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لئونید ایلیچ برژنف
( 1906 – 1982میالدی)

...

تاریخ مطبوعات
«خراسان نامه » امروز
رونمایی می شود

رهبراتحادجماهیرشورویودبیرکلحزبکمونیستاینکشور،طیسالهای 1964تا 1982بود.دردورانبرژنف،مسابقهتسلیحاتیآمریکاوشورویبهاوج
خودرسیدوحتیامضایپیمانمنعآزمایشهایهستهایهم،نتوانستمانعازتداوماینموضوعشود.نتیجهاینرقابت،سوقدادنجهانبهسویجنگوازهم
پاشیدنپایههایاقتصادبیمارشورویبود.

به مناسبت سی سالگی پیام تاریخی امام (ره) به گورباچف ،آخرین رهبر شوروی سابق

چگونه شناسنامه «کمونیسم» مهر باطلخورد؟
ُ

پیشینه «خراسان »خراسانی ها

جواد نوائیان رودسری

نوائیان-خراسانتاچنددههقبل،یکروزنامه
محلی بود؛ روزنامهای که میکوشید اوضاع
و احوال شمال شرق ایران را برای مسئوالن و
مردم همین خطه انعکاس دهد و خواستهها
را پیگیری کند .مبنای فعالیت روزنامه از سال
 1328خورشیدی به این سو ،چیزی جز این
نبود؛ نه اینکه نسبت به امور و وقایع مملکت
بیتفاوتباشد؛نه!وقتیعرصهوسیعمیشد،
به ویژه در روزهای پرالتهاب انقالب اسالمی،
خراسان یک پارچه آتش بود و از همه ایران و
برایهمهایرانیانسخنمیگفت.درسالهای
پر شور و حــرارت دفاع مقدس نیز ،خراسان
انعکاس دهنده اخباری بود که همه مردم این
سرزمین دوست داشتند ،بشنوند .ماجرای
خراساندرروزهاوماههایپرالتهابیکهبراین
مرز پرگهر گذشته است ،به همینها خالصه
نمیشود .نام این جریده ،با آزادیخواهی
گــره خــورده اســت؛  110ســال قبل ،وقتی
مشروطیت زیر غرش توپهای قزاقان رنگ
میباخت و لیاخوف روس ،شیرینی درهم
کوبیدن خانه ملت را با محمدعلیشاه تقسیم
میکرد تا استبداد صغیر متولد شود ،اینجا
در ایــن گوشه از ای ــران ،مردانی پیدا شدند
که جرئت فریاد زدن داشتند؛ میخواستند
همپای بــرادران آذربایجانی خود ،آزادی را
فریاد بزنند؛ در آرزوی کشوری بودند ،آباد و
سربلند؛ بیهیچ وابستگی به اجنبی .همان
روزها بود که سیدحسین اردبیلی ،مخفیانه با
میرمرتضیموسوی،صاحبچاپخانه«طوس»
در باالخیابان ،قــراری گذاشت و روزنامه یا
بهتر بگویم ،جریدهای بیرون آمد که نامش
را خراسان گذاشتند .نخستین شمارههای
آن مملو بود از تلگرافهای مشروطه خواهان
اقصی نقاط ایران ،به انجمن ایالتی خراسان؛
تلگرافهایی که از پایداری سخن میگفت؛
از ستارخان و باقرخانی که هنوز غیرت در
رگهایشانتهنشیننشدهاستومیخواهند
مشروطیت را از چنگ دیو استبداد و استعمار،
نجاتدهند.نخستینشمارهدراسفند1287
بیرون آمد؛ حدود  110سال پیش .خراسان
عصر مشروطه 24 ،شماره دوام آورد و کمی
قبل از فتح تهران و سقوط استبداد صغیر،
پروندهاش به ظاهر بسته شد .اما آنهایی که
برای خراسان مینوشتند ،سر از «طــوس» و
«نوبهار» درآوردنــد .این آخری را شیخ احمد
بهار منتشر میکرد؛ روزنــام ـهای که برخی
نویسندگان خراسان درآن مطلب مینوشتند
و افرادی در آن پرورش پیدا کردند که بعدها،
در ادبیات و روزنامهنگاری ،به وزنهای سنگین
تبدیل شدند؛ افــرادی مانند حسن عمید که
بعدها در دوره جدید روزنــامــه خــراســان ،از
تیرماه ســال  ،1328سردبیری روزنــامــه را
برعهده داشت؛ مردی ادیب و صاحبسبک
که «فرهنگ عمید» یادگار ادبــی اوست.با
وجود جو سیاسی حاکم بر کشور و جاذبهای
که فعالیتهای سیاسی ،به ویژه در سالهای
 1329تا  1332داشــت ،خراسان در کنار
نوشتارهای سیاسی ،به موضوع مطالبات
شهروندی مــردم ،توجهی ویــژه نشان داد و
مبدلبهروزنامهایمردمیشد؛روزنامهایکه
میتوانست تریبونی برای خواستههای افراد
جامعه ،از هر طبقه و صنفی باشد .این رویه،
حتی پس از کودتای  28مرداد  1332و در
شرایطیکهسیاستصاحبانروزنامهتغییرات
ناگهانی و اساسی کرد ،همچنان حفظ شد و
نام خراسان را در ذهن مردم مشهد و استان
خراسان،نهادینهکرد.ازافرادیکهدرایندوره
تاریخی با روزنامه خراسان همکاری داشتند،
میتوانبهروانشادفخرالدینحجازی،زندهیاد
دکتر علی شریعتی ،استاد شفیعی کدکنی،
پرویز خرسند و روانــشــاد دکتر غالمحسین
یوسفی اش ــاره کــرد.روزنــامــه خــراســان ،در
دوران اوجگیری انقالب اسالمی ،متأثر از
شور و نشاط سیاسی جامعه ،به انعکاس اخبار
راهپیماییهاومبارزاتمردمیپرداخت.برای
کسانی که میخواهند درباره وقایع مشهد در
دوران انقالب ،پژوهش و تحقیق انجام دهند،
خراسانیکمنبعفوقالعادهاست؛منبعیکه
هم نوشتاری و هم تصویری است .روزنامهای
کهاینروزها،جشنانتشار20هزارمینشماره
دوره جدید را برگزار میکند و نخستین جلد
از تاریخ پرفراز و نشیب آن ،با عنوان «خراسان
نامه» منتشر میشود ،روزنامهای است که از
پنجره آن ،میتوان به بیش از یک قرن تاریخ پر
فرازونشیبخطهخراساننگریست.

