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ل سنديکای مستقل  یتشک
 کارگران در الجزاير

 مرجان

 

در الجزاير در جريان اعتراضات ماه 
ژانويه يک سنديکای مستقل از 

ل شد و اعالم یکارگران تشک
 .           SNDCموجوديت کرد به اسم   

چند نفر از رھبران آن  فوريه  13روز
در يک مصاحبه تلوزيونی صحبت 
کردند. مواضع نسبتاا رايکال  داشتند. 
آنھا در حمايت و سوليداريته با مردم 
مصر راھپيمائی اعالم کردند و احزاب 
اسالمی الجزاير اين راھپيمائی را 
تحريم کردند.  درضمن پليس به 
راھپيمايان حمله کرد . تعدادی دستگير  

 و زخمی شده اند

روز 
جھانی 

زنان       
 مارس) 8(

 گرامی باد
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 سر مقاله
 سکوالر ھای سبز و شعار حفظ مذھب

ماه گذشته شورای ھماھنگی سکوالرھای سبز 
در بيانيه ای شعارھائی را برای تظاھرات 

بھمن اعالم نمود که يکی از آنھا بسيار  25
 معنی دار و تامل برانگيز بود:

 وحدت ملت ما، جدائی از خصومت

 حافظ مذھب ما، جدائی از حکومت

از اين شعار بر می آيد که سکوالرھای سبز 
قصدشان از جدائی مذھب از حکومت، حفظ 
مذھب است. بسيارند آيت هللا ھائی ھم که 
معتقدند قرار گرفتن اسالم در مسند قدرت 
دولتی باعث از دست دادن جايگاه آن در ميان 
توده ی مردم و از دست دادن برائی اش در 
تحميق آنھاست و به صالح مذھب است که 
 برای حفظ خود در قدرت دولتی شرکت نکند. 

البته، مصرع اول نيز چندان خالی ازتامل 
نيست. ولی فعال از خير آن می گذريم و به 
ھمان مصرع دوم  اکتفا می کنيم. برای آنکه 
شرط انصاف را از دست ندھيم، بايد بگويم 
شايد ھم شاعر از تنگی قافيه به اين روز 
افتاده و گرفتار اين پرت و پال گوئی شده 
است. ولی خب، خوب که فکرش را بکنيم 
چنين چيزی ھم بعيد است. منظورم اينست که 
مصرع دوم زير فشار تنگی قافيه نبوده است 
که اين چنين به بيراھه رفته است. يادتان 
ھست روشنگر مدتھا قبل، ھما زمان که 
سکوالرھای سبز منشور خود را اعالم 
نمودند با نقد بند بند منشور مذبور(که 
ھيچوقت ھم جواب نگرفت) به اين نتيجه 

رسيد که منشور مذبور منعکس کننده ی  
تمايل بورژوازی ايران در خالص کردن 
گريبان خود از گير و گرفت ھای مذھبی 
است. ھمان مذھبی که ھر چند در يک 

، با سرکوب انقالب، 57دورده، در انقالب 
سرمايه داری ايران را از شر خطرات آن 
رھا ساخت، اکنون خود تبديل به شری برای 
آن شده است و  مجددا آنرا به خطر انداخته 
است. بنابراين، طبيعی است که سکوالريزم 
سبز، بعنوان يکی از نمايندگان اين سرمايه 
داری، ھمچنان که سرمايه داری در ھر نقطه 
ی ديگری، نه خواستار از ميان بردن مذھب، 
بلکه تنھا کوتاه کردن دست آن از قدرت دولت 
است. بله سرمايه داری به مذھب بعنوان 
افيون توده ھا نياز دارد. آنچه که به آن نياز 
ندارد سھيم شدن با آن در قدرت است. آنھم 
البته بسته به شرايط. بنابراين، می بينيم که بر 
عکس تصور اوليه ی ما شاعر سکوالر سبز 

 ما چندان ھم بی ربط نگفته است. ھمين.   

 سيامک ستوده   

 روشنگر 

 متعلق به شماست!

 با پشتيبانی مالی خود

به ادامه انتشار روشنگر  
 ياری رسانيد!

Publisher : Rowshangar  

Editor in Chief : Siamac Sotudeh 

Editor : Almas shoar  

Graphic: Alice 

Published articles in Rowshangar Publications 
reflect the opinion of the authors and not of 
Rowshangar Paper or its editorials. 

 سردبير: سيامک ستوده

 ويراستار: 

 Aliceگرافيک و صفحه آرايی: 

 نسخه   6000تيراژ: کانادا 
و،  ه گ دي ن ون، س وست ي ورک، ھ وي ي تورنتو، مونترآل ، اتاوا، ن

 داالس
 توضئع روشنگر در لوس آنجلس: شرکت کتاب
 نماينده روشنگر در اروپا : آقای گودرز حسنوند

Tel:  49 - 178 - 7310 - 595 

 Goodarz@web.de   

ا حفظ  وم آزاد استروشنگر دراصالح و کوتاه کردن مقاالت ب ھ ف . م

د.  ي ن ا ارسال ک رای م ادن مطالب خود را به فارسی ب رست از پس ف

 معذوريم. مطالب 

ان  دگ ن ويس مقاالت مندرج در نشريه روشنگر، بيانگر نظرات ن
 آنھا بوده و مسئوليت مطالب بر عھده نويسندگان آنھا می باشد. 

 آقای امير پيام تورنتو 40 دالر

 آقای پرويز بخشی - 20 دالر

 آقا و خانم امير و حنار - 50 دالر

 خانم شوکت - 20 دالر

 آقای فريدون - 40 دالر

 کمک مالی ميز کتاب - 276 دالر

 خانم روشنک - 50 دالر

 خانم روناک - 50 دالر

 دوستدار روشنگر نيوچرسی 100 دالر

 دوستدار روشنگر سن خوزه 100 دالر

 در آمد پارتی روشنگر تورنتو 1624 دالر

 کمک مالی ناشناس - 30 دالر

 آقای ناصر فرھی - 30 دالر

 خانم شيرين - 60 دالر

 آقای مسعود الوند  لندن -کانادا 30 دالر

 خانم ھما فريد تورنتو 30 دالر

 خانم نادری انگليس  60 شلينگ

 آقای کيوان ايران  10000 تومان

 خانم سحر ايران 10000 تومان

02 



 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 44 March 2011  

 دمکراسی بورژوائی و دمکراسی انقالبی

  ايراد شده است 2011مارس  5اين نوشته رونوشت سخنرانی سيامک ستوده در تلويزيون پارس می باشد که در 
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اين نمايندگان بورژوازی ھستند که بيشتر 
کانديداھا را تشکيل می دھند و پيروز می شوند. 
بنابراين، ھميشه با کنار رفتن ديکتاتور،  با اولين 
فرصتی که برای انتخابات بوجود می آيد،  کسانی 
انتخاب می شوند که ھمان نظام سرمايه داری را 
خواھان ھستند و نمايندگی ھمان طبقه سرمايه 
داری را ميکنند. منتھا اين طبقه به جای اينکه 
مثل گذشته عنان خودش را به يک ديکتاتور 
بدھد،  اينبار خودش به شکل دمکراتيک در مورد 
خودش تصميم می گيرد. اين نوع دمکراسی، 
يعنی دمکراسی بورژوائی، آيا در مصر و تونس 
محقق شده است؟ بايد گفت که در جريان تحقق 
است. يعنی وقتی که مردم می روند و خواھان 
برکناری اين حکومتھای قديمی و وزرای  قبلی 
آن می شوند و در بھترين حالت، افراد جديدی می 
ايند که ديگر ارتباطی با نظام ھای ديکتاتوری 
مطلقه قبلی ندارند، اين نشان می دھد که انقالب 
در حال پيشروی است و دارد دمکراسی 
بورژوازی را جايگزين ديکتاتوری مطلقه فردی 
می کند. تا کجا جلون ميرود  ما بايد ببينيم. اين 
بستگی دارد به اينکه چقدر مردم می توانند 
مطالبات خودشان را جلو ببرند و در تحقق آنھا 
موفق باشند. ولی اگر يک روزی در مصر 
انتخاباتی انجام  بگيرد که انجام خواھد گرفت و 
کانديداھايی که گفتم، ھمواره ھمين کانديداھای  
سرمايه دار خواھند بود، بيايند سر کار و دولتی 
تشکيل بدھند و انتخابات بدون تقلبی انجام بگيرد، 
يعنی انتخاباتی که نمايندگان طبقه سرمايه دار، نه 
مانند انتخابات جمھوری اسالمی، بلکه بدون 
تبعيض و تقلب، بتوانند بين خودشان  رقابت کنند 
و تا حدود زيادی آزادی بيان و آزادی تشکل 
احزاب و حتی آزادی سنديکاھا و تشکالت توده 
ای برقرار بشود، آنوقت می شود گفت که 
دمکراسی بورژوايی بطور کامل در اين کشورھا 
برقرار شده است. اگر امريکا حتی قبل از اين 
انقالبات حسنی  مبارک ھا را زير فشارمی 
گذاشت برای دمکراسی، اين برای شل کردن  بند 
ديکتاتوری و برقراری دمکراسی بورژوائی بود. 

در واقع اين فشار را می گذاشت برای اينکه  
جلوگيری کند از آنچه که اتفاق افتاد. يعنی 

جلوگيری کند از اينکه توده ھای مردم به ميدان  
بيايند و کمر ديکتاتوری را بدست خودشان 
بشکنند. چون وقتی خود مردم به ميدان بيايند، 
ممکن است از سطح دمکراسی بورژوايی فراتر 
بروند و  خطرات جدی برای طبقه ی سرمايه دار 
و کشورھای بورژوايی و امپرياليستی که با اين 
کشورھا کار و بار اقتصادی دارند، فراھم بکنند. 

بنا بر اين از آنجا که ازيک چنين واقعه ای  
وحشت داشتند اين ديکتاتورھا را گھگاه زير فشار 
می گذاشتند که کمی اين زنجيرھا را شل بکنند که 
کار به جای خطرناک کشيده نشود. در حال 
حاضر ھم اگر اوباما دائما خواستار برقراری 
آزادی و دمکراسی است،  درواقع ميخواھد با 
برقراری دمکراسی بورژايی سدی ايجاد بکند که 
تحول به دمکراسی انقالبی  منجر نشود.  تا اين 
جای بحث فکر کنم مراحل اول و دوم را بقدر 
 کافی روشن کرده باشم.                                

مطلقه فردی که نظام فنئودالی را نمايندگی ميکرد 
رھبری می شدند. آنچه که در اين انقالبات رخ داد 
اين بود که دمکراسی بورژاوزی جايگزين نظام 
مطلقه شاه و کليسا شد. ولی  دمکراسی بورژوايی 
چه بود؟  دمکراسی بورژوايی حاکميت مردم را 
به ارمغان نمی آورد يعنی منجر به اين نمی شد 
که مردم بتوانند بر سرنوشت خودشان حاکم 
بشوند، بلکه اين انقالبات تنھا منجر به اين می 
شدند که طبقه جديدی که طبقه سرمايه داری است 
به قدرت برسد و نظامی بر قرار بشود که در آن 
به جای اينکه يک شاه تصميم بگيرد و يا يک 
حسنی مبارک تصميم بگيرد، يک بن علی و 
خامنه ای تصميم بگيرند، کل طبقه سرمايه دار و 
حاکم تصميم گيرنده باشند. يادتان ھست که در 
انقالب فرانسه بعد از انقالب فقط دو و نيم در صد 
از جمعيت فرانسه حق کانديد شدن داشتند و اين 
دو و نيم در صد کسانی بودند که حد اقلی از 
مالکيت زمين و دارائی ھای ديگر را دارا بودند، 

يعنی شما اگر يک  حد نسابی از مالکيت را   
نداشتيد، و يا در انگلستان ھم اگر مقدار معينی 
ثروت نداشتيد، اصال حق کانديد شدن در انتخابات 
را بدست نمی آورديد. بنابراين، انتخابات و 
دمکراسی که در پی اين انقالبات بر قرار شد، 
دمکراسی بود فقط برای طبقه دارا و اعيان. يعنی 
فقط آنھا بودند که با يک  انتخاباتی که در ميان 
خودشان برقرار می کردند و رقابتی که با ھم می 
نمودند، نمايندگان خودشان را می فرستادند به 
مجلس، و اين نمايندگان دولتی را تشکيل ميداند که 
اين دولت نماينده  طبقه ای جز طبقه دارا نبود. 
اسم اين را ھم گذاشتند دمکراسی. اين چيزی که 
تحت عنوان دمکراسی سر زبانھای ما انداخته اند 

و آقای بوش و آقای اوباما و تمام اين سران  
کشورھای سرمايه داری دائم از ضرورت 
استقرار آن دم می زنند  و تبليغ آنرا می کنند و 
بخاطر آن برای خود کسب اعتبار می نمايند، 
منظورشا دمکراسی برای مردم کوچه و بازار 
نيست، بلکه آن دمکراسی را مد نظر دارند که در 
آن، طبقه سرمايه دار بتواند از طريق يک 
انتخابات آزاد نمايندگان خودش را انتخاب کرده 
سر کار بگذارد. ما وقتی که به آمريکا می رويم 
اين را  به شکل مجسم خودش می بينيم که ھمه 
کانديداھايی که برای انتخابات کانديد می شوند 
نماينده کورپريشن ھا و  شرکتھای بزرگ سرمايه 
داری ھستند. ھيچوقت خارج از اين محدوده کسی 
نمی توانند  کانديد بشود. نه اينکه قوانين به آنھا 
اجازه نميدھد،  بلکه نفوذ اقتصادی قدرتھای 
اقتصادی فرصتی برای آدمھای غير نمی گذارد 
که بتوانند خودشان را مطرح کنند. حتی اگر 
کانديد ھم بشوند، انتخاب نمی شوند. دمکراسی 
بورژوائی  به مردم اين امکان را می دھد که فقط 

از ميان کانديداھای سرمايه داری يکی و يا چند  
تايی را انتخاب بکنند و به پارلمان بفرستند. اين 
خالصه ای از دمکراسی بورژوايی است. در 
کشورھايی مثل مصر و تونس حتی اگر وزرای 
نظام ديکتاتوری مطلقه قبلی بطور کامل کنار ھم 
بروند و حتی انتخابات آزادی ھم برگزار بشود، 
ھمانطور که من در برنامه قبل گفتم، بخاطر عدم 
آمادگی طبقه کارگر، عدم امکانات مالی، نداشتن 

