای صنعتی ثروتمند  محصوالتی که به اين طريق در جھان توليد می 

 .شود ھای بزرگ می ترين سود عايد کمپانی شوند و در اين ميان، بيش عرضه می

المللی کار گفته اند که بردگی يک پديده جھانی است که به ھمان اندازه که بر  ازمان ملل و سازمان بينھای س مقام 

 .گذارد، در کشورھای ثروتمند نيز جريان دارد  میتأثيرکشورھای فقير 

 در  ميليون نفر مرد، زن و کودک ھر روز در نظام بردگی و٢٧بنا بر گزارش اين نھادھا، در حال حاضر بيش از  

ھا و اشکال سنتی يا مدرن با توجه به تقاضای بازار رو به  ھا به ھمه شيوه برند و بردگی آن شرايط بردگی بسر می

 .افزايش است

 ميليون ١٢المللی کار، حدود  ترين اشکال بردگی در عصر کنونی است که به گفته سازمان بين کار اجباری، يکی از مھم 

قربانيان اين شيوه بردگی، ھمواره افراد بسيار ضعيف و فقير جامعه ھستند . ر آن ھستند ھزار نفر در جھان گرفتا٣٠٠و 

اند تا زنان و دختران مجبور شده  ھای خود به باندھای قاچاق به آن تن داده و از کارگران مھاجر که برای پرداخت بدھی

 .گيرد به فحشا را در برمی
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عصر جديد ناشی از فقر، طرد اجتماعی، به حاشيه راندن افراد، فقدان  دارد که بردگی در تأکيدگزارش سازمان ملل 

صورت کار  بنا براين گزارش، در ميان اشکال مدرن بردگی به. دسترسی به آموزش و وجود فساد در جامعه است

  و صنايعئیھای ساخت و ساز مسکن، صنايع غذا کاران خانگی و نيز، بخش اجباری، موارد متعددی در ميان خدمت

 .خورد تکميلی به چشم می

» يک جنايت عليه بشريت«کميسر بلندپايه سازمان ملل برای حقوق بشر، بردگی را » ناوی پيالوی«در ھمين راستا،  

 ٢٧کند و با وجود به رسميت شناختن جھانی لغو آن، عامل رنج  ھا و جوامع را ويران می زندگی انسان«خواند که 

 ».ميليون نفر در عصر کنونی است

ای   سال به گونه١٤ تا ٥ ميليون کودک در سنين بين ٢٥٠طبق آمار سازمان جھانی کار، ھم اکنون در سراسر جھان  

ويژه در کشورھای  عنوان نيروی کار به وار از کودکان خردسال به امروزه استفاده برده. وار مشغول به کار ھستند برده

 .شود غير صنعتی امری عادی تلقی می

شوند؛ اين کودکان در  گری و کار در خانه گماشته می کار گرفته شده و يا به تکدی  کودکان در کشتزارھا بهاغلب اين 

داری مدرن، تجاوز جنسی  ترين فصل برده گيرند اما شايد تاريک مواردی نيز به اجبار مورد تجاوز جنسی قرار می

ی باشد که پس از فروپاشی بلوک شرقی در غرب رواج عنوان يکی از پيامدھای تجارت انسان در دنيای کنون اجباری به

دختران و زنان بسياری توسط باندھای سازمان يافته، از اروپای شرقی اغفال شده و در حالی که مدارک و . پيدا کرد

ھا گرفته شده است به اروپای غربی منتقل و پس از تجاوز اجباری  شان نيز در ھمان محل به زور از آن ئیاوراق شناسا

برداری جنسی به بردگی  داری شده و در مراکز خاصی با ھدف بھره در شرايط زندگی و کاری بسيار تحقيرآميزی نگه

 ھزار نفر در کشورھای عضو اتحاديه اروپا به اجبار مورد تجاوز جنسی واقع ٢٠٠طبق آمار ھر ساله. شوند گرفته می

. شوند ار زن و دختر ھر ساله در اروپای غربی قاچاق می ھز١٢٠حدود . رسند شده و توسط تاجران انسان به فروش می

اين افراد نه امکان دفاع از .  ميليارد دالر در سال تخمين زده است٤سازمان ملل ھزينه اين تجارت را مبلغی بالغ بر 

گونه مجوز   ھيچطور قانونی صاحب ھا به ای ديگر امرار معاش کنند، زيرا آن توانند به گونه خود را دارند و نه اين که می

 .کار و اقامت در آن کشورھا نيستند

.  خبر داد و آن را مايه شرمساری اين کشور دانست٢١ در قرن امريکاداری در  ايندپندنت با چاپ عکسی از برده 