 30ســال پیش ،در چنین روزی ،هیئتی به
نمایندگی از سوی امام خمینی(ره) وارد مسکو
شد و با میخائیل گورباچف ،آخرین رهبر اتحاد
جماهیر شوروی ،یکی از دو ابرقدرت آن روزگار،
دیدار کرد .این هیئت ،حامل پیامی راهبردی
بــرای او بــود؛ پیامی که به رهبر بــزرگ ترین و
مقتدرترین حکومت کمونیستی دنیا هشدار
میداد که دوران سیاست گذاری با شیوه لنین به
سر آمده است و از این پس ،باید کمونیسم را ،در
موزههای تاریخ سیاسی جهان جستوجو کرد.
برای گورباچف و دیگر سران بلندپایه شوروی
که خود را مالک نیمی از جهان میدانستند،
ایــن پیام صریح و روش ــن ،تکان دهــنــده بــود.
شاید آن ها توقع داشتند که محتوای پیام رهبر
جمهوری اسالمی ایران ،مشتمل برپیشنهادها
و راهکارهایی بــرای توسعه روابــط دو کشور
باشد؛ امــا واقعیت چیز دیگری بــود .کمتر از
دو ماه بعد ،ادوارد شــوارد نــادزه ،وزیــر خارجه
شوروی ،به تهران آمد تا پاسخ پیام امــام(ره) را
بدهد ،اما برخورد مقتدرانه بنیان گذار جمهوری
اسالمی ،شواردنادزه را در موضع انفعال قرار
داد .امام(ره) همانطور که در پیام به گورباچف
تأکید کــرده بــود ،میخواست راهــی جدید را
فراروی رهبران سردرگم شوروی بگشاید و به
آن ها ،درباره درغلتیدن به دامان سرمایهداری
و لیبرالیسم غربی ،هشدار دهــد و در ضمن،
یــادآوری کند که از توجه به آمــوزههــای اسالم
غفلت نکنند .حدود سه سال بعد ،با فروپاشی
اتــحــاد جماهیر شـــوروی ،پیشبینی حضرت
امام(ره) محقق شد.
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▪بیراهه طی شده