کادرھا و نداشتن  افراد وارد به مسائل سياسی،  

ديکتاتوری ھای مطلقه فردی را نمايندگی می 
کردند، شدند. اين مبارزه که اعتصابات کارگری 
و جنبش کارگری يکی ازاجزای  مھم  آن می 
باشد، ھمچنان در مصر و تونس ادامه دارد. اين 
نيروھا در واقع تالش ميکنند که يک دمکراسی 
بورژوايی را جايگزين ديکتاتوری مطلقه فردی 
بکنند، يعنی مرحله اول انقالب را به پايان مرحله 
نھايی خودش برسانند. به  جايی برسانند که 
دمکراسی بورژوايی برقرار بشود. ھمين امروز 
ھم البته ديديم که ادامه اين مبارزات که بنوعی 
دمکراتيزه کردن بيشترجامعه را مد نظر دارند، 
در تونس موفق به کنارگذاردن دولت ھای جديد 
که ھمان عناصر تشکيل دھنده نظام ديکتاتوری 
مطلقه بودند، شد. در مصر ھم دولتی که به 
ابتکارارتش سر کار آمده بود و در واقع ھمان 
وزرای سابق حسنی مبارک بودند، ناچار شدند 
کنار بروند و يکی از افراد مخالف حسنی مبارک 
به نخست وزيری مصر منصوب گردد. بنا بر 
اين، جنبشی که برای کنار  رفتن ديکتاتوری 
مطلقه و نظام مربوطه شروع شد اگر در ھمان 
ابتدا متوقف می شد، يعنی ھمان موقعی که ارتش 
مصر از مردم خواست که به خانه ھای خودشان 
بروند اگر مردم اين کار را می کردند و اعتراض 
نمی کردند، در ھمان مرحله اول ھم نمی توانست 
به نتيجه برسد. چون ھنوز عناصر قبلی 
ديکتاتوری قبلی بر سرقدرت بودند. گيرم بدون 
حسنی مبارک و بن علی. در اينصورت اينھا 
دوباره ھمان بساط قبل را بر قرار می کردند. کما 
اينکه ارتش مصر ھم ھمانطور که اطالع داريد 
بعد از کنار رفتن حسنی مبارک و وقتی که قدرت 

را به دست گرفت و اداره امور را عھده دار شد  
شروع به دستگيری فعالين و شکنجه آنھا کرد  و 
اين نمونه بسيار روشنی بود که از اينکه، 
ھمانطور که ما ھميشه گفته ايم، دستگاه ارتش 
يک ارگان سرکوبگر است و اگر در مواردی در 
برابر فشار مردم عقب نشينی می کند، ولی از 
ھيچ فرصتی برای بازگشت و برقراری مجدد 

نظام گذشته کوتاھی نمی ورزد. در اين مورد ما  
بارھا صحبت کرده ايم. فی المثل، ديديم  که 
چگونه ژنرالھا و بقايای نظامی تزار پس از 
انقالب فوريه در روسيه سعی کردند با سازش با 
دولت موقت جديد دوباره به پترزبورگ برگردند 
و انقالب را سرکوب و  اوضاع قبل را دوباره 
تجديد کنند.  بنا براين، چيزی را که بايد توجه 
داشت اين است که ھر انقالب در مسير خودش 
مراحل معينی را طی می کند که در ھر مرحله با 
تحقق بخشی از مطالبات موجود، جامعه به نظام 
سياسی جديدی منتقل می گردد: نظام سياسی 
مطلقه فردی به نظام دمکراسی بورژوايی و بعد 
به نظام دمکراسی انقالبی تبديل می شود. بگذاريد 
ببينيم که نظام دمکراسی بورژوايی چه نوع 
نظامی است و تفاوتش با نظام  دمکراسی انقالبی 

چيست. اگر به خاطر داشته باشيد وقتی که من  
در برنامه ھای گذشته در مورد انقالبات اروپا 
برای شما صحبت می کردم، اشاره داشتم به اين 
که اين انقالبات، چه در انقالب کبير فرانسه و چه 

، اينھا انقالباتی بودند که  1848در انقالبات        
توسط طبقه بورژوا و سرمايه دار برعليه نظام  

ميان دمکراسی بورژوايی و دمکراسی مبارزه 
انقالبی می رود تا به يکی از مسائل اساسی اين 
جنبش ھای در حال بالنده و نيروھا متخاصم در 
کشورھای عربی تبديل گردد. نيروھايی که 
ھرکدام پشت يکی از اين سيستم ھای سياسی 
ھستند ھر يک سعی ميکنند سيستمی را که مورد 
تمايل خودشان است پيش ببرند و آن را به مرحله 

اجرا در بياورند. اگر ما به جنبشی که در   
کشورھای  عربی در طی چند ماه قبل، ابتدا در 
تونس و بعد در بقيه کشورھا، جريان پيدا کرد 
توجه کنيم، اگر اين جنبش ھا تا برقراری نھايی و 
واقعی جامعه دمکراتيک پيش بروند، می توانيم 
آن را به سه مرحله تقسيم کنيم. بعبارت ديگر، اين 
جنبشھا بايد از سه مرحله بگذرند تا به ھدف نھايی 
خودشان که برقراری يک دمکراسی واقعی در 
اين کشورھا است دست پيدا کنند. مرحله اول  در 
کشورھايی مثل تونس و مصر تا حدود زيادی 
محقق شده است . اين مرحله مبارزه بين نظام 
ديکتاتوری مطلقه فردی بوده است و دمکراسی 
بورژوايی. با کنار رفتن حسنی مبارک و بن علی 
در واقع مبارزه مردم بر عليه ديکتاتوری مطلقه 
اين افراد يا نظامی که در آن تصميم گيرنده ی 
نھايی يک نفر بوده است پيروز شده است. چيزی 
که ھنوز در جنبش ايران حل و فصل حاصل نشده 

است. در جامعه ايران ھم، حکومت واليت فقيه  
نوعی نظام ديکتاتوری مطلقه فردی است که 
ھمچنان در برابر جنبش مردم مقاومت می کند. 
ولی در کشورھايی مثل تونس و مصر ھمينکه 

مرحله ای که ھنوز  -اين مرحله اول طی شود
جنبش  -ادامه دارد و به نتيجه نھائی نرسيده است

وارد مرحله دوم خود خواھد شد. کش مکش بين 
دمکراسی بورژوايی و دمکراسی انقالبی. در اين 
کشمکش، دمکراسی بورژوايی را احزاب 
بورژوازی، احزابی که تالش دارند چه با سازش 
با عناصر باقيمانده از نظام قبلی،  مثل فرمانده 
ھان ارتش در مصر يا وزرای سابق، يا از ھر 
طريق ديگری، جلوی پيشروی جنبش 
آزاديخواھانه و دمکراتيزه کردن کشور را 
بگيرند،  نمايندگی ميکنند؟. گفتم نيروھايی که در 
پشت اين  نظام ھا  قرار دارند، در درجه اول 
کشورھای امپرياليستی  آمريکا و اروپا ھستند که 
خواستار توقف جنبش و خواستار اين ھستند که 
مردم به خانه ھای خودشان بروند و خواستار اين 
ھستند که جنبش را در نھايت در ھمان دست 
آوردھای مرحله اول خودش يعنی کنار زدن 
ديکتاتوری مطلقه فردی متوقف کنند و مانع 
پيشروی بيشترش بشوند.  اگر يادتان باشد ھمين 
که بن علی و حسنی مبارک زير فشار جنبش 
مردم کنار رفتند ارتش ھای اين دو کشور و 
حکومتھای جديدی که در واقع متشکل از ھمان 
عناصر قبلی بودند از مردم خواستند که بسيار 
خوب شما به ھدف خودتان رسيديد. انقالب  تمام 
شده برويد به خانه ھايتان و کار و بار را مثل 
سابق از سر بگيريد. ولی بعد از يک توقف کوتاه 
ما ديديم که چه در مصر و چه در تونس مبارزه 
مردم ادامه پيدا کرد يعنی باز جمعيت ھايی به 
ميدان ھای معروف آمدند و خواستار برکناری 
وزرای سابق، وزرايی که دستگاه دولتی ھمان 

) ......4ادامه در صفحۀ (   



 

 

 Rowshangar March 2011   2011. مارچ    چھار ماھنامۀ روشنگر .  سال چھا رم .  شمارۀ  چھل و   

. بنابراين بايد ببينيم مرحله سوم يعنی دمکراسی انقالبی چيست. ببينيم 
اين مرحله بعدی که  اين انقالبات اگر بطور موفقی پيشروی کنند بايد 
به آن گام بگذارند کدام است؟ من برای شما گفتم که وقتی جنبش 
آزاديخواھی شروع می شود اين جنبش در مسير خودش دائم پيشروی 
ميکند و نظامات سياسی را با مطالبات خودش و تحقق اين مطالبات 
قدم به قدم به نظامات جديدی متحول ميکند. ديکتاتوری مطلقه فردی 
را به دمکراسی بورژوايی و اگر باز ھم پيشروی کنند دمکراسی 
بورژوايی را به دمکراسی انقالبی متحول ميکند. ولی يک چيزی که 
در مسير اين تحول يا تحوالت رخ می دھد و به جريان می افتد، 
پيشروی دمکراتيزه شدن جامعه است که ابتدا از دولت و انتخاب آن 
شروع می شود. حتی در دمکراسی بورژوايی وقتی که انتخابات آزاد 
گذاشته می شود، ھرچند که اين انتخابات منجر به انتخا ب نمايندگان 
طبقه سرمايه دار شده و  دمکراسی  فقط برای طبقه سرمايه دار فراھم 
می شود، با اينحال، و بھرحال، اين انتخابات با ھمه محدود بودن آن، 
جامعه را يک گام ھم که شده دمکراتيزه می کند.  يعنی دولتی که قبال 
به فرمان حسنی مبارک وزرای آن انتخاب می شدند و گوش به فرمان 
او بودند، حاال در يک انتخابات و با شرکت موثر خود طبقه سرمايه 
دار انتخاب می شود. بنابراين، اين انتخابات، ھر چند فقط بخشی از 
جامعه، يعنی فقط دولت را آنھم فقط برای طبقه سرمايه دار دمکراتيزه 
می کند، با اينحال، و بخودی خود يک گام به جلو محسوب می شود. 
ولی بايد توجه داشت که اين نوع دمکراسی، حتی اگر تا آنجا پيش 
برود که در آن  کارگران آزاد شدند که سنديکای خودشان را شکل 
بدھند، حتی  شوراھای خودشان را شکل بدھند، آزادی بيان برقرار 
شد، دولت از مذھب جدا و سکوالر شد، ھمه اين دست آوردھايی که 
در واقع در يک دمکراسی بورژوايی، اگر تا  پايان کار برود، محقق 
ميشوند، حتی آزادی مذھب و بی مذھبی ھم  برقرار شد، اينھا ھيچکدام 
با چھار چوب مناسبات سرمايه داری تناقض اساسی ندارند و می 
توانند در ان چھار چوب آن محقق شوند. ھمانطور که در کشورھای 
غربی کما بيش محقق شده اند. درست؟ پس با دمکراسی بورژوايی، 
اگر اين دمکراسی بطور کامل اجرا بشود، بخشھايی از جامعه 
دمکراتيزه می شوند. ولی ک بخش است که در دمکراسی بورژوايی 
ھيچگاه زير بار دمکراتيزه شدن نمی رود و آن ارتش است. 
بورژوازی زير فشار جنبش توده ای اگر اجازه بدھد که تمام بخشھای 
جامعه دمکراتيزه بشوند، يک چيز را ھرگر اجازه نميدھد که انتخاب 
شود و آن انتخاب شدن ارتش است. اگر نظرتان باشد من گفتم که 
جنبش ھای آزاديخواھی  مصر و تونس اگر بخواھند از دمکراسی 
بورژوايی فراتر بروند، می بايست خواستار دمکراتيزه شدن ارتش 
بشوند. دمکراتيزه شدن ارتش  به چه شکل است؟ به اين شکل که 
فرماندھان بايد انتخابی باشند. چون در يک نظام ديکتاتوری که  در آن 
آقای حسنی مبارک و خامنه ای در باره ھمه چيز تصميم می گيرند، 
تصميمات ھمواره از باال گرفته می شوند، يعنی توسط يک فرد. در 
ارتش ھم اين   فرمانده است که تصميم می گيرد. ھمانطور که می 
دانيد در ارتش جای سئوال نيست، يعنی اطاعت کورکورانه برقرار 
است. بنابراين، در ارتش ھم اطاعت کورکورانه از فرمانده، بخشی 
ازنظام مطلقه فردی است که اجزا متشکله ی آن نظام پادشاھی يا 
واليت فقيه و  مذھب يکتا پرست است. در مذاھب يکتاپرست ھم 
اطاعت کورکورانه از پيغمبر و خدا فرض مسلم ھر مسلمان است. 
يعنی اين ھا اجزاء يک نظام ديکتاتوری ھستند که در باال يک نفر 
تصميم می گيرد و در پايين ھمه آن را گوش می کنند. بنابراين اگر 
مردم مصر برای دمکراسی قيام کردند و به خيابان ھا آمدند. اگر آنھا 
توانستند با کنار زدن حسنی مبارک راه را برای پيشروی دمکراسی 
باز کنند. اگر با تظاھرات خودشان بتوانند در قانون اساسی جديد، 
آزادی اتحاديه ھا، آزادی بيان، آزادی مذھب، بله ھمه اين ھا را محقق 
بکنند، سئوال اينجاست، به چه دليل نبايد خواستار اين باشند که ارتش 
ھم، اين بخش مھم دولت، و ابزار اصلی سرکوب ھم  دمکراتيزه 
بشود؟ برای ا ينکه وقتی که ارتش دمکراتيزه شد، کنترل آن از دست 
سرمايه دار خارج می شود. کنترل آن از دست فرماندھانی که می 
توانند  توسط طبقه سرمايه دار، اگر ھم به آنھا  تعلق نداشته باشند، با 
رشوه و امکانات خريده شده و به تبعيت آنھا در بيايند. چرا اين ارگان 
نبايد دمکراتيزه بشود؟ درست ھمينجاست که دمکراسی انقالبی معنی 
پيدا ميکند. دمکراسی انقالبی دمکراسی است که وظايف انقالب 
دمکراتيک در آن تا پايان ادامه ميابد، يعنی خواست دمکراتيزه کردن 
جامعه در دمکراسی انقالبی از دمکراسی بورژوايی فراتر می رود، . 
                                                                

04 
يعنی يک جامعه به معنای کامل دمکراتيک بر قرار می شود. چرا به 
معنای کامل دمکراتيک؟ برای اينکه وقتی که ارتش در دست سربازان 
باشد، در گروھان ھا و گردان ه ھمه جا اين سربازان ھستند که 
فرمانده ھان را  تعيين می کنند. ديگر اين ارتش نمی تواند راه بيفتد 
برود برای سرکوب مردم. يعنی آزادی تشکل ، آزادی احزاب، آزادی 

بيان، آزادی انتخابات، تضمين می شود.ھيچ نيروی سرکوبگری  
نيست که آن را از بين ببرد.  يادتان باشد ھمواره من در بحثی که در 
مورد دمکراسی می کردم بحث از اينجا شروع می شد که ما وقتی که 
به شش ھزار سال تاريخ تمدن نگاه می کنيم، می بينيم از زمانی که 