، عالوه بر امريکاگذرد  داری توسط ھمه کشورھا می ھا از لغو برده در قرن بيست و يکم که سال: ايندپندنت نوشت

 .داری مشغول است دھد در داخل کشورش نيز به برده اتی که در دنيا انجام میجناي

 در جريان امريکاداری است که ھمواره در داخل  ای از برده شود فقط گوشه رفتاری که با مھاجران خارجی انجام می 

 .است

 جھانی دارد، مھاجران را در آميز و غيرانسانی با خارجيان شھرت  که در رفتار خشونتامريکا» فلوريدای«ايالت  

 .شرايط کامال حيوانی به بردگی کشيده است

ترين کارھا  ترين شرايط زندگی و با کسب حقوق اندک سخت نئيھای ميوه در پا کارگران کشاورزی در مزارع و باغ 

يکم با اين ھمه پيشرفت اين در حالی است که در قرن بيست و . دھند آيد انجام می را، که ھيچ انسانی از عھده آن بر نمی

 .کنند ھای صنعتی برای اين کار استفاده می علم و تکنولوژی در کشاورزی، حتی کشورھای عقب مانده نيز از ماشين

 .شود عنوان حيوان استفاده می قدری غيرانسانی است که از اين کارگران به  بهامريکاخط و مشی سياسی  

شود   تخمين زده می منتشر شد، (Walk Free Foundation) »اد واک فریبني« که توسط ٢٠١٦در آمار جھانی سال  

 درصد از بردگان مدرن در پنج ٥٨. نوعی دچار بردگی ھستند  کشور جھان به١٦٧ ميليون نفر در ٨/٤٥که در حدود 
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ترين  لی بيشدر اين گزارش اعالم شده که کره شما.  پاکستان، بنگالدش و ازبکستان ھند، چين،: کنند کشور زندگی می

ھای بعدی قرار  در رده)  درصد٦/١( و کلمبيا)  درصد٤( ازبکستان)  درصد٤/٤( .نسبت برده به کل جمعيتش را دارد

 .دارند

از نظر تعداد . کنند  شايع است که از طريق نيروی کار ارزان کاالھای مصرفی توليد میئیتر در کشورھا بردگی بيش

شود که در حدود  تخمين زده می. رسد برند ھيچ کشوری به گرد پای ھند نمی یسر م افرادی که در شرايط بردگی به

 که ئیکشورھا.  ميليون نفر است١/٢ ميليون و در پاکستان ٤/٣اين رقم در چين .  ميليون برده در ھند وجود دارند٤/١٨

 .اند داری را ثبت کرده بردهترين در حوزه  نئي نرخ پا  دارند،ئیاز نظر سياسی با ثبات بودده و ثروت اقتصادی باال

 اجتماعی، درگيری قدرت بين نيروھای معترض به نظم موجود و - کرد که انقالب سياسی تأکيدتوان  بندی می در جمع 

دھد که  ای رخ می انقالب در شرايط ويژه. سو و حاکميت و طرفداران آن از سوی ديگر است  آن، از يکتغييرخواھان 

 با بسيج منابع مختلف تغييراز سوی ديگر، مخالفان حکومت و طرفداران . کنند  میئیآرا م صفاين دو نيرو در مقابل ھ

دھند و  رسند که حکومت را شکست می  توازن قوا به نفع خود، به جايگاھی میتغييردھی وسيع مردم با  و سازمان

ھا در موقعيت  ئیدھد که باال ی رخ می اجتماعی زمان- به عبارت ديگر، انقالب سياسی . دھند  میتغييرساختار قدرت را 

 .گذارند ھا به حاکميت و قوانين آن گردن نمی نیئيگيرند و پا ضعيف قرار می

ھا،  جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويان، آنارشيست. شوند ھای اجتماعی گوناگونی فعال می در انقالب جنبش 

ھای ملی و مذھبی، جنبش دفاع از محيط   فقير، جنبش اقليتجنس گرايان، جنبش بيکاران، جنبش دھقانان جنبش ھم

 .کنند نقش خود را در تحوالت انقالبی ايفا کنند زيست، جنبش ضد جنگ و غيره تالش می

ھای  ھای طبقاتی، سرکوب  مادی مانند بحران اقتصادی، تشديد تضاداگستھای متف ھا در بستر زمينه عموما ھمه انقالب 

 .گيرند دھی و بسيج مردم شکل می  سازمان سو و نحوه  يا جنگ از يکسياسی، اشغال خارجی،

ھای  توان به ترکيبی از عوامل از جمله بحران اقتصادی، تضادھای طبقاتی، نابرابری ن داليل انقالب میئيعموما در تب 