کمونیستها پس از انقالب اکتبر سال 1917
روسیه ،به تدریج قدرت را در این کشور به دست
گرفتند تا بر ادعای مارکس که معتقد بود انقالب
کمونیستی ابتدا در یکی از سه کشور آلمان،
انگلیس یا فرانسه آغــاز میشود ،خط بطالن
بکشند! در میان کمونیستها هــم ،وحــدت
رویــه وجــود نداشت؛ بلشویکها که در اقلیت
قرار داشتند ،به تدریج زیر پای منشویکها را
ُرفتند و لنین ،رهبر بلشویکها ،زمام امور را به
دست گرفت تا در کشور دهقانی روسیه ،نظام
کمونیستی و به اصطالح ،بــدون طبقه ایجاد
کند .بگذریم که پس از مرگ او ،بلشویکها هم
به جان هم افتادند و در نهایت ،استالین با حذف
رقبایی مانند تروتسکی که سرانجام ،هنگام فرار
از چنگ پلیس مخفی شوروی ،در مکزیک کشته
شد ،قدرت را به دست گرفت.
کمونیستها مالکیت خصوصی را از بین بردندو
دولــت مالک همه چیز اعــام شــد؛ دولتی که
ادعــا میکرد قصد دارد همه جامعه را در یک
طبقه جا دهد و به «پرولتاریا»(طبقه کارگر)،
جایگاه واقعیاش را بازگرداند .اما همه اینها
شعار بــود! با وجــود تغییرات مثبتی که اتفاق

میخائیلگورباچف(سمتراست)آخرینرهبرشورویدرکناریلتسین ،نخستینرئیسجمهورروسیه

افتاد ،استبداد حزبی که مدتی بعد ،دیکتاتوری
استالین از آن سربرآورد ،چشمه رغبت مردم به
کار و تولید مؤثر را خشکاند .آن ها شاهد بودند
که سران کمونیست ،از همه نعمتها برخوردار
بودند ،اما دم از برابری و دفاع از حقوق طبقه
کارگر میزدند! گزارشی که حسین فردوست
در خاطراتش ،از وضعیت شوروی قبل از جنگ
جهانی دوم ارائه میکند ،آیینه تمام نمای میزان
محقق شدن ادعای کمونیستهاست!
واقعیت ایــن اســت که اگــر جنگ جهانی دوم
و حمله هیتلر به شــوروی پیش نمیآمد ،کار
حکومت شوراها در شوروی ،خیلی زودتر از این
تمام شده بود .استالین که کار تبدیل روسیه
از کشوری دهقانی را به کشوری صنعتی ،از
مد تها قبل آغــاز کــرده بــود ،در سایه جنگ و
وحشت ناشی از آن ،به رویــکــرد خــود شتابی
مضاعف بخشید.
▪امپریالیسم زیر نقاب مارکسیسم!

در پایان جنگ جهانی دوم ،شوروی با بیش از 20
میلیون کشته ،یکی از طلبکاران اصلی محسوب
میشد و حاضر نبود از خیر سرزمینهای اروپای
شرقی که طی جنگ به چنگ آورده بود ،بگذرد.
استالین ،خــود را رهبر بالمنازع بــزرگ ترین
کشور جهان میدانست .عقبنشینی از اصول
مارکسیسم که از دوران لنین ،با شعار مضحک
«یک قدم به عقب و دو قدم به جلو» ،آغاز شده بود،
در دوران استالین ،سرعت گرفت .او در دیدار
با مــادرش ،خود را تزار روسیهخواند! در واقع
حکومت استالین ،حکومتی امپریالیستی ،زیر
نقاب مارکسیسم بود؛ تلفیق دهشتناک این دو
الگو ،به افزایش سرسامآور اختناق در شوروی
انجامید و به تدریج ،وقتی که صحبت از رقابت با
غرب به میان آمد ،میلیتاریسم(ارتشساالری) را
به اوج خود رساند.
فقدان رقابت در عرصه تولید ،شوروی را به تولید
کنند های تبدیل کرد که کارش تولید اجناس
نجل» بود .اقتصاد مارکسیستی ،نمیتوانست
«ب ُ
ُ
ً
پاسخگوی نیازهای رژیمی که کامال  ،امــا نه
آشکار ،ســودای تحقق رؤیاهای امپریالیستی

استالینباوجودادعایمارکسیستبودن،یکامپریالیستتمامعیاربود
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▪در سراشیبی سقوط