مالکيت خصوصی به وجود آمد و طبقات دارا و ندار شکل گرفتند،  
طبقات دارا برای حفظ ثروت خودشان در برابر توده ھای نا دار،  
نيروی مسلح و ارتش و پليس ايجاد کردند. در نتيجه، شش ھزار سال 
تاريخ تمدن، چيزی جز تاريخ سرکوب اکثريت جامعه توسط نيروھای 
مسلح به نفع طبقات دارا نبوده است، و اين دليل اساسی نبودن 
دمکراسی در جامعه ی انسانی در طی اين مدت بوده است. ھر جا که 
انقالب شده است اگر اين انقالب می خواسته به يک جامعه واقعا 
دمکراتيک منتھی گردد می بايست کار دمکراتيزه کردن جامعه را به 
پايان می رسانده، يعنی ارتش را ھم دمکراتيزه می کرده. ھيچ دليلی 
ندارد شما تمام جامعه را دمکراتيزه کنيد ولی ارتش را به ھمان شکل 
و شمايل نظام ديکتاتوری مطلقه حفظ نمائيد. البته بورژوازی ھيچ 
وقت زير بار اين کار نمی رود. زيرا که می داند که اگر ابزار 
سرکوب را از دست بدھد، اگر کنترل ارتش و نيروھای مسلح ھم به 
دست مردم بيفتد، ديگر ھيچ  سپر دفاعی در برابرسرمايه و در برابر 
خودش  ندارد. ھمان مردمی که که ارتش را دمکراتيزه کرده اند، در 
قدم بعدی ممکن است بيايند از صاحبان سرمايه ھم خلع يد کنند. 
بنابراين، دمکراتيزه کردن جامعه در چھار چوب دمکراسی بورژوايی 
ھمين که بخواھد از خط قرمز اين دمکراسی فراتر برود با مقاومت 
ارتش مواجه ميشود. بنابر اين من نام دمکراسی انقالبی را ميتوانم 
بگذارم دمکراسی پی گير. فرق دمکراسی انقالبی با دمکراسی 
بورژوايی اين است که بيشتر دمکراتيزه ميکند. نيروھای مسلح را ھم 
دمکراتيزه ميکند و به ھمين دليل توده ھا را بيشتر به ميدان ميکشد و 
صاحب سرنوشت خودشان می کند. وقتی که ارتش دمکراتيزه بشود 
درواقع کنترل آن در دست  شوراھای سربازان می افتد، و اگر ھمين 
دمکراتيزه کردن را در کارخانه ھا ھم بکار ببريم، يعنی اجازه ندھيم 
صاحب کارخانه و مدير کارخانه ھم  مثل ديکتاتورھا  کارگران را 
اخراج کنند، کتک بزنند، زنگ بزنند به سپاه پاسداران و ھر کاری که 
می خواھد بکند،  و اختيارات او را، چه در چھار چوب اتحاديه و چه 

در چھار چوب شورا، محدود بکنيم، و برای توده کارگر ھم حقی در  
تصميم گيری قائل بشويم، يعنی محيط کارخانه و اداره و  مدرسه و  

دانشگاه را ھم دمکراتيزه بکنيم، اين ھمان دمکراسی انقالبی است. 
مگر در دانشگاه يکی از خواست ھای دانشجويان اين نيست که در امر 
مديريت دخالت داشته باشند اصال چرا رئيس دانشگاه را خود 
دانشجويان انتخاب نکنند. در نظام دمکراسی بورژوائی، دولت، 
عليرغم اسمش،يک دولت مردمی و دمکراتيک نيست. چون اگر بود 
يک نيروی مسلح را کنار دستش  قرار نمی داد. مثل کسی که يک 
کارت را پشت خودش قايم بکند و بيايد برای ما سخنرانی در مورد 
دمکراسی صحبت بکند. طبيعی است اولين کاری که ما می کنيم 
اينست دستش را می کشيم و  کارد را نشان ميدھيم و ميگوييم مرد 
حسابی تو اگر در آنچه که ميگويی واقعا صادقی چرا کارد ھمراه 
خودت آورده ای؟ درواقع، بورژواِزی ھم در حالی که ازدمکراسی و 
آزادی بيان  صحبت می کند ارتش را به ھر قيمتی که شده مثل اين 
کارد کنار دستش نگه ميدارد که ھر موقع مردم خواستند از مرزھای 
دمکراسی بورژوازی فراتر بروند آن کارد را بکشد و مانع کار شود. 

بورژوازی ھيچوقت به درخواست ما  نمی آيد ارتش را دمکراتيزه  
کند.چون با اينکار ھستی اش به خطر می افتد  و دراينجا ست که مقا 
ومت ارتش کار را به قيام و خشونت  می کشاند. اين که اينقدر اوباما 
و احزاب بورژوازی ھشدار ميدھند که دست به خشونت نزنيد با 
مسالمت عمل کنيد، به خاطر ھمين است. يعنی شما وقتی که جامعه را 
شروع به دمکراتيزه کردن می کنيد، تا محدوده ھايی، بورژوازی و 
طبقات حاکم تحمل می کنند. ناچارند تحمل کنند. ولی ھمين که وارد 
مرزی شديد که ھستی آنھا را به خطر می اندازد، مقاومت ميکنند، 
جلوی شما را بزور ھم که شده می گيرند و دست به خشونت و 
 سرکوب  می زنند.                                                                

. در چنين حالتی ما نيز اگر بخواھيم کار دمکراتيزه کردن جامعه 
را تا پايان به پيش ببريم بايد در برابر خشونت دست به عمل 
بزنيم. خشونتی که ما مردم را به آن دعوت می کنيم  يک خشونت 
اجباری است، خشونتی است که بر عليه بخشی از جامعه که نمی 
خواھد به قوانين دمکراتيک تن بدھد بکار برده می شود. ھمانطور 
که می دانيد معموال اين خود ارتش است که خشونت را شروع 
ميکند... بنابراين،اينکه ما ميگوييم دمکراسی بورژوايی با 
دمکراسی انقالبی متفاوت است به خاطر اين است که بورژوازی 
ھيچوقت دمکراسی انقالبی را تحمل نميکند و از آنجايی که مردم 
خواستار بر پايی يک جامعه  واقعا دمکراتيک اند و چنين جامعه 
دمکراتيکی الزمه اش دمکراتيزه شدن ارتش است، لذا کار به 
انقالب ميکشد.  من ھمواره گفته ام که سياست علم است، تا شما 
قوانين اش را ياد نگيريد نمی توانيد در آن نقش درستی ايفا کنيد. 
طی صد سال تاريخ ايران مردم دائما قيام کرده اند ولی سرشان 
کاله رفته است. چون اين قوانين را نميدانند و چون نميدانند، 
نميتوانند مطالباتی را که بايد جلو بگذارند. فردا اگر زير فشار 
جنبش مردم نظام واليت فقيه عقب نشست و آقای موسوی و 
کروبی حکومت موقت ملی يا اسالمی تشکيل دادند، ما بايد اين 
آگاھی را داشته باشيم که ھرگز به حکومت آنھا، يعنی اجرای 
قانون اساسی و تجديد  نظام واليت فقيه توسط شخصيتھای مخالف 
خامنه ای، تن در ندھيم. ما  بايد به مبارزه برای مطالبات خودمان 
ادامه بدھيم. اگر اين کار را ندانيم و تسليم بشويم و به خانه ھای 
خودمان برگرديم، تمام اين مبارزاتی که طی اين دو سال اخير به 
عنوان جنبش سبز کرده ايم، ھمه بر باد رفته است. ھمان چيزی 

اتفاق افتاد.                                                         57که در    

 

سال نو 
 مبارک
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  بنام خدا

با ياری خداوند متعال و ھمت ياران اتحاديه 
مستقل کارگری شمال خوزستان فعاليت خود را 
رسما آغاز نموده ھدف اين اتحاديه پيگيری حق 
و حقوق قانونی کارگران و زحمتشکشان بر طبق 
موازين قانونی است ما اعالم می داريم که خط 
ما اتحاديه ای است و به ھيچ گروه يا سازمان 
داخلی و خارجی وابسته نيستيم ما خواھان 
دريافت حقوق قانونی خود بر طبق قوانين 
پذيرفته شده داخلی و بين المللی بر طبق مقاوله 

سازمانھای جھانی کار ھستيم  98و  87نامه ھای 
و اعضای ما از ميان کارگران ھمه قسمت ھای 
مختلف اعم از صنعتی خدماتی و غيره می باشد 
ما دست ياری ھمه کارگران و اتحاديه ھا مستقل 
را در راستای اھدافمان می فشاريم. ما ارزش و 
جايگاه ھمبستگی را برای دست يابی به حقوق 

 قانونی خودمان درک کرده ايم. 

به اميد ھمبستگی ھمه نھادھای کارگری و مستقل 
 در سراسر جھان. انشاهللا

 

 چوب ھرج روی شھر تورنتو

 گلی دھقانی

ی کانادا تصميم گرفته که سيستم  جمع رشھردا
 آوری زباله را به بخش خصوصی واگذار کند 

اگر در کشورھای آمريکای التين وآسيا مراحل 
خصوصی سازی با کودتا، ديکتاتوری، سانسور 
و دستگيری روزنامه نگاران و مبارزان سياسی 
صورت گرفته، در کشورھای سرمايه داری 
غربی ھمين اقدامات با ظاھر دموکراتيک به 
انجام رسيده است. ظاھر با ارائه اءداد و ارقام 
خود ساخته و وانمود کردن اينکه اين ارقام 
توسط موسسات تحقيقی معتبر صورت گرفته، 
توسط رسانه ھای سرمايه داری که طبعآ ذينفع 
ماجرا ھستند، اذھان عمومی را آماده پذيرش 
طرح ھای خصوصی سازی می کنند و سپس به 
تدريج به طريقی که چندان حساسيت ھا را 

 تحريک نکند به  مرحله اجرا در مياورند. 

دولت ھارپر خصوصی سازی موسسات دولتی 
را با سرءت بيشتری پيش ميبرد و اکنون صحبت 
از کوچک کردن دولت است  و اينکه چه ارقام 

 نجومی به نفع ماليات دھندگان  خواھد بود. 

اگر قرار است دولت کوچک و کوچک تر شود 
ديگر چه نيازی به رئيس جمھور و دم و دستگاه 
وزارت خانه ھا خواھيم داشت. اگر مديران 

لياقت اداره دولت بزرگ را ندارند بھتر است کنار 
بروند و امور را به دست مديران اليق تر بدھند نه 
اينکه دولت را در سايز و اندازه خودشان کوچک 

 کنند. 

 اکنون بحث خصوصی کردن جمعآوری زباله 

ھای شھری مطرح است. شھردار آقای راب فورد 
ومعاونش اعالم کرده اند که خصوصی سازی 

ميليون دالر صرفه  ١٨-١۶زباله ھا مبلغی بين 
جويی برای ماليات دھندگان خواھد داشت. معلوم 
نيست که اين صرفه جويی در چه اقالمی است و 
اگر مديران دولتی فعلی توان رقابت و يا ارائه 

رند، اسرويس قابل رقابت با بخش خصوصی را ند
لطفا پست خود را به افراداليق واگذارکنند. چھره 
ھيچ مديری تاکنون بدليل بی لياقتی به مردم معرفی 
نشده؟ چرا شغل مديريت دولتی را به رقابت 
نميگذارند ؟ ھر کس که توان اداره امور را با 
کيفيت بھتر و ھزينه کمتر انجام داد در شغلش ابقا 
شود و يا ارتقا يابد. چرا ھزينه بی لياقتی مديران 
را مردم بايد پرداخت کنند؟ آيا آقای شھردار دقيقا 

ميليون  ١۶مشخس کرده اند که با اين صرفه جوئی 
دالری چه خدمات کمی و کيفی برای ماليات 
دھندگان تدارک ديده اند؟ نرخ ملت ھا که پيشاپيش 
اضافه شده پس اين صرفه جويی ھا به کجا ميرود؟ 
چه کسی فربه تر ميشود؟  غير از اين است که 
صاحبان شرکت ھای خصوصی  را که خود از 

 اداره کنندگان دولت ھا ھستند ثروتمند ترکنند؟

روزنامه ھای تورنتو سان و تورنتو استار درھفتم 
وھشتم فوريه جھت خالی نبودن عريضه ونشان 
دادن ژستھای دموکراتيک مقاله ھايی درمورد 
خصوصی سازی جمعآوری زباله داشتند که با تيتر 

فريبنده "صرفه جويی خصوصی سازی"  پيشاپيش  
درستی واقتصادی بودن آن را به مردم القا 
ميکردند و طبق معمول ھم در آخر مقاله فقط چند 
سطر آخر را به مخالفين طرح اختصاص داده 
بودند و آن ھم نه داليل مستند وتحقيقی آنھا، بلکه 
درحد يک نق زدن ومخالفت سطحی، که گويا 
مخالفين، برای جلو گيری از بھروزی مردم سنگ 

 اندازی ميکنند.

فوريه داشت که،  ٨اتاوا سيتيزن مقاله ای در 
کارکنان شھرداری توانسته اند با صرفه تر از 
بخش خصوصی در اين مورد عمل کنند ولی در 
سخنرانی آقای شھردار تورنتو اشاره ای به اين 
گزارش ھا و آمار و ارقامشان نيست. بله، تصميم 
گرفته شده !  کشور را به حراج گذشته اند و کم کم 
بخش ھای مختلف آن را  به فروش ميرسانند . ولی 
افزايش ماليات اخير پاسخ به کدام صرفه جويی 
بوده  معلوم نيست. ظاھرا صرفه جويی برای 
سرمايه دار،  آنچه که مسلم است در اين تصميمات 

 مردم و بھروزی آنھا محلی از اعراب ندارد.

 

 برگردان:پريسا نصرآبادی

 انقالب، آزادی، عدالت اجتماعی!
 خواست ھا و مطالبات کارگران در انقالب مصر

ژانويه! ما کارگران و فعالين اتحاديه ھای کارگری از  25قھرمانان انقالب 
خدماتی مختلف، که اعتصابات، اشغال  -صنعتی-واحدھای توليدی

کارخانجات و تصرف واحدھای کاری و تظاھرات ھای مختلف صدھا ھزار 
تن از کارگران، طی دوره (انقالبی) اخير در سرتاسر مصر در آنھا به چشم 
خورده، چنين تصور می کنيم که اين حق مسلم ھمه ما و به جاست که 
خواسته ھای کارگران اعتصابی را با ھم متحد و متّفق کنيم، خواست ھايی 
که می تواند بخش جدايی ناپذيری از اھداف "انقالب" ما باشد که مردم مصر 

 آن را محقق کرده اند و شھدا خونشان را به پای آن ريخته اند.
ما برنامه ای را به شما ارائه می کنيم که خواسته ھای کنونی ما را به 
منظور تاکيد مجدد بر جنبه ھای اجتماعی اين انقالب و برای جلوگيری از 

 دور شدن از پايگاه آن که بايد ذينفع اين انقالب باشند، گرد ھم می آورد.

ژانويه آن ھا را پرورانده  25خواست ھای کارگران که ما قبل از انقالب
 بوديم و بخشی از پيش درآمد اين انقالب شکوھمند بودند عبارتند از:

افزايش حداقل دستمزد ملی و حقوق بازنشستگی، و محدود کردن شکاف -1
 15ميان حداقل و حداکثر دستمزد به طوری که حداکثر دستمزد بيش از 

برابر حداقل دستمزد نباشد. اين کار به منظور دستيابی به اصل عدالت 
اجتماعی است که انقالب به خاطر آن به وقوع پيوست، پرداخت حقوق 
بيکاری و افزايش منظم و قاعده مند (حقوق و دستمزدھا) که متناسب با باال 

 رفتن قيمت ھا، افزايش يابد.
آزادی بی قيد و شرط و به دور از ھرگونه محدوديت ايجاد و سازمان -2

دادن اتحاديه ھای کارگری مستقل، و حمايت و حفاظت از اتحاديه ھای 
 کارگری و رھبران آنھا.