تی عمومی، اختناق، ای، جنگ، اشغال خارجی، فقر، بيکاری، نارضاي اقتصادی، نابرابری ملی، مذھبی، جنسيتی، منطقه

 .ھای سياسی و دموکراسی و عدالت اجتماعی اشاره کرد سانسور، سرکوب و نبود آزادی

ترديد از عوامل بسيار مھم در  ھا و استثمار، که بنيان نظری و تحليلی مارکسيستی است، بی عامل طبقاتی، نابرابری 

ان پيشرو مترقی فقر و فالکت کارگران و محرومان جامعه نويسندگان و شعرای و ساير ھنرمند. ھا بوده است  انقالب ھمه

 .دھند ھای طبقاتی ارتقا می اگستکشند، و آگاھی عمومی را نسبت به تف را با قلم به تصوير می

  دھنده کننده و جھت اند، و در واقع ھدايت ھای تاکنونی، نقش بسيار مھمی ابفا کرده روشنفکران و ھنرمندان در انقالب 

روشنفکرانی که برعليه حاکميت برخاسته و با استفاده از بحرانی که حکومت را تضعيف . اند انقالبی بودهھای  حرکت

 .کنند کرده مردم را بسيج می

حکومت متحد  نيروھای انقالبی که تا ديروز در سقوط .  کننده استتعيينتحوالت پس از پيروزی انقالب نيز بسيار  

گيرند و حتی رودرروی  شوند، و گرايشات مختلف از ھم فاصله می تالف میمحض کسب قدرت دچار اخ بودند، به

ھا را به  ھا، و راديکال رو کاران، ميانه ھای تاريخ سه جريان سياسی، يعنی محافظه تمام انقالب. گيرند يکديگر قرار می

ھای  مارتين، سوسياليستھا به رھبری ال  ليبرال ـ دموکرات١٨٤٨  در فرانسه. اند اشکال گوناگون به ثمر رسانده

ھای  در انقالب. طلب به رھبری لوئی بالن، و انقالبيون راديکال به رھبری اگوست بالنکی حضور فعالی داشتند اصالح

ھای   اسپارتاکيستالمان ١٩١٨طلب بودند، در انقالب   ھای اصالح ھای راديکال و منشويک روسيه شاھد بلشويک
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 مردم ايران، گرايشات چپ، ليرال و مذھبی حضور ١٣٥٧در انقالب ... گرا و  لیھای م راديکال، و سوسيال دموکرات

 .داشتند پس از انقالب ھمه گرايشات با تھاجم وحشيانه مذھبوين قرار گرفتند و سرکوب شدند

ه ترين نوع انقالب است که عالو ھا، عظيم ھا و کمونيست  اجتماعی، مورد نظر مارکس و سوسياليست-انقالب سياسی  

بندی واالتر را که  بندی اجتماعی به شکل  روابط توليدی و طبقاتی و گذار از يک شکلتغييرھای سياسی،  بر ساختار

ِمبتنی بر جنبش مستقل و «قول خود مارکس  اين انقالبی است درازمدت که به. نھايتا سوسياليسم است، در بر دارد
 .است» خودآگاه اکثريت عظيم

 وسيع از حاکميت، فقر، ئی از فرانسه آغاز و کشور ھای متعددی را دربرگرفت نتيجه نارضا به اين ترتيب، انقالب 

ترين عوامل موثر  ھای اجتماعی و نيروھای مخالف، مھم گرانی، بيکاری، استثمار شديد کارگران، سرکوب جنبش

 .گذار بودندتأثيرا ھ  دادن سرنوشت زندگی انسانتغييرھا به نوبه خود در  ھر کدام از انقالب. اند بوده

ھا در   گذارترين انقالبتأثيرترين و  اند از جمله معروف ھای حکومتی منجر شده  سيستمتغييرھای سياسی که به  انقالب 

 .اند جھان بوده

ھر کدام از ساير تحوالت سياسی، اجتماعی و فرھنگی جھان مانند بھار عربی، وال استريت را اشغال کنيد، خيزش دی  

ھا برای تحوالت آتی بسيار ارزنده  حتی اگر شکست ھم خورده باشند اما تجارب آن... ان، جنبش جليقه زردھا وماه اير

 شوند  اجتماعی محسوب می-نوعی تمرينی برای انقالب سياسی  اند و به 

 ٢٠١٩ ول مارچا - ١٣٩٧فند جمعه دھم اس 

  

  
  