هنگامی که استالین ،در مارس سال 1953
درگذشت ،میرا ثخواران او میدانستند که
با شیوه دیکتاتور شــوروی ،نمیتوان به مسیر
ادامه داد .تمامی سران بعدی شوروی ،نیکیتا
خــروشــچــف(تــا  ،)1964لئونید بــرژنــف(تــا
 ،)1982یـــوری آن ــدروپ ــوف(ت ــا  )1984و
کنستانتین چرنیکو(تا  ،)1985در پی یافتن
راهی برای برون رفت از شرایط به وجود آمده
بودند .شــوروی افــزون بر مشکالت اقتصادی
و اجتماعی داخلی ،در عرصه بینالمللی هم
مجبور به پــرداخــت هزینههای هنگفت بود.
انعقاد پیمان ورشــو که توافقنامهای نظامی
میان کشورهای اقماری شوروی ،برای مقابله
با سازمان ناتو محسوب میشد ،از یک سو و
مــداخــات نظامی رو سهــا در ایــن کشورها و
دست آخر مداخله اشغالگرانه در افغانستان ،از
سوی دیگر ،مشکالت متعددی را برای آن ها به
وجود آورد.
کمونیستها از اوایل دهه  ،1980عم ً
ال تسلط
خود را بر کشورهای اقمار یشان در اروپــای
شرقی از دست دادند که وقایع لهستان ،در سال
 ،1981به تعبیر «برایان کروزیر» ،نویسنده کتاب
«ظهور و سقوط امپراتوری شوروی» ،سرآغاز این
سستی و ضعف آشکار محسوب میشد .هنگامی
که گورباچف به عنوان آخرین رهبر شــوروی،
زمام امور را به دست گرفت ،شمارش معکوس
برای مرگ ابرقدرت شرق ،از مدتی قبل ،آغاز
شده بــود .کار به جایی رسید که در ماه ژوئیه
سال  ،1990حدود یک سال قبل از فروپاشی
شوروی ،این کشور به کمکهای اقتصادی فوری
غرب نیاز پیدا کرد؛ موضوعی که در کانون توجه
ســران هفت کشور بــزرگ صنعتی که اجالس
خود را در هوستن آمریکا برگزار کرده بودند،
قرار گرفت.

▪آخرین تکاپوهای بی حاصل

گورباچف در باتالقی که سران پیشین برای او
ساخته بودند ،دست و پا میزد .غربیها پیشنهاد
کرده بودند برای دریافت کمک ،ابتدا قیمتها
در شوروی آزاد شود ،قدرت رقابت افزایش یابد،
شوروی سیستم تجارت بینالمللی را بپذیرد و
از سرمایهگذاری خارجی استقبال کند؛ در یک
کــام ،فاتحه روشه ــای مارکسیستی خــود را
بخواند! آخرین رهبر شوروی بخشی از اصالحات
را پذیرفت ،بدون آنکه بیندیشد آیا میتوان این
نسخهها را در شوروی اجرا کرد یا نه؟ ابتدا تصمیم
به اجــرای طرح «گالسنوست» گرفت؛ هدف از
این اقدام ،افزایش شفافیت و نیز ،ایجاد فضای
باز بود .اما وقتی دید این سیاست نمیتواند ترمز
خوبی برای متوقف کردن شوروی در سرازیری
سقوطباشد،تنبه«پروستریکا»دادکهعبارتبود
از اصالحات اقتصادی .اما درد حکومت شوروی،
فقط اقتصاد نبود؛ آن ها در همه عرصهها و به ویژه
در فرهنگ و باورهای عمومی ،گرفتار چالش
بودند .چالشی که سرانجام ،ابرقدرت شرق را به
کام فروپاشی کشاند.
منابع:
استالین؛ ادوارد راژینسکی؛ ترجمه مهوش
غالمی؛ اطالعات 1390
اتحاد شــوروی از تکوین تا فروپاشی؛ الهه
کوالئی؛ وزارت امور خارجه؛ 1376
مشکالت اقتصادی ش ــوروی؛ بینا؛ مجله
تازههای اقتصاد؛ شماره 15؛ اسفند 1369
پــــروســــتــــریــــکــــا ،گــــفــــتوگــــویــــی بــا
مـــیـــخـــائـــیـــل.س.گـــوربـــاچـــف؛ تــرجــمــه
ف.م.هاشمی؛ مجله چیستا؛ شماره 81؛ مهر
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را داشت ،باشد .کمونیستها حتی خدا را هم
از مــردم گرفته بودند .چالشهای مختلف و
پرشمار ،اقتصاد شوروی را به اقتصادی به شدت
بیمار تبدیل میکرد.