حق کارگران يدی ودفتری، دھقانان، کشاورزان وصاحبان ِحَرف برای -3
داشتن امنيت شغلی و حمايت از آنان در برابر اخراج و بيکارسازی. 
کارگران موقت و قراردادی بايد دائمی شوند و کارگران اخراج شده بايد به 
سر کارھای خود بازگردند. ما بايد از ھرگونه عذر و بھانه ای برای به کار 

 گماشتن کارگران بر مبنای قراردادھای موقت دوری و اجتناب نماييم.
ملّی سازی تمام شرکت ھای خصوصی و توقف کامل برنامه -باز-4

خصوصی سازی ننگين و مفتضحی که اقتصاد ملی ما با اجرای آن توسط 
 رژيم سابق به گل نشسته است.

5- 
*عزل کامل مديران فاسدی که برای به سمت ورشکستگی کشاندن و ارزان 

 فروختن شرکت ھا و کارخانجات مختلف گمارده شده اند.
 3*مھار به کارگماشتن مشاورينی که سن بازنشستگی شان گذشته و بيش از 

بيليون از درآمد ملّی کشور را می بلعند، به منظور گشودن فرصت ھای 
 شغلی برای جوانان.

*بازگشت به سياست اعمال کنترل قيمت کاالھا و خدمات به منظور پايين 
نگه داشتن قيمت ھا و اجتناب از بار کردن آن بر دوش اقشار فقير و 

 فرودست.
حق کارگران مصری برای اعتصاب، سازماندھی تحصن ھا و تظاھرات  -6

صلح آميز، شامل اعتصاب ھايی که ھم اکنون عليه بقايای رژيم گذشته يعنی 
کسانی که می کوشند کارخانجات را پيش فروش ارزان و ورشکسته نمايند، 
صورت ميگيرد. به زعم ما اگر اين انقالب نتواند به توزيع عادالنه ثروت 
منجر شود، ھيچ گونه ارزش و دستاوردی نداشته است. آزادی ھای ما بدون 
آزادی اجتماعی کامل نيست. حق رای به طور طبيعی وابسته به حق داشتن 

 يک قرص نان است.
بھداشت و درمان شرط الزم و ضروری برای افزايش توليد و بارآوری -7

 است.
انحالل فدراسيون اتحاديه ھای کارگری مصر که يکی از مھم ترين -8

 نمادھای فساد تحت حاکميت رژيم گذشته است.

برنامه زنده سيامک ستوده در کانال 
 پيام افغان

  

و ده دقيقه شب  8تا  7يکشنبه ھا ساعت 
 بوقت ايران

عصر جمعه بوقت 2.5ساعت  تکرار: 
 ايران
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جز  ھا و علی شريعتی ھا ھم مگرسودی به تـھراني
م  ھموار نمودن راه برای خمينی را داشتند؟ اگر ھ
ان  ي ا و مخصوصا در م ج ا در آن در اينجا و ي
ه  ه ب د ک ردی را سراغ داري حی ف مذھبيون مسي

رد  انسانيت و به انسان ھا خدمت کرده است، آن ف
ه خود را از روی عشق و  فعاليت انسان دوستان
ام داده  ج ا ان س ي ل خارج از حوزه سنتی مذھب و ک

 است. 

ز  جناب آقای سروش، نکته ي گری ن ھای بسيار دي
مي به نظرم مي ا را ن ھ ه  آيند و اگر آن ه ب گارم ن ن

اورم  ن ب ر اي ه ب م ک ل خاطر نداشتن جوھر در ق
 که ... يک کالم بس باشد! 

ه روشن و محکم  ده ک به باور من زمان آن رسي
ي رمال  نادرستی و ب دی را ب کار آخون سودی اف

ارزه  ب ه م کنيم، خود را از آنھا مبرا و جامعه را ب
عنت و  م. ل ي اي م فعال با اين جانيان انگل دعوت ن

يست.  نفرين برازنده و شايسته انسان روشن فکر ن
ا  ھ ن د. ت ن ت ـ س ي يش ن دی ب اينھا ھمه خرافاتی آخون

روز را  کنش ه دي ـھای سودمـند من و شماســت ک
 توانند بسـازند.  تـرميم و فـردا را مي

 شاد و سالمت باشيد 

 دکتر محمود تھرانی / فرانسه 

  1389—5اسفند 

ه  نکته دوم اينکه مناسب است اشاره ل ای کنم به جم
م،  ده از رژي دا ش زيبا و بسيار درست ديپلمات ج

ا  آقای احمد ملکی که مي ارزه ب گويد: اولين راه مب
ده است  ي رس ظلم، ترک ظالم است. آيا زمان آن ن
عی آن را  ای واق ن ع ه م م ب ال که شما نيز ترک ظ

ه  بکنيـد؟ آيا روشنفکر مذھبی مي تـواند وجود داشت
 باشـد؟ 

به باور من در مذھب و مخصوصا در اسالم، 
کر  ف روشنفکر معنا و مفھوم نـدارد. چرا که روشن
م دارد و تالش در  ل روز ع ه ام وآور است، ب ن
ساختن فردايی نوين را دارد. اما در مذھب تالش 

ھايی است که حتی صحت  تنھا در توجيه نقل قول
ه  سـت. چگون ي نـقل قولی آنھا مشخص و معلوم ن

ه يک روشـنفکر مذھبی مي ن را  تواند فلسف وي ای ن
ارائه بدھد؟ مگر آنکه روايـت و يا حديثی جديد را 

ه رآن  بسازد!؟ ترجم ات ق ای من درآوردی از آي
گر  ی دي ت ل رواي اب ق ی را در م ت ا رواي بکند و ي

 بگذارد!؟ 

ه  من بر اين باورم که زنجير مذھب بر ھر پايی ک
وده  باشد، گوش را کر، چشم را نابينا و زبان را آل

د  ای آورده کند. شما در جمله مي ن ان ايد که دين به م
وان ي وان را ح ر و انسان را  شراب است که حي ت

ا  کند! جمله زيباست و قافيه تر مي انسان دار ولی ام
ر  ام که شراب انسان را انسان من ھيچ گاه نديده ت

ي کرده باشد ان ار عرف ز  ! مگر در اشع ي ن ن ! دي
ه  ھرگز انسانی را انسان وده است. چرا ک م ن تر ن

چه  اصل دين بر پايه انسانيت نيست. در دين ھر آن
رده   ده و ب ن ان است، بـ م ن و آس ي ر روی زم ب

د  پروردگار مي اي ه ب ار است ک روردگ ه پ باشد. ب
سـود رساند و نه به بنده و برده! اگـر ھم اين اصل 
ام  ج را بر شما تقيه کردند، ولی در عمل آن را ان
دادند. کدامين آخوند را شما سراغ داريد که سودی 

 ھا داشته است؟ حتی علی  برای جامعه و انسان

 

 جناب آقای عبدالکريم سروش 

 

ه  ا ب ال شم ث بسيار مسرورم که باالخره شما و ام
ماھيت خبيث سردمداران رژيم جمھوری اسالمی 
دم. چه خوب  واقف آمديد. نامه اخير شما را خوان
حن  د ال دي ر ش ا ب که پس از انتظارھا، خواست م

 ھای شما تا مقداری برآورده شد.  شدن نوشته

ـگ ا جن ي آن موقع که م ب ا و آدم کشي طل ھای  ھ
اد  ھای بازمانده خـمينی و سـپس نـوچه ه ب اش را ب

داديم ، تنھا بوديـم و امثال شـما در  انتـقاد قـرار مي
ول  ه ق ات ب رھنگ خراف ه ف جبـھه مقابل ھنوز ب

 خودتان کافرپرور حضرات اعتقاد داشـتيد. 

ه  ت ک ه دو ن ا ب ـ ھ ن م ت ت در اين مختصر می خواس
ا  خالصه وار اشاره کنم و اميدوارم که به آنھا شم

 توجه و تفکر عميق بنماييد. 

رسم  نکته يکم اين اسـت که ھمواره از خود مي پ
کار جمھوری  ت اي ن م ج م رژي چرا امثال شـما ظل

ن وضوح مي د؟  اسالمی را تنھا امروز به اي ي ن ي ب
مگر ظلمھای رفته بر ديگران در طی سی و دو 
ه خارج  سال عمر نکبت بارجمھوری اسالمي، ک

 اند، ظلم نبودند؟  از محدوده خانواده گی شما بوده

ری از  ي رگ رای خب زی ب ھري ا م ري ھنگامی که ث
رود  گناھش به زندان وکيل آباد مشھد مي شوھر بي

دام  ، او را نيز مي راه شوھرش اع گيرند و به ھم
اری در خواب  ١٣۵٩می کنند . سال  ود. بسي ب

ود،  ب ا ن واده م ان خوش و اما ما، ھر چند که از خ
ای در  ھر آنچه را توانستيم انجام داديم. علی خامنه

ه  ود ک ردی ب اسم ف جريان بود ولی ھيچ نکرد! ق
در )  ۵٧ای (قبل از انقالب  ای در جلسه علی خامنه

اسم می  ه ق م ب ت موردش گفت: اگر دختر می داش
ی  اسم را عل م شوھرش ق دادم! ھم ثريا را و ھ

 خامنه ای شکنجه کرد و کشـت. 

رای  ھنگامی که دانستيم که سينما رکس آبادان را ب
از  اسالم و برای خدا به آتش کشيده اری ب اند، بسي

ا  ی م د، ول دن ي ن ھم در خواب بودند و نديدند و نش
ان  زم ا آن بوديم و فرياد برآورديم، ھر چند فرياد م
ه اصطالح  انوس سکوت ب ي ا در اق ھ ن غی ت جي

ب ذھ را م ث ران اک ک ف ن ود! و .... و  روش را ب گ
 توان برشمرد.  ھای بسياری ديگر را مي ھنگام

 سيامک ستوده

 در کانال تلويزيونی پارس

  ايرانشب بوقت  11.5تا  10.5ھر شنبه  

  

خش آن از پ برای ديدن برنامه و باز
 طريق اينترنت : 

www.mardomtv.com 

نامه سرگشاده دکتر محمود مرادخانی 
ای به سروش خواھرزاده خامنه   

 اعتراض بر باالی جرثقيل

بھمن از جرثقيل  ٢۵جوان سبزی که در روز 
باال رفته بود و توسط نيرو ھای امنيتی بازداشت 
شد، شناسايی شد. خانواده او توسط نيروھای 
امنيتی تحت فشار برای انجام مصاحبه با صدا و 
سيما و اعالم عدم ثبات روانی اکبر ھستند و 
امکان دارد حکم اعدام نيز برای وی صادر 
گردد. اکبر امينی که در جريان اعتراضات سال 
گذشته نيز چند ماھی باز داشت بوده، در روز 
حادثه به ھمراه پارچه ھای سبز و تصويری از 
شھدای سبز باالی جرثقيل رفته بود. وی گردن 
خود را با طناب آبی به جرثقيل بسته بود تا در 
صورت دخالت ماموران به دار آويخته شود. اما 
ماموران امنيتی با آوردن خانواده وی به محل 
وی را مجبور به پايين آمدن کردند. بر ماست تا 
با بر سر زبان آوردن اسم وی از سوء استفاده 

 ماموارن امنيتی از گمنامی وی جلوگيری کنيم. 

برنامه زنده سيامک ستوده 
 در کانال پيام افغان

  

و  8تا  7يکشنبه ھا ساعت 
 ده دقيقه شب بوقت ايران

عصر 2.5ساعت  تکرار: 
 جمعه بوقت ايران

  

 بوقت واشنگتن

ده و نيم صبح يکشنبه ھا الی يازده و 
 چھل دقيقه
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  دست و مغز
 

 نويسنده (احيا)
)1( 

 
انسان در پروسه تنازع بقا و دستيابی ھر چه 
بيشتر به نعمت ھای طبيعت مبادرت به ساختن 

او با ساختن ابزار برای اولين بار  . ابزار نمود
ً متفاوت و بالقوه خويش را بالفعل  استعداد ماھيتا

او در اين رھگذر ويژگی فيزيکی را که  .نمود
نسبت به ساير موجودات داشت ، به منصه 

او قادر گشت پيوندی ويژه بين  . ظھوررساند
مغز و دست خود ايجاد نمايد و در پروسه 
زمانی طوالنی ھر يک از اعضای فوق را 

او با اين عمل نشان . توسط ديگری تکامل بخشد
داد که بر خالف ساير موجودات قادر است تا با 
شناخت ويژگی ھای مختلف پديده ھايی که او را 
احاطه نموده اند آنھا را در ارتباطی خاص قرار 

او  . دھد که تا آن زمان در طبيعت وجود نداشت
برندگی استخوان و سنگينی سنگ را ، با نرمی 

او  . و ضربه پذيری شکار در کنار ھم قرار داد
از بريدن دستش با استخوان تيز و ضربه وارده 

جسمی سنگين در ذھنش رابطه ای زبه بدنش ا
ساخت و مفاھيم برندگی و ضربه را انتزاع 
نمود و سپس با ترکيب آن دو در عمل ابزار را 
با ھدفی خاص و در جھت وحدت ھر چه بيشتر 
خويش با طبيعت ابداع نمود اگر انتزاع مفاھيمی 

در ذھن انسان  ... چون برندگی و ضربه زدن و
منجر به ساخت اولين ابزارھا گرديد ، ساخت 
ابزار نيز پروسه عمل انتزاع را در ذھن انسان 

 . ھر چه بيشتر و بھتر تدقيق و تکامل بخشيد
دست ابزارساز مغز را فعال و مغز فعال ، 
دست را فعال تر و به کارھای دقيق و پيچيده تر 

ً متفاوت از بدو .واداشت اين دو حرکت ماھيتا
شروع تاريخ بشر به عنوان دو سر تضاد ، 
زمينه ای مساعد گشت تا در بستر آن انسان راه 
تکامل خويش را از ساير موجودات متمايز 
نمايد و بر بال ذھن بنشيند و به دور دست ھا 
پرواز نموده و با دستان خود بر زمين تکيه 

فعاليت ھای آتی را در ذھن خويش برنامه . نمايد
ريزی کرده و بر مبنای آن مبادرت به عمل 

حال ديگر انسان موجودی شده بود که می . نمايد
او ديگر  . توانست واقعه را قبل از وقوع ببيند

درزاويه ای از تکامل قرار گرفته بود که ھيچ 
 يک از موجودات عالم در آن قرار نداشتند

کشف آتش و ساخت ابزار دو زمينه بسيار .
مساعدی گرديد تا انسان از زمان فراغت 

ساعت ھای بيکاری  . بيشتری برخوردار گردد
و استراحت بھترين فرصت را به انسان داد تا 
درباره آنچه که انجام داده بود و آنچه که در 

