" "4891شاهکار جرج اورول جزو ده رمان برتر قرن بیستم شناخته شده است و در ایران چندین مترجم
آن را ترجمه کرده اند .این اثر رمانی است که در ژانر تخیلی ،سیاسی و اجتماعی نگارش شده و از
زمان چاپ تاکنون در زمرهی کتابهای پرفروش و پرطرفدار شناخته شده است .اورول در این کتاب بر
ضد نظامهای کمونیسم و توتالیتاریسم قلم میراند و به حدی زیرکانه این کار را انجام میدهد که
اصطالحات کتاب به زبان عامیانه راه پیدا میکنند.
داستان به طرزی زیبا کاملترین حالت یک حکومت استبدادی را توصیف میکند .اورول خیلی خوب
توانسته اقدامات دولتها برای کنترل مردم را چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم شرح دهد .استفادۀ حزب
از تکنولوژی و مخصوصا ً صفحه های سخنگو که هم مردم را تحت نظر داشته و هم برای تبلیغات
سیاسی استفاده میشوند (و این کاربرد دوم بسیار شبیه تلویزیون در دنیای ماست) نمونه ای از این
موضوع است .همچنین استفاده از کودکان و آماده سازی آنها از همان دوران کودکی برای دفاع از
آرمانهای حزب یکی دیگر از فعالیتهای مهم حزب را تشکیل میدهد( .موضوع کار بر روی افکار
کودکان و آماده سازی آنها برای کسب اهداف سیاسی در آینده در دیگر اثر معروف نویسنده "مزرعۀ
حیوانات" هم دیده میشود ،آنجا که ناپلئون نه توله سگ را مخفیانه بزرگ کرده و مدتی بعد از آنها برای
کسب قدرت در مزرعه استفاده میکند ).حزب همچنین طبقۀ کارگر را با تفریحاتی مانند خرید وفروش
بلیط های بخت آزمایی به شدت سرگرم کرده است.
داستان در سال  53( 4891سال بعد از تاریخ نگارش کتاب) در شهر لندن رخ میدهد .بعد از جنگ
جهانی حاکمان کشورهای قدرتمند به این نتیجه رسیده اند که اگر جهان به همین ترتیب روند افزایش
ثروت را ادامه دهد ارکان جامعۀ طبقاتی به خطر افتاده و حکومتشان سرنگون خواهد شد .آنها تنها راه
جلوگیری از این امر را نابود کردن ثروت تولید شده در جنگی بی پایان میبینند .در نیمۀ قرن بیستم و پس
از یک جنگ گستردۀ هسته ای دنیا بین سه ابر قدرت اوشنیا (ایاالت متحده) ،اوراسیا (شوروی) و
ایستاسیا (چین) تقسیم میشود .این سه ابر قدرت بطور دائمی در حال جنگ هستند .در این جنگ ثروت
تولید شده توسط آنها از بین میرود بدون اینکه تهدیدی برای جامعۀ طبقاتی آنها ایجاد شود .هیچ کدام نه
قدرت آن را دارند که دیگری را نابود کنند و نه چندان مایل به این کار هستند .چرا که در صورت از
بین رفتن دیگر ابر قدرتها دیگر جنگی نخواهد بود.
کشور اوشنیا که داستان در آن رخ میدهد توسط حزبی اداره میشود که جامعه در آن به سه طبقه تقسیم
میشود :اعضای داخلی حزب ،اعضای بیرونی حزب و کارگران که بیش از چهار پنجم جمعیت را تشکیل
میدهند .حزب و یا در واقع اعضای داخلی آن با ایجاد یک حکومت استبدادی کامل قدرت مطلق را در
اختیار دارند .آنها تاریخ را آنچنان تغییر میدهند که هیچ کس معیاری برای مقایسۀ وضعیت زندگی خود
با آنچه قبل از روی کار آمدن حزب وجود داشته است ندارد و حزب به مردم اینطور القا کرده که
وضعیت زندگی در طول حکومت آن همواره در حال بهبود بوده وهست.
اما واقعیت کامالً متفاوت است .طبقۀ کارگر در جهل و فالکت مطلق به سر میبرد و حزب آنها را تقریبا ً
به حال خود رها کرده است .اعضای بیرونی حزب از نظر اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به کارگران
دارند .غذا به اندازه ای که آنها را سیر کند به آنها داده میشود و همینطور مکانی هر چند بسیار فرسوده
برای زندگی دارند.