پیام امام خمینی(ره) به رهبر
بزرگ ترین و مقتدرترین حکومت
کمونیستی دنیا هشدار میداد
که دوران سیاست گذاری با شیوه
لنین به سر آمده است و از این پس،
باید کمونیسم را ،در موزههای
تاریخ سیاسی جهان جستوجو
کرد .برای گورباچف و دیگر سران
بلندپایه شوروی که خود را مالک
نیمی از جهان میدانستند ،این
پیام صریح و روشن ،تکان دهنده
بود .شاید آن ها توقع داشتند
که محتوای پیام رهبر جمهوری
اسالمی ایران ،مشتمل بر
پیشنهادها و راهکارهایی برای
توسعه روابط دو کشور باشد؛ اما
واقعیت چیز دیگری بود
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لوی هندرسون در زمان طرح موضوع ملی
شــدن صنعت نفت توسط دکتر مصدق،
سفیر آمریکا در ایــران بــود .او را بهسبب
خدماتش در اروپــا و خاورمیانه به آمریکا،
«آقــای خدمات خارجی» مینامیدند .به
گــزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ
معاصر ایران ،در زمان کودتای  28مرداد،
از آن جا که هندرسون روابطی بسیار نزدیک
و صمیمی با دربار محمدرضا پهلوی داشت،
نقش مهم و تأثیرگذاری در کودتا ایفا کرد.
هندرسون از جمله علل انجام کودتا را،
خطر کمونیسم و جلوگیری از افتادن ایران
در دامان کمونیسم میدانست و معتقد بود
که ادامه دولت دکتر مصدق ،پای شوروی
کمونیست را به خلیج فــارس ،با آن همه
منابع غنی نفت ،باز میکند.
برخی براین باورند که آمریکا ،ابتدا نقش
میانجی بین ایران وانگلیس را ایفا میکرد
تا این که سرانجام ،آشکارا به ضدیت علیه
جنبش برخاست و در کنار انگلیس ،قرار
گرفت و در انجام کودتا حضور فعال داشت.
▪عوض کردن سفیر

در مرحلهای که ظاهر ًا آمریکا علیه جنبش
اقدامی انجام نمیداد ،هنری گریدی سفیر
آمریکا در ایران بود که موافقت چندانی با
سیاست همکاری آمریکا با انگلیس نداشت.
انتخاب هندرسون به عنوان سفیر جدید
آمریکا در ایــران ،نشانهای از اقــدام عملی
ایــن کشور بــرای نــزدیــک شــدن بیشتر به
بریتانیا بود .هنری گریدی روابــط گرمی
با دکتر مصدق داشت که این روابط از دید
انگلستان مخفی نبود .بر خالف گریدی که
متهم به حمایت از ایران شد ،هندرسون در
راستای منافع انگلیس و علیه منافع نهضت
ملی ایران ،عمل میکرد تا جایی که نصرا...
شیفته ،نویسنده و پژوهشگر معاصر ،او را
«بیشرمترین و جاسوسترین سفیر خارجی
در دوران حکومت مصدق» دانسته است.
هندرسون در گزارشهای خود که از ایران
به آمریکا مخابره میشد ،همیشه خطر
افتادن ایران در دامان کمونیسم را گوشزد
میکرد و این ،همان موضوع مورد عالقه
انگلیسیها بود.
▪نتیجه اقدامات هندرسون

تــا شهــای اف ــرادی مانند هندرسون در
حمایت از شــاه و علیه نهضت مــلــی ،دو
دستاورد مهم بــرای آمریکا در پی داشت
که در ســا لهــای بعد از کــودتــا ،حتی این
دستاوردها بسیار بیشتر از دستاوردهای
انگلستان بود .این دو دستاورد مهم عبارت
بود از -1 :سهیم شدن آمریکا در منابع نفتی
ایــران ،از طریق کنسرسیوم -2 ،آمریکا
جای انگلستان را در پشت پرده سیاست
ایــران اشغال کرد و کارگردانی سیاست
ای ــران را تــا پــیــروزی انــقــاب اســامــی ،از
طریق محمدرضاپهلوی که بقای سلطنت
خود را مدیون حمایت آن ها میدانست،
برعهده گرفت .طبیعت ًا رسیدن آمریکا
به این دو دستاورد تا حدود بسیار زیادی
نتیجه اقدامات هندرسون بود که از روابط
بسیار گرم و صمیمی خود با دربار استفاده
و شــرایــط داخــلــی ایـــران را ط ــوری بــرای
دولتمردان آمریکا تصویر میکرد که آن ها
را به سرنگونی دولت مصدق ترغیب کند.