تفکر در  . آينده بايد انجام دھد ، تفحص نمايد
زمينه ھای فوق و به اجرا درآوردن بی درنگ 
نتايج آن به او اين امکان را داد تا انتزاع مسائل 
را ھر چه بھتر وبيشتر در زندگانی روزمره 

تضاد بين انديشيدن و به عمل  . بکار بندد
کشاندن آن ، انسان را باموفقيت و ناکامی ھای 

 . فراوانی مواجه نمود
 
 

(2) 

کاربرد انتزاع ابتدا در محدوده نيازھای 
روزمره و محسوس مادی انسان فعال گرديد 
ليکن به مرور که انسان از طبيعت اطراف 
شناخت بھتر و بيشتری می يافت ، نيازھای 
جديدتری نيز درزندگی او سر بر می آورد که 
به منظور رفع آنھا ، به فعاليت واداشته می 

 .شد
فعاليت ھايی نظير خلق کارھای ھنری و 
اختراع زبان که زمينه مناسب جھت ارتباط 
ھر چه بيشتر با ھمنوعان را ايجاد نمود ، از 
جمله بزرگترين دستاوردھايی بودند که انسان 
به کمک انتزاع پديده ھا توانست به آنھا دست 

به کارگيری زبان ، انسان را قادر نمود تا . يابد
بتواند بدون حضور مادی پديده ای ، افکار 
خود را درباره آن به ھمنوعان خود منتقل 
نموده و موقعيت و شرايط پديده را برای آنھا 
ترسيم نمايد ، با آنھامشورت کرده و برای نيل 
به ھدف مشخصی به راه حل ھای مختلفی 

در بين پيشنھادھای مختلف بھترين  . دست يابد
را انتخاب و آن را راھنمای عمل خود قرار 

به اين ترتيب با آمادگی بيشتر و احاطه . دھد
در اين زمان  . کاملتر با مسائل رو به رو گردد

برتری اوبر ساير حيوانات تنھا کيفيت مغزش 
نسبت به آنھا نبوده بلکه او به درجه ای از 
تکامل رسيده بود که ھر انسان واحدی می 
توانست در ھر لحظه با مغز و انديشه افراد بی 

او با بکار   .شماری فکر کند و تصميم بگيرد
گيری کميت ھای بيشتری به کيفيت باالتری 

با ديدافراد مختلف به مسائل نگاه  . دست يافت
ايده و نظرات متعددی را در مورد  . کرد

موضوع واحد کسب ونسبت به آنھا تصميم 
نتايج ھريک از عقايد را قبل از  . گيری نمود

آنکه به عمل در آورد ، حدودأپيش بينی کرده 
و آنچه را که به واقعيت ھا نزديک تر بود ، به 
کار می گرفت و مابقی را کنارمی نھاد و بھره 
وری و توانايی او در انجام کارھا به شکل 

 تصاعدی رشد نمود و به امکانات
ھر مسئله ای . بيشتری از زندگی دست يافت

که در جمع طرح می شد ، سؤاالت گوناگونی 
را در اذھان افراد ايجاد می نمود و کنجکاوی 
انسان نسبت به طبيعت و شناخت آن را افزايش 

با رسيدن به پاسخ ھر سؤال ، سؤاالت . می داد
سؤاالت  . بيشتری در ذھن او شکل می گرفت

جديد زمينه مساعدی می گرديد تا انسانھا جھت 
دستيابی به پاسخ آن و کشف ھر چه 
بيشترواقعيت ھای طبيعت بر فعاليت روزمره 

به اين ترتيب بود که انسان وارد  . خود بيفزايد
استعداد فوق ، . يک کندوکاو بی انتھا گرديد

انسان را موفق نمود تا موضوع را از پديده 
جدا نموده و در ذھن خود بر روی آن کار 
نمايد ، بر قوانين جاری در طبيعت آگاھی يابد 
و در جريان آن امکانات طبيعت را ھرچه 

پروسه فوق در . بيشتر و بھتر به خدمت گيرد
پرتو پيوند دائم و مبادالت مکرر بين مغز و 

ھر کجا اين  . محيط حاصل گرديده است
ارتباط کمرنگ گرديده ، به ناچار حاصل 
فعاليت مغز انسان بر روی آن پديده ی به 
خصوص نيز از واقعيت دور و يا به انحراف 

 .کشيده شده است
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تنوع پديده ھا تا مرز بی نھايت موجب می شود تا 
 آگاھی انسان نسبت به آنھا پيوسته ناکافی باقی بماند

انسان ھرگز قادر نخواھد گشت که شناختش را  .
به بيان  . نسبت به ھستی درحال تغيير ، کامل نمايد

پيوسته رو به  (ھستی) ساده تر آگاھی او از جھان
ليکن ھرگز به آگاھی مطلق دست  .تکامل می باشد
در نتيجه انسان قادر نخواھد بود با . نخواھد يافت

تمام اجزای پيرامونش ارتباطی مستقيم و دائمی 
برقرارنمايد و قاعدتاً ھم نمی تواند به کليه سؤاالتی 
که در ذھنش در ارتباط با آنھا شکل می گيرد 
،پاسخ مستدل و علمی ارائه نمايد و اين با ميل 
درونی انسان که خواھان کشف و درک تمام 

به اين  . محيطش است ، در تضاد قرار می گيرد
جھت تاريخ اين واقعيت ناگوار را به ما نشان می 
دھد که گه گاه انسان ھا خود را فريب داده و بدون 
توجه به واقعيات و بدون آنکه شرايط مادی زندگی 
امکان پاسخگويی به يک سری از مسائل را مھيا 
نموده باشد ، تنھا با تکيه برذھن ، ايده ھايی را 
ارائه نموده و بر آن پافشاری می نمايد که کامالً با 

درست است که انسان با . عمل مغايرت دارد
انتزاع گام ھای بزرگی در راه شناخت و تسلط بر 
طبيعت برداشتھاست ، ليکن اين بار سکه روی 
ديگر خود را نشان داد و انسانھای مأيوس و 
واخورده را با انتزاع به دور از اين عمل ، از 
پديده ھای زمينی دور و به منظور کشف علل 

دو راه پيش روی . حوادث روانه آسمان ھانمود
انديشه ھای فوق را  (الف: انسان قرار داشت

سرکوب و مانع از بروز و طرح مسائل ظاھراً 
الينحل نمايد که در اين صورت زمينه رشد و 
تداوم عملکرد انتزاع را که سر منشاء تکامل 
زندگيش بود ، سرکوب نموده و به مرور زمينه 

به ھمراه  (ب. تحليل و نابودی آن را فراھم نمايد
پاسخگويی صحيح به تعداد کثيری از مسائل ، 
اجباراً به تعداد معدودی از آنھا نيزپاسخ ھای غير 
علمی و دور از واقع دھد و بر ايده ھای غير 

خصلت انتزاع و تجزيه و . علمی پافشاری نمايد
تحليل پديده ھا در مغز ، مسئله ھای نبود که به 
خواست و اراده اوبروز نموده باشد تا با خواست و 

اين پديده نيز مانند  . اراده او دگرگون و نابود گردد
کليه پديده ھای ديگر به دور از ھر گونه اراده ای 
و بنا بر ضرورت قوانين درونی ماده ، ايجاد و 

عقب نشينی ھا و  " راه تکامل خويش را با تمام
مختلف پيمود و در مجموع نقش  " کجروی ھای

انسان مختار  . ارزنده خود را در تکامل ايفا نمود
نبود که بين دو شيوه برخورد فوق يکی را انتخاب 

 . اصوالً اختيار در امر فوق ممتنع می باشد . نمايد
او چاره ای نداشت جز آنکه بی وقفه وبدون ھيچ 
گونه محدوديتی خواص ، شرايط و موقعيت پديده 
ھای اطراف خويش را از آنھا جدا ودر ذھن و 
مخيله خود در ارتباط با يکديگر قرار دھد و 

پروسه . تغييراتی در آنھا به نفع خود ايجاد نمايد
فوق نمی توانست در يک خط مستقيم و بدون 

ليکن در مجموع روش فوق  . انحراف انجام گيرد
توانست از ھمان ابتدا انسان ھای اوليه را به دست 
آوردھای تاريخ سازی ھمچون شکار با ابزار ، 

 . برساند ... کشاورزی ، دامداری و
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حس ھای چندگانه انسان پس از تماس با پديده 
ھای پيرامون خود عالئم و نشانه ھايی به 

مغز پس از دريافت  . مغز ارسال می نمايد
عالئم ، آنھا را تجزيه و تحليل و دسته بندی 
نموده ودر کنار يکديگر قرار می دھد و سس 
سؤاالتی در ارتباط با خواسته و ھدف خود 
طرح می نمايد و به منظور رسيدن به اھداف 
مورد نظر اقدام به ترکيب عالئم با يکديگر 
نموده و در ذھن خودتغييراتی در موضوع 

سپس برای  . موردنظر ايجاد می نمايد
رسيدن به نتيجه ، تغييرات صوری فوق را 
بر روی پديده مذکور اعمال نموده و نتيجه را 
مجدداً به مغز برده و پروسه قبلی را 
درمرحله ای باالتر طی می نمايد و به اين 
ترتيب سؤاالت و تغييرات کاملتری در ذھنش 
شکل می گيرد و در پی آن مجذذاً به ايجاد 
تغييرات جديد بر پديده دست می زند و اين 
کار را آنقدرتکرار می کند تا نتيجه مورد 

تنھا در اين صورت  . نظر را به دست آورد
است که نتيجه پروسه فوق برای ھميشه مورد 

 . تاييد و استفاده ھمگان قرار خواھد گرفت
چه تفاوتی بين محيط اطراف زندگی انسان 
ھای اوليه با محلی که پس مانده ھای غذايش 
انباشت می شد وجود داشت؟ چرا در محل 
پس مانده ھای غذای او سبزه بيشتری 
ميروئيد و درست آن گياھانی می روئيدند که 
او معموالً به عنوان خوراک جمع آوری 

 کرده بود؟
چه رابطه ای بين خوراک ھای جمع آوری 
شده ، سبزه ھای روئيده شده و محل پس مانده 
ھای غذايش می توانست وجود داشته باشد؟ 
کنجکاوی او و تکرار روئيدن آن گياھان در 
آن محل مخصوص می توانست او را به اين 
نتيجه برساند که دانه ھای آن توسط خود او 

وقتی مجموعه اين  . در آنجاريخته می شود
مسائل بارھا و بارھا طی نسل ھای متوالی 
در زندگی روزمره مشاھده و در مغزش 
دنبال گرديد ، به اين نتيجه رسيد که چنانچه 
که دانه ھايی که اوبه عنوان خوراک جمع 
آوری کرده است در شرايط خاص قرار 
گيرند ، سبز می شوند و از ھردانه سبز شده 

چرا با  . ، ده ھا و صدھا دانه به وجود می آيد
 دستان خود و آگاھانه اين کار رانکند؟

او پس از بارھا تجربه عملی موفق شد دانه 
را با روشی خاص با دستان خود در زمين 

و يا ھزاران . بکارد ومحصول آن را بردارد
سال قبل حيوان گوشت خوار کوچکی از پس 
مانده ھای غذای گوشتی انسان استفاده می 
کرد و به پاس آن به او انس بسته و در خيلی 
از موارد با ايجاد سروصدا او را ازخطرات 

مغز انسان در طول زمانی  . آگاه می نمود
طوالنی با کنار ھم قرار دادن بسياری 
ازواقعيت ھا در مورد اين حيوان کم کم 
 متقاعد گرديد تا ھمزيستی با او را شروع کند

تماماً  ... خانه سازی ، گله داری و.
 . سرنوشتی مشابه به مثال ھای فوق دارند

انسان در يک پروسه مکرر و در زمانی 
طوالنی به وسيله حس ھای چند گانه ارتباط 
يک جانبه ای با پديده ھای پيرامون خود 

***** برقرار می نمود و سپس از طريق دستانش 
***** *****
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  دست و مغز
گاھی با آنھا شاد  . روز با آنھا مواجه می گرديد

می شد و گاه افسرده ، او در آرزوی تکرار 
بعضی از حوادث و ممانعت از بروز برخی 

او آرزو می کرد بيمار نشود ، در  . ديگر بود
مسير سيل قرار نگيرد ، گرما و سرمای زياد 
تعادل زندگيش را بر ھم نزند تا با آرامش به 

او به منظور برآوردن  . زندگی ادامه دھد
آرزوھايش و دريافت پاسخی به مسائل فوق نمی 

دستان او  . توانست از دستانش کمک بگيرد
ابزارھای الزم به منظور شکار ، کشاورزی ، 

را ساخته بودند و ... خانه سازی ، مھار آتش و
به کمک آنھا به زندگی رونق بخشيده بودند ولی 
قادر نبودند ابزارھای الزم را به منظور 
جلوگيری از بروز سيل يا مرگ انسانھا و درک 

در نتيجه  . بسازند... طلوع و غروب خورشيد و
دست ھا نمی توانستند فرمان ھای مغز را در 

مغز ھم  . مورد مسائل فوق به اجرا درآورند
نافرمانی دست را تحمل نکرد و خود را رأساً 

مسائل نمود و ھماھنگی بين مغز  "حل" اقدام به
و دست را بر ھم زد و از دست ھا پيشی گرفت 

. 
 
 
 

 (دنباله مطالب فوق در شماره آينده)
 

 

 بھاران

 خجسته باد

*****

ارتباط مغز با دنيای پيرامون راممکن ساخت و 
ليکن جھان  . به نتايج غير قابل ترديد دست يافت

می  ل ن پيرامون انسان تنھا از پديده ھايی تشکي
گردد که بشود به آسانی آنھا را با دستان لمس و 

 . در آنھا تغيير ايجاد نماييم
د خسوف ،  ن ان خيلی از پديده ھای پيرامون ما م
اری  م ي کسوف ، طوفان ، زمين لرزه ، سيل ، ب

ه مغز ... و ا ب وسط حس ھای م ھنگامی که ت
ل  ي ل ح ه و ت جزي منتقل می شدند به آسانی قابل ت

ود  . نبودند دسترسی انسان به آنھا غير ممکن ب
دی  و برای مدت ھای طوالنی بدون آنکه جمع بن
اقی می  رد در مغز ب ي ام گ درستی از آنھا انج

ه  . ماندند وق رو ب انسان کنجکاو با پديده ھای ف
ی در مغزش  رو می شد و با مشاھده آنھا مسائل
ادر  ط آن دوره ق طرح می گرديدند که در شراي

ليکن گروھی از آنھا  . به پاسخگويی به آنھا نبود
ی و  الج ان ح زش غ وق را در م ل ف ائ مس
ه  ت ه خواس رھنمودھايی نيز به منظور رسيدن ب

د ودن م ی ن ه م ان ارائ ايش را  . ھ ه اج ن ب ک ي ل
ه  ده ای ک دي ر روی پ درآوردن اين راھکارھا ب
در دسترس نبود و راه ھای شناخت بر روی آن 

ود ای  . بسته بود ، امر محالی ب ھ ان ه انس چگون
رزه ،  ن ل ي روز زم ل ب اوليه می توانستند به عل

 ... شب و روز ، صاعقه ، بيماريھای مرموز و
که  ن ط آن دوره امکان اي د؟ در شراي رن پی بب
ده  دي ر پ ظي انسان بتواند به علل بروز حوادثی ن
ن  ھای فوق پی ببرد محال به نظر می رسيد و اي
وق ھر روزه در  ل ف ائ در شرايطی بود که مس
ا  زندگی او حادث می شد و به ناچار انعکاس آنھ
ل می  ق ت ن ه مغز م ه ب ان دگ توسط حس ھای چن

وق محال  . گرديد ل ف ائ امکان ناديده گرفتن مس
 بود ؛ زيرا وجود داشته و او ھر لحظه و ھر 

07 09 



 

 

 1 Rowshangar Publication Vol. 4, Issue No. 44 March 2011  08 

 (داستان) سنگواره 
کمرم درد گرفته .کف پايم می خارد. بازويم را يک خار خراشيده. يک سنگ ھم به پھلويم فشار می 
آورد.اين ھا ھمه بدجوری به بدنم فشار می آورند. انگار دارند حرکت می کنند. کاش کتی اينھا نيايند. 
وول می خورند. نکند کرم ھم دارد؟ توی کتاب علوم سال دوممان نوشته بود توی خاک کرم دارد. مثل 
آدم ننوشته بود که خبر مرگشان صدتا سئوال از آدم پرسيده بودند. بعد ھم نوشته بودند خودتان آزمايش 
کنيد تا بفھميد اين کرم ھا از کدام گوری می آينديک وقت ليزا و فرحناز سر نرسند؟ آنھا که ميدانند من 
نبودم. من از کرم ھای باد کرده بدم می آيد.نميدانند از سوسک و مورچه ھای بزرگ می ترسم. مورچه 
ھای مشکی که گاز ميگيرند.کتی می داند من از گاز و ھرچه ويشگون و چنگ و خراش است بدم می 
آيد. ھميشه بدم می آمده ولی کاريش نميشد کرد. مگر به من بود؟ ويشگون که می گرفت از جا می 
پريدم چشم غره که ميرفتم فکر می کرد ناز می کنم. چنگم که ميزد تنم می سوخت. اخم می کردم 
کثافت ميخنديد.می گفت قشنگ اخم می کنی. حاال کجاست؟ توی جمع نمی بينمش. انگار کرمھا ھستند 
که روی دستم می لولند. مور مورم ميشود. عينھو اين است که آرام پوست بازوی آدم را بليسند. و 

باريک باشد. مثل نيش مار و پرز داشته باشد.مثل.....دست و پای کرم مثال  -زبانم الل  –زبانشان انگار 
اگر ليزا سر برسد ممکن است سر وصدا راه بيندازد ونگذارد کارشان را بکنند. کاش نيايد. نميتوانم 
تکان بخورم پشتم می خارد . دستم را ھم که نميتوانم تکان بدھم.وقتی به رو دراز ميکشيدم خودش را 
رويم می انداخت و دستھايم را محکم با دستھايش می گرفت و از شانه ھايم شروع ميکرد. من که ديگر 
می دانستم دوست دارد اول سراغ کجا برود. انگار با خودش ھم تعارف داشت. تمام نميکرد خبر 
مرگش ھرچه زودتر برود پی کارش وقتی يکراست نميرفت سر اصل خنده ام می گرفت. خنده را که 
روی لب آدم ميبينند عصبانی ميشوند. حاال ھم عصبانی شدھاند.فکر می کنند به آنھا می خندم.مسخره 
شان می کنم. حاال ديگر فرقی نمی کند.کاش اول دو سه تا از آن درشتھايش را بيندازند  که  بقيه اش را 
نفھمم .اين پسر بچه ھا اينجا چکار می کنند؟ برای چی آمده اند؟  دنبال کون باباھايشان آمده اندو ھاج و 
واج چشم دوخته اند به دستشان. يکی دو تا از آن جغله ھا برای خوش خدمتی پيش حاج آقا سنگ ھای 
درشتی برداشته اند.و از ايستادنشان معلوم است ھدف گيری ھايشان ھم خوب است. خدا کند ھمين دو 
سه تا اول شروع کنند و زود تمام کنند.حوصله ندارم طول بکشد. ھيچ کاری را دوست ندارم طول 

 بکشد. ميترسم وسط کار کسی برسد.

پشت در قايم می شد و تا من می خواستم بروم تو ميپريد و می گفت.پخ سه متر از جا می پريدم. 
حرصم می گرفت. کريه ام ميگرفت. زورم که نمی رسيد.نميتوانستم کاری بکنم. کسی ھم که به حرف 
من گوش نمی داد. پسر شومبول طاليشان که ھيچوقت خطا نمی کرد ھميشه ھمه تقصيرھا گردن من 
بود.گفتنش فقط حواس آنھا را به من جلب می کرد. زير سئوال می رفتم که چرا نمی نشينم گلدوزی 

 کنم!

کردنه دوزی -يک خانم بايد ھمه گلدوزی ھا را بلد باشد. اسم ھمه شان را ھم بايد بلد باشد. ساقه دوزی
و آن دستمال سفره ھا و روميزی ھای احمقانه  يا  آن گوبلن ھای  -دندان موشی -زيکزاک دوزی -

 پنجاه در ھشتاد ريزبافت وھزار رنگ .

خوب شد النگوھايم را به فرحناز دادم.شاخ در آورد. کفتم عوض اينکه گير اين کثافت ھا بيفتد بگذار به 
تو برسد. حالل حالل است.برای ھر مثقالش عرق جبين ريختم.و خنديدم. بغلم کرد و بعد دستم را 
بوسيد.جای النگو ھا را وبغضش را قورت داد.فرحناز را ھل دادم به سمت در می ترسيدم سر 

 برسند.طاھر آمده بود دم در و با سنگ به در زده بود و بلند داد زده بود. حاج آقا با بقيه دارند می آيند.

انگشترم را ھم دادم به کتی که دوستش داشت . ھم انگشتر را ھم عباس آقا را ميگفت حيف اين عباس 
آقا يک شب بدھندش دست من چنان عباس آقايی بسازم که ديگر نلنگد. ما نفھميده بوديم می لنگد. صبح 
ھا با موتور می آمد در مغازه سر ظھر ھم کرکره را می کشيد پايين و با موتور ميرفت غذا می 
خورد.و عصری می آمد تا ھشت شب اره می کشيد و سمباده ميزد. گاھی ھم از پنجره ميديدم زن و دو 
بچه اش را با ھمان موتورش ميبرد مھمانی. من می گفتم البد خانه مادر زنش ميبرد. کتی می گفت نه 
خانه مادر خودش می بردو دليلش ھم بيراه نبود اگه مغازه از پدرش رسيده خانه ننه اش ھم بايد نزديک 
به مغازه باشد.اھل اين کارھا نبود ما شرط بندی کرديم کتی اصرار کرد . اول ھم خودش رفت.راه 
نداد. شايد اول ھم من ميرفتم راه نمی داد.البد بعد فکر کرده نظرش عوض شده من که رفتم بالفاصله 
راه دا د.من شرط را بردم. يادم نيست سر چی بود.کتی با عشوه خواسته بود عباس آقا بيايد وپايه 
ميزمان را درست کند و با دستش چنان پايه ميز را نشان داده بود که خودش از تصورش پقی زده بود 
زير خنده اما من محترمانه از او خواسته بودم که بيايد ميزمان را نگاھی بيندازد و گله کردم که چرا 
دوستم را از مغازه تان بيرون کرديد؟ آمد . به کتی راه نداد. اما گذاشت من ھر کار که ميخواھم بکنم. 
بعد ھم ده تا ھزار تومانی نو گذاشته بود روی بالش. کتی حرصش گرفته بود.راه ميرفت و پشت زن 
چادريش و ريغونه ااش بد می گفت. ادای دختر درازش را در می آورد و به پسرش می گفت غوره 
خشکيده. پول را ھم که به کتی دادم آرام نشد.گفتم حتما دوستش داری که انقدر حرص می خوری!؟پول 
ھا را بوسيد و روی چشمانش کشيد و پسم داد وگفت نه براش زحمت کشيدی به اين راحتی بر باد نده 
بر باد رفته! گفتم ولی تو دوستش داری! سر تکان داد و گفت نه. و رفت آشپزخانه و بلند داد زد نه.ھمه 
چيز را فھميدم. بعد از آن دو سه باری ھم آمد.ھر باربه بھانه ای. يک بار گفت سمباده يادش رفته . يک 
بار گفت می ترسم پيچش باز شود.کار از محکم کاری عيب نمی کند.و ھر بار ھم ده ھزار تومانی نو 
گذاشت. از کجا می دانست برای کسبه محل تخفيف ويزه ميدھيم.؟ برای ھم تعريف می کردند؟ کتی 
ميگفت اينھا اسم زنشان را روی کارت عروسی نمی نويسند که مبادا نا محرم با اسم زنشان حال کند. 

برای ھم تعريف می کنند.کلی ھم شاخ و برگ اضافه بھش می ب واما خاطرات حال کردنشان را با آ
 دھند.و خودشان ھم خر کيف می کنند

  

حاج آقا که اذن داد اولی به ھدف  خورد.نديدم کی زد. دلشوره گرفته ام نکند کسی سر برسد و 
نگذارد که تمام شود؟ نکند يکی بيايد و بگويد من بودم؟ من که خودم می دانم کتی اينھا ھم که می 
دانند.آنھا ھم اگر بيايند و بگويند کی حرفشان را باور می کند؟ فقط خود ھمان  زنک. او ھم که 
روحش خبر ندارد از کجا بداند؟ اين بار ھدف گيريشان زياد ھم بد نبود.درست که آن زنک نقابدار 
من نبودم اما زياد ھم فرقی نمی کند. نمی خواھم بيرون بيايم. تقال کنم حتما می توانم. اما نمی خواھم 
بگذار تمام بشود.ديگر نمی خواھم ريخت ھيچ کدامشان را ببينم. .....چرا دلشوره گرفته ام؟ راحت 

کسی نمی آيد. اگر ھم بيايد باالتر از مردن نيست.دومی را آن پسر بچه تخس زد. درست روی   باش
پيشانيم را ھدف گرفته بود. ھمان جا ھم خورد.سرم اول داغ شد. بعد سرد شد.و بعد .......شرھای از 
روی پيشانيم سرازير شد.دو سه تا اينجوری بزنند تمام می شود.کاش زودتر تمام بشود کاش کسی 
نيايد.مردھا دستشان می لرزد و به ھم نگاه نمی کنند. به من ھم نگاه نمی کنند.حق ھم دارند برای 

حاج آقا نشان بدھند چقدر از اين کارھا بدشان می آيد. آمده   اينکه کسی نفھمد آمده اند.آمدھاند که به
اند که ثواب ببرند. به من نگاه نمی کنند برای ھمين ھم به ھدف نمی خورد.عيبی ندارد کمی پيش 
پسر بچه ھا خيط می شوند. طاھر سنگ بزرگی در دست دارد. برای آنکه  پيک موتور سوار زنگ 

و کتی و ليزا را به ھم نريزد دمپايی پوشيدم و رفتم سر کوچه طاھر بلوز سياھی پوشيده   در را نزند
بود. و داشت پرچم سياه جلوی در خانه زھرا خانم را می بوسيد.و ريشه ھای پرچم را به سر و 
صورتش می کشيد.زير لب داشت صلوات ھم می فرستاد که چشمش به ناخن ھای الک زده من 
افتاد.به پاھای لختم ھم نگاھی کرد. بدم نمی آمدبی کار بودم.تا وقت نھار ھم کمی فرصت بود.خوبی 
اين پسر بچه ھا اين است که ھول ميشوند و زود کارشان را تمتم می کنندو می روند.پول ھم نمی داد 

تار مويش! به تجربه اش ھم می ارزيد. تا ابد   نمی داد فدای سرش. ھمه زن و بچه دارھا فدای يک
ھم يادش می ماند.می توانستم ھمه اصول را با محبت و دقت يک مادر يادش بدھم.پدرش خودش را 
ھم می کشت نمی توانست اينھا را يادش بدھد.چه برسد به مادرش.آقا نصرت ھم که مشتری خودم 
بود. با زنش ھم که سالم و عليکی داشتيم.طفلی فکر می کرد ما دانشجوی شھرستانی بوديم.و داشتيم 
سفت و سخت درس می خوانديم. يکی دو بار ھم برايمان آش نذری آورد عجب دست پختی داشت. 

 من که کاسه اش را ھم می ليسيدم.کتی می خنديد و می گفت اگر زری جون بدونه تو تا به حال چه 

چيز ھايش را ليسيدی تو را با ھمان دستھای بزرگش خفه می کند.کتی ميگفت البد صبح تا شب 
رخت می شويد که دستھايش انقدر بزرگ است.من و کتی حاضر بوديم ھميشه پسر بچه ھا را 
مجانی راه بيندازيم.يک جور صفا و صميميت تو کارشان بود. ليزا که می گفت من از زن دارھا دو 
برابر می گيرم. تا بتوانم پسر بچه ھا را مجانی بر گزار کنم. جوان را ھم ارزان حساب ميکرد. می 

با جوان ھا حال می کنم. موتور سواری و ماشين سواری وجاده چالوس و نوشابه و عشق و   گفت
حال و سرعت. عوضش با زن دارھا بايد چپيد تو سوراخ تا کسی نبيند.برای ھمين موش و گربه 

ميگفت اگر ھمين پول   بازی ھا می شد گران حساب کرد.خاک تو سرشان دو برابر ھم ميدادند.کتی
را به زنھا يشان ميدادند آنھا برايشان آکروبات بازی ھم می کردند! مال خودشان بود ھر جور می 

کنند. الزم ھم نبود به قاضی يا حاکم شرع جواب بدھند قايم موشک بازی ھم   توانستند عمل
نداشت.موتوری که آمد و نايلکس ظرف ھای يک بار مصرف چلو کباب و نوشابه خانواده را که داد 

پول دادن ھم زود دستم را پس کشيدم.برای ھمين اخم کرد و   دستم مثل ھميشه بھش حال ندادم و وقت
بقيه پولم را نداد.زود ھم رفت. طاھر ريشه ھای پرچم را به چشمش می کشيد و با يک چشمش به 
من و موتوری زل زده بود. موتوری که رفت ظرفھای غذا را نشانش دادم و بفرما زدم.گفتم اگر 
نھار نخوردی بيا با ما بخور مانتو ام را باز و بسته کردم شايد بفھمد اما نفھميد گفتم مادرت ھميشه 
برايمان نذری ميفرستد.بيا تا يک بار ھم ما جبران کنيم. رفت بلند گفتم کبابش حرف نداره ھا.تند تر 

 رفت اما  چند بار برگشت و نگاه کرد.

سنگ طاھر محکم خورد گوشه لبم و لبم را پاره کرد. خون روی چانه ام سرازير شد به طاھر نگاه 
قايم شد. آقا نصرت دست پاچه بود بال فاصله سنگ کوچکی   کردم و پوزخندی زدم. پشت پدرش

انداخت به من نخورد ھدف گيريش فاجعه بود.ھمه فھميدند نخواسته بزند.طاھر فرار کرد آقا نصرت 
ھم با عجله پشت سرش رفت.دو سه تا زن چادری ھم ايستاده اند يکی از آنھا صورتش را سفت و 

چسبيده. توی دستش چند النگو دارد.چادر از کجا آورده؟انگار فرحناز است. البد دارد گريه   سخت
می کند.شانه ھايش می لرزد. گردنم را راست ميکنم تا فکر نکند ترسيده ام. چرا تمامش نمی 

بيايم حکمم لغو   کنند؟من که تقال ھم نمی کنم.حاج آقا انگار دلش سوخته می گويد اگر بتوانم بيرون
می شود.فرحناز اشاره می کند تالش کن. نمی خواھم فقط خدا کند کسی سر نرسد.مرا برده بود پشت 
بام تا پوشال ھای کولر را آب بکشيم. ميترسيدم کسی سر برسد گفت کاری که نمی کنيم. داريم کولر 

. کی  را سرويس ميکنيم.کولر را ھم سرويس کرديم من شلنگ گرفتم و او پوشال ھا را آب کشيد.
باور می کرد؟ پشت بام و پسر و دختری جوان دم غروب!خواستيم بر گرديم مادر و خواھرش از 
خريد آمده بودند.چاره ای نداشتيم بايد از جلو آنھا می گذشتيم.و می رفتيم.وقت سالم و احوال پرسی 
با تمسخر به ھم نگاه کردند. عيبی ندارد پسر است ديگر.ھرچه به اين پدرش می گويم برايش زن 

شومبولش بروم. خب چه کند برای خودش مردی شده!؟ گاھی ھوس   بگير گوش نمی کند.قربان
ميکند بھتر از اين است که حول حولی زن بگيرد.و خودش رابدبخت کند. اينجوری کم خرج تر 
است قربان قد و باالش بروم عيبی ندارد. ھر کاری می کند توی خانه خودمان بکند.بھتر است از 
اينکه دوست و آشنا بفھمند. از ھمان اول گفته بودم نکند مادرت از خريد بيايد؟گفته بود نه خريدشان 

  ھميشه طول می کشد. اما نکشيده بود و زود آمدند.
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باالخره حاج آقا ھم دل به دريا زد.سنگ او کوچک بود. خورد به گوشم. اصال احساس نکردم. البد 
دلش نيامده بود ياد گذشته ھا افتاده.خوب است اين يکی معرفت دارد! چقدر آقا است! کاش عمری 

و ليزا بگويم مالحظه اش را   باقی بود و باز در خدمتش بوديم! به ياد گذشته ھا! کاش می شد به کتی
بکنند. تخفيف بدھند.از زنھا کسی سنگ نينداخت. اما پسر بچه ھا با غش غش خنده با ھم مسابقه می 
دھند. يکی ريزه ميزه آن وسط ھست که سنگ ھای بزرگ بر می دارد.يکی را ھم ھدر نداده فلفل 

خون ريخته   نبين چه ريزه ! سر و پيشانيم را شکسته له شدن دماغم ھم کار اوست. آنقدر از دماغم
که خاک جلوی سينه ام گل شده. گل ارغوانی با لخته ھای خون و شن و ماسه شناور در آن.در را 
بستم و پشت در ايستادم تا  نوار بھداشتی ام را عوض کنم. ناگھان از پنجره پريد تو و گفت پخ! و 
خنديد و گفت ترسيدی نه!؟و از اتاق بيرون رفت. رفتم تا به مامان بگويم. پشت در آشپزخانه ايستاد 
تا رسيدم و دھان باز کردم که گله کنم پريد وسط و با خنده گفت پخ ! و مامان با خنده گفت الھی 
بگردم! نکن عزيز دلم !ممکنه يکوقت خواھرت بترسه! به طرف دستشويی رفتم. دستانم را با 
حرص با آب و صابون شستم.و خشک کردم. تا خواستم برگردم پريد و با کر کر خنده گفت پخ !اول 
پشت بام را آب پاشی کردم تا خنک شود. بعد چادر شب ھا را انداختم و بعد رختخواب ھا را پھن 

ھا گذاشتم بعد ھم پشه بند ھا را بستم.تا خواستم از پله ھا برگردم بی   کردم. و مالفه ھا را کنار تشک
می آيد. اما ھميشه می ترسيدم   سر و صدا سر راھم سبز شد با مالفه ای بر روی سر ميدانستم که

مالفه را از سرش کشيدم و دنبالش کردم. اما نرسيدم موقعی که رسيدم پشت مامان قايم شده بود. و 
نميشد کرد. مالفه را روی سرش پرت کردم و بدون ھيچ حرفی رفتم. صدای آھسته قربان   کاری

صدقه مادر را توی راھرو شنيدم.ھر دو روی تخت بوديم و زير مالفه وول می زديم که صدايی از 
چقدر ميترسی ھمه رفته اند   اتاق پذيرايی آمد. از اولش گفتم کسی نيايد؟می خنديد و می گفت نه

مشھد.ھيچ کس اينجا نيست.گفتم دست خودم نيست ميترسم گفت ھرکه آمد با من. سروصدا را که 
شنيد سراسيمه بلند شد رفت. شلوارش را توی راھرو پوشيد. برادرش بود.از خوابگاه آمده بود 
مدارکش را ببرد.مجبور شد بفرما بزند و وانمود کند اينکاره ام ! انگار جرمش سبک تر می شد. 
چندشم شد. گذاشتم ھر کار ميخواھند بکنند. به خاطر آبروی او ! چقدر احمق بودم.آخرش ھردو 
برادر می خنديدند. نفس نفس ميزدند و روی شانه ھم می زدند.بزرگتر به خاطر کلکی که زده بود و 
کلکش گرفته بود می خنديد.و کوچکتر به خاطر اينکه بزرگتر آدم حسابش کرده بود وتوی بازی 
راھش داده بود.چقدر خوب جوابش را داده بود.البد ازقبل فکرش را کرده بود که خيالش آنقدر جمع 
بود.ترسم الکی نبود. ھيچوقت الکی نيست. يکی سر رسيده بود. ھميشه يکی از راه می رسد و دل 
آدم ھری ميريزد پايين. خدا    خدا ميکردم يکی از راه برسد. ھمان يک بار بود که از ته دل می 
خواستم يکی از راه برسد.بايد مرا می ديد. بايد ما را می ديد. من بلند شدم و گذاشتم تا خوب ھمه 
چيز را ببيند.تا ببينم چه حسی دارد؟ در را که باز کرد من گذاشتم تا خوب ھمه چيز را ببيند. کار 
 خودش بود. جرمش را سبک کرده بودم. نجاتش داده بودم. برادرش ھم بفرما زد! اما او نيامد اما

 برادرش مرا به ھمه دوستانش معرفی کرد. وھمه دوستانش مرا به ھمه دوستانشان معرفی کردند.

سرم گيج می رود. آن پسر بچه ھنوز با جديت دارد سنگ پرت می کند.کاش کسی جلويش را نگيرد. 
چند تايی ھم غريبه ھستند. تا به حال ھيچ کدامشان را نديده ام. آشنا ھا کنار کشيده اند. يواش يواش 

می گيرند. دوربين ھايشان را   جيم شده اند. دو سه خبرنگار سمج ھم چپ و راست از من عکس
روی خون ھای دلمه بسته و مگس ھايی که دور و برم چرخ می زنند تنظيم می کنند و چليک چليک 
عکس می اندازند. چقدر مشھور شده ام! ميگفت راستش را بگو تو آنقدر حرفه ای ھستی که نمی 
شود باور کرد بار اولت است.حتی باور نمی کرد که فيلم ھم نديده ام ميگفت مگر می شود؟فيلم را که 

که نمی شد اينجور فيلم ھا را ديد.خانه   ديگر اين روزھا ھمه ميبينند! گفتم ھمه بله اما من نه. در خانه
دوستانم ھم که اجازه نداشتم بروم. گفت يک فيلم دارم که زنش عين توست. نقاب دارد اما قد و 
ھيکلش خود خود توست.با خنده گفت خالش ھم درست جای خال توست! با ھمان اندازه و ھمان 
رنگ! گفتم اما مثل من که نيست. کيفيتش را ميگويم! گفت اتفاقا کيفيتش ھم مثل خود توست! گفتم از 

 کجا می دانی؟گفت ميدانم ديگر!

عجب ضرب شستی ! چه پسر سمجی ! بزن آن يکی دو تايی را ھم که داری بزن . تمامش کن 
دندانم خرد شد تف کردم بيرون. چانه ام له شده. افرين پسر!عجب شجاعتی! سنگ ھايش تمام شد. به 

 سنگ ريزه ھا رضا نداد..پاورچين آمد که سنگ 

درشت جمع کند! روی پا نشست دست دراز کرد.تا سنگ بردارد. سنگ خونی بود.سنگ را پرت 
 کرد و دستش را با شلوارش

پاک کرد. خواست سنگی ديگر بردارد. آھسته گفتم ببينم ميتونی پنج دفعه سرم را نشون بگيری؟ 
 بغلش را پر سنگ کرده بود. 

 سنگ ھای خيس را بر نداشته بود.زير لب گفتم.کاشکی کسی سر نرسه.

 

با حوله صورتم را خشک می کردم. آھسته می آمد جلوی رويم می ايستاد.حوله را که بر می داشتم 
ناگھان او را جلوی رويم می ديدم. می خنديد و می گفت ترسيدی نه ؟ اگر می گفتم نه راضی نمی 
شد و تا آخر شب آنقدر مرا می ترساند تا به گريه بيفتم. اما آن اواخر ياد گرفته بودم که بگم خيلی 
ترسيدم. و از ترس به گريه افتاده ام تا زودتر ولم کند به حال خودم.ميگفت بازويم را چنگ بزن.! 

آخه   می زدم. می گفت اينجا را ھم چنگ بزن! می زدم مخنديد می گفت يک کم محکمتر! می گفتم
می ترسم دردت بياد! می گفت اون مھم نيست! ميگفت ميخوام يه چند روزی روی بازوم بمونه!

چرا؟ می گفت داد بزن ديگه!ميگفتم آخه چرا؟ بقيه می شنفن! ميخنديد و   ميگفت داد بزن. می گفتم
ميگفت من ھم می خواھم بقيه بشنفن! سوييت مستقل داشت. بقيه خوانوادش جدا بودند. می خواست 
ھمه بشنوند. قدش خيلی کوتاه بود. از اين کوتوله ھا از خدايش بود يکی سر برسد و ببيندمان سه تا 
برادر داشت و دو خوا ھر. از آن آتيشی ھا بود! گرچه با آن کارھايش زھر مارم می کرد. اما 

 ھم کسی نيامد.البد باور نمی کردند. فکر می کردند فيلم گذاشته! ھيچوقت

مردی پشت سر پسرک در آمد و دستش را گرفت.و با تشر بردش بيرون از جمعيت. اه خاک تو 
 سرت دختر! چقدر بد شانسی

مردک آشنا بود. مشتری نبود اما اھل محل بود.دندت نرم حاال بمان با ھمين سنگريزه ھايی که ھر 
از چند گاھی يکی به طرفت مياندازد. يکخاکی توی سرت کن! خسته شدھاند انگار. شور و حالشان 

و آنھا فقط تمام شدن کار را ببينند.شايد می ترسند خيط   خوابيده. فقط منتظرند که ديگران بيندا زند
حاج آقا نظرش عوض شود؟   شوند! شايد می ترسند آنھا نفر آخر باشند! شايد شک کرده اند! نکند

 بايد حواسم باشد يک وقت از ذھنم در نرود.که من نبودم. من آن زن نقابدار توی فيلم نبودم.

 تو را به خدا يکی دو تای ديگر مانده بجنبيد االن يکی سر ميرسد ھا!؟

 (برنده لوح مسابقه داستان نويسی صادق ھدايت )

   

 آذردخت بھرامی
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 بر او ببخشاييد 
 زيرا که مسحور است

 زيرا که ريشه ھای ھستی بارآور شماست
 در خاکھای غربت او نقب می زنند

 و قلب زود باور او را 
 با ضربه ھای موذی حسرت 

 در کنج سينه اش متورم می سازند

 فروغ فرخزاد

 ديوار
 در گذشت پر شتاب لحظه ھای سرد 

 چشمھای وحشی تو در سکوت خويش 

 گرد من ديوار ميسازد

 می گريزم از تو در بيراھه ھای راه 

 تا ببينم دشتھا را در غبار ماه 

 تا بشويم تن به آب چشمه ھای نور 

 در مه رنگين صبح گرم تابستان 

 پر کنم دامان ز سوسن ھای صحرايی 

 بشنوم بانگ خروسان را ز بام کلبه دھقان 

 می گريزم از تو تا در دامن صحرا 

 سخت بفشارم به روی سبزه ھا پا را 

 سرد علفھا را   يا بنوشم شبنم

 می گريزم از تو تا در ساحلی متروک 

 از فراز صخره ھای گمشده در ابر تاريکی 

 بنگرم رقص دوار انگيز طوفانھای دريا را 

 در غروبی دور 

 چون کبوترھای وحشی زير پر گيرم 

 دشتھا را کوھھا را آسمانھا را 

 بشنوم از البالی بوته ھای خشک 

 نغمه ھای شادی مرغان صحرا را 

 می گريزم از تو تا دور از تو بگشايم 

 راه شھر آرزو را

 و درون شھر ...

 درب سنگين طاليی قصر رويا را 

 ليک چشمان تو با فرياد خاموشش

 راھھا را در نگاھم تار ميسازد

 ھمچنان در ظلمت رازش 

 گرد من ديوار ميسازد 

 عاقبت يکروز ...

 ميگريزم از فسون ديده ترديد 

 می تروام ھمچو عطری از گل رنگين رويا ھا 

 می خزم در موج گيسوی نسيم شب

 می روم تا ساحل خورشيد 

 در جھانی خفته در آرامشی جاويد 

 نرم ميلغزم درون بستر ابری طاليی رنگ 

 پنجه ھای نور ميريزد بروی آسمان شاد 

 طرح بس آھنگ 

 من از آنجا سر خوش و آزاد 

 ديده می دوزم به دنيايی که چشم پر فسون تو 

 راھھايش را به چشمم تار ميسازد 

 ديده ميدوزم به دنيايی که چشم پر فسون تو 

 ھمچنان در ظلمت رازش 

 گرد آن ديوار ميسازد 

 وان سيه چرده که می ناليد 

 پايين بود... 

 اگر يک فرد انسان واحد يک بود 

 اين تساوی زير و رو می شد 

 حال می پرسم يک اگر با يک برابر بود 

 نان و مال مفت خواران 

 از کجا آماده می گرديد؟ 

 يا چه کس ديوار چين ھا را بنا می کرد؟ 

 يک اگر با يک برابر بود 

 پس که پشتش  زير بار فقر خم می شد؟ 

 يا که زير ضربت شالق له می گشت؟ 

 يک اگر با يک برابر بود 

 پس چه کس آزادگان را در قفس می کرد؟ 

 معلم ناله آسا گفت:: 

 بچه ھا در جزوه ھای خويش بنويسيد 

 يک با يک برابر نيست... 

 (خسرو گلسرخي) 

 

 

 

 

 بر او ببخشا ييد

 ببخشاييد
 بر او که گاه گاه 

 پيوند دردناک وجودش را 
 با آب ھای راکد 

 و حفره ھای خالی از ياد می برد
 و ابلھانه می پندارد
 که حق زيستن دارد

 بر او ببخشاييد 
 بر خشم بی تفاوت يک تصوير 

 که آرزوی دوردست تحرک 
 در ديدگان کاغذيش آب ميشود 

 بر او ببخشاييد 
 بر او که در سراسر تابوتش 

 جريان سرخ ماه گذر دارد 
 و عطر ھای منقلب شب 

 خواب ھزار ساله اندامش را
 آشفته ميکند 

 بر او ببخشاييد 
 بر او که از درون متالشيست

اما ھنوز پوست چشمانش از تصور ذرات نور می 
 سوزد 

 و گيسوان بيھده اش 
 نوميدوار از نفوذ نفسھای عشق می لرزد 

 ای ساکنان سرزمين ساده خوشبختی 
 ای ھمدمان پنجره ھای گشوده در باران 

 بر او ببخشاييد 

 تساوی

 معلم پای تخته داد می زد 

 صورتش از خشم گلگون بود 

 و دستانش به زير پوششی از گرد پنھان بود 

 ولی آخر کالسی ھا 

 لواشک بين خود تقسيم می کردند 

 را ورق می زد » جوانان«وان يکی در گوشه ای ديگر

برای که بی خود ھای و ھوی می کرد و با آن شور بی 
 پايان 

 تساوی ھای جبری را نشان می داد 

 با خطی خوانا به روی تخته ای کز ظلمتی تاريک 

 غمگين بود 

 تساوی را چنين بنوشت: 

  »يک با يک برابر است...«

 از ميان جمع شاگردان يکی برخاست 

 ھميشه يک نفر بايد بپا خيزد 

 به آرامی سخن سر داد: 

 تساوی اشتباھی فاحش و محض است 

 معلم 

 مات بر جا ماند. 

 و او پرسيد: 

 اگر يک فرد انسان واحد يک بود آيا باز 

 يک با يک برابر بود؟ 

 سکوت مدھشی بود و سوالی سخت 

 معلم خشمگين فرياد زد: 

 آری برابر بود 

 و او با پوزخندی گفت: 

 اگر يک فرد انسان واحد يک بود 

 آنکه زور و زر به دامن داشت باال بود 

 وانکه 

 قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت 

 پايين بود... 

 اگر يک فرد انسان واحد يک بود 

 آنکه صورت نقره گون 

 چون قرص مه می داشت 

 باال بود 

  آی آدم ھا

 آی آدم ھا که بر ساحل نشسته شاد و خندانيد! 

 يک نفر در آب دارد می سپارد جان.

 يک نفر دارد که دست و پای دايم می زند

 روی اين دريای تند و تيره و سنگين که می دانيد.

آن زمان که مست ھستيد از خيال دست ياييدن به 

 دشمن

 آن زمان که پيش خود بی ھوده پنداريد

 که گرفت استيد دست ناتوانی را

 تا توانايی بھتر را پديد آريد.

 آن زمانی که تنگ می بنديد

 بر کمر ھاتان کمر بند

 در چه ھنگامی بگويم من؟

يک نفر در آب دارد می کند بی ھوده جان، 

 قربان!

 

 آی آدم ھا که بر ساحل بساط دلگشا داريد!

 نان به سفره، جامه تان بر تن؛

 يک نفر در آب می خواند شما را.

 موج سنگين را به دست خسته می کوبد

 باز می دارد دھان با چشم از وحشت دريده

 سايه ھاتان را ز راه دور ديده.

آب را بلعيده در گود کبود و ھر زمان بی تابی 

 اش افزون

 می کند زين آب، بيرون

 گاه سر، گه پا

 آی آدم ھا!

 

 

 او ز راه دور اين کھنه جھان را باز می پايد

 می زند فرياد و اميد کمک دارد.

 آی آدم ھا که روی ساحل آرام در کار تماشاييد!

 موج می کوبد به روی ساحل خاموش

پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده بس 

 مدھوش.

می رود نعره زنان، وين بانگ باز از دور می 

 آيد:

 ».آی آدم ھا«

 و صدای باد ھر دم دل گزاتر

 و در صدای باد بانگ او رھاتر

 از ميان آب ھای دور و نزديک

 باز در گوش اين ندا ھا:

  »...آی آدم ھا«

 نيما يوشيج
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فيلسوف ھای شومن يا شومن ھای 
 فيلسوف؟

 نويسنده:رضا علوی  

 

ا، اصالح نگرش و ١٣۴٠از نخستين روزھای سال  درن کردن سنت ھ ه اسالم، م گری ب ازن ، ب
ه  ١٣۴٠تجددورزی به دين به شکل پراکنده آغاز شد و در ميانه دھه  ی ب ت ع ی شري با حضور دکتر عل

ه ھر يک  ی ک اي يپ ھ اوج خود رسيد. بازنگران به دين برای شناساندن اسالم غير فقاھتی، نخست ت
د: ”  فرھنگ اسالم“ نمادی از  دن می باشند انتخاب کردند. آنان شيفته و دل باخته سه شخصيت تاريخی ش

فرھنگ “ تربيت شده در اسالم اوليه، ابوعلی سينا سمبل فيلسوفی متفکر و برجسته در ”  ابوذر غفاری“ 
با نگرشی به تاريخ، درمی يابيم که ابوذر در صدر ”.  معروف ترين شخصيت ھا“ و حالج از ”  اسالمی

ان  می و خرد آن اسالم تعليم و حضور يافت، اما ارج و اعتبار ابوعلی سينا و حالج به دليل انديشه عل
 است و صرفا متعلق کردن ايشان به فلسفه اسالم ناعادالنه و وارونه جلوه دادن تاريخ است. 

رد:  ا “… دکتر علی شريعتی خويش را ابوذر می دانست و ابوذر را بدين گونه توصيف می ک مردی ب
اری …”.  دو چھره، يک روح دو بعدی، مرد شمشير و نماز وذر غف گالدياتور اسالم دکتر شريعتی، اب

ه او “… است و نماد ابوذر استخوان شتر!  د و ب ن ه می ک ل ابوذر با ھمان استخوان شتر به يھودی حم
ر و …”  ضربتی می زند که سرش می شکند و به ھالکت می رسد رد شمشي اين است ويژگی ھای م

نماز، قھرمان خشونت و معشوق علی شريعتی و قرن ھا بعد، ابوذر در خراسان علی شريعتی را شيفته 
 خود می کند. 

ل می  دي ب فت ت اسالم علی شريعتی، پيراھنی است ايدئولوژيکی پر از وصله پينه، که به جامه ای زرب
 شود تا مسلمانان عريان را بپوشاند و در نتيجه مردم روزن درزھای آن را نبينند. 

ه او را ھمچون ”  مجاھدين خلق“ فرزندان عصر شريعتی چه آنان که خود را  ی ک د، چه کسان ناميدن
د ”  لعنت هللا“ ستودند و چه آنان که بر او ”  اولياء هللا“  ن ت رف ذي خواندند، ھمگان، چنان از شريعتی تاثير پ

 که چشمان را کور و انديشه را منجمد کرد. 

 پيروزی نابھنگام 

خشی از ١٣٧۶در سال  است جمھوری و ب ه ري د ک ودن ، اصالح طلبان ھنوز، چندان استوار نشده ب
اری  ا ي ه ب حاکميت و مجلس را در اختيار خود گرفتند. پيروزی نابھنگام، آنان را به تالش واداشت ک

ان سازی“ تئوری ھای ناھمگون،  گارنگ، ھمچون ”  آرم م و رن ھ ب والت م ق د. خرواری از م ن ن ک
 روشنفکری دينی، و اصالحات دينی در يک رزمگاه وسيع به آزمون گذاشته شد. 

يت و رنگ و ”  مردم ساالری“ ھا تز ”  دوم خردادی“  ذاب را به يک ابزار برنده تبديل کردند و به آن ج
 لعاب بخشيده و در مقابل مخالفان ھمچون شمشير داموکلس پيراھن عثمان کردند. 

ديشان  وان اره ن ک ازار م در آن روزھا، اصالح طلبی (و بعدھا تجديدنظر طلبی) يک آرمان شد و در ب
 دينی به حرکت درآمد. 

ه ”  مردم ساالری“  د و ن ن ت ح آن را داش وضي ھميشه در يک ابھام باقی ماند، نه فيلسوفان شومن توان ت
 عمر آن کفاف کرد، پس به حاشيه رانده شد و در جعبه خانه ی تاريخ بايگانی شد. 

ه ی  ه  ١٣٧٠در نيمه ی دوم دھ خست دھ ه ی ن م ي ه  ١٣٨٠و ن ی ب ن کران دي ف اره ای از روشن پ
ا  ه ت ی ک روشنفکران غيردينی تبديل شدند و از دموکراسی غير دينی و سکوالريسم سخن گفتند و کسان
راسی  وک ه دم ت اخ سال قبل، منتقدان سرسخت فلسفه ی غرب بودند، به افراط کشيده شدند و شيفته و دلب

 ھا با يک بحران تئوريک روبرو شدند. ” دوم خردادی“غربی شدند. و بدينگونه 

 ويژگی ھای فيلسوفان شومن 

ی ”  ايدئولوژی سازی اسالمی“ دھه ی سوداگری  ١٣۴٠دھه ی  ت ع بود. آموختگان آموزه ھای علی شري
اب ”  بحث“ شدند، دانشگاه ھا را رھا کرده و چريک شدند. باب ”  جھادپرست“  اد“ را بستند و ب را ”  جھ

گشودند. کتاب ھا را در تاقچه ھا گذاشتند و اسلحه در دست گرفتند. چريک ھای جوان مجاھد، خود را 
 ابوذر زمان می ديدند. 

به روشنفکران دگرانديش طعنه می زدند و کتاب ھای قطور فلسفی را حقير می شماردند و قرآن را در 
ی  قطع جيبی در اتوبوس ھای بين کرج و تھران ـ بدون تسلط بر زبان عربی ـ می آموختند. دکتر شريعت
تاريخ را واژگون کرد، عالمان بی عمل را از خود راند و عامالن بی علم را تربيت کرد که حاصل آن 
رھبر کنونی مجاھدين است. وی سنت اسالمی را به کنار زد و شورشگران متجدد را آموزش داد که ده 

 سال بعد به سرزمين صدام تبعيد شوند. 

ود.  ا و شورشگران ب رای چريک ھ اسالم دکتر شريعتی، اسالم غيرفقاھتی، و پيام آور رنسانسی ب
د. از  ن ک شريعتی مريدان خود را خلسه ی معنوی می کرد و در سرھا شوری و در دماغ ھا بادی می اف
ع اسالم و  ف تئوری ھای مارکسيست ھا و سوسياليست ھای فرانسوی استفاده می کرد و به ابزاری به ن
ه و  ان رک بر عليه مارکسيسم به کار می برد. شاگردانش در ظاھر ضد مارکسيست بودند و در باطن زي

 خيره سرانه، از آن ايدئولوژی تأثير می پذيرفتند. 

 

 

د و  ردن زم اسالمی را مطرح ک ي ان ت روتس ه پ ظري شاگردان (غير چريک) شريعتی، سال ھا بعد ن
 مانيفست آن را ھاشم آغاجری در ھمدان قرائت کرد. 

بيست سال بعد تشت بی عملی و بی علمی شاگردانش از پشت بام افتاد و کوس رسوايی انديشه تخيلی 
 آنان بلند شد. 

 خوابگاه انديشه و عرفان 

دن  ن ه در ل ز“ کليه پنج تن فيلسوفان نوانديش مسلمانی که ھفته گذشت بش سب کر جن اق ف را راه ″  ات
اندازی کردند، يعنی آقايان: سروش، گنجی، کديور، مھاجرانی، و عبدالعلی بازرگان نخستين آموزش 
ودن سنت  ھای خود را از شريعتی فراگرفتند. اين نوانديشان مسلمان، در پی تجدد بودند و از عقيم ب

 می ناليدند ولی ھرگز دلبستگی و دلباختگی انديشه ی خود را از سنت نبريدند. 

ی  ت ع در بين اين پنج تن، کديور، سروش و مھاجرانی با عرفان و فلسفه ی اسالمی آشنا شدند که شري
ل  اف د. غ ن ن از آن بی بھره بود و اين پايگاه قوتی برای آنان شد که ديالکتيک سوسياليسم را نيز نفی ک

 از اين که اين سالح ليبراليسم بود که مارکسيسم را می کوبد نه فلسفه ی عرفان اسالمی. 

آنان بر اين گمان بودند که در نزاع و چالش بين فيلسوفان غرب، از ھر طرف که کشته شود به سود 
ام  سم“ اسالم است، اما از ھمزيستی اين چالش ھا فرزندی خلف متولد شد به ن ي رال ب ي ی در ”  ل ه دل ک

االت  ق ه ای در م گرو سروش داشت و سری در غنيمت کديور و انديشه ای در نوشتار گنجی و خام
مھاجرانی. بدين ترتيب آشکار شد که خدمات سروش، مھاجرانی، کديور و گنجی به اسالم بی مزد و 

سال پيش آغاز کرد، و نسخه ی اسالم  ۴٠منت نبوده است. و اين ھمان سناريويی است که شريعتی 
وی  ل ھ ود و از پ را در زرورق پيچيد. و ھمان تجدد و ايدئولوژی است که شريعتی بر تار آن تنيده ب

 راست خويش پنج تن آل عبا (سروش و ديگران) و ساير فيلسوفان اصالح طلب را زاياند. 

ه  سروش سال ھا زمان صرف کرد، خواند نوشت و مجادله کرد تا توانست اسالم را ليبراليزه کند و ب
 مطرح شود. ” فيلسوف نوانديش مسلمان“عنوان 

د و ”  تجديد فراش“ پس، روشنفکران اسالمی، در فکر  افتادند، تا که شايد بر نازايی خويش فائق شون
از اسالم به شيفتگان خود ارائه دھند. منورالفکران ”  نمايش عرفانی“ اسالم را به عرفان تبديل کنند و 

 اسالمی، مطالبات فلسفی خود را از غرب و خواسته ھای معنوی خود را از اسالم می گيرند. 

و مولوی عصر اينترنت می شوند و در يک  ٢١و بدين گونه است که: فيلسوفان شومن، حالج قرن 
ت، يک  دست جام باده و در دست دگر زلف يار می گيرند. در يک دست تجدد و در دست دگر سن

اورای ”  پوپر“ دست در دست  ی در م يک و دل و دست ديگر در کف مولوی، سری در سودای تکن
 عرفان دارند. 

فيلسوفان شومن، مردان ھميشه در صحنه ھستند، می دانند که چگونه بايد نان يزيد را خورد و مدح 
عمر کرد. می توانند نماز صبح را پشت سرعلی بخوانند و شباھنگام بر سفره ی معاويه لقمه بگيرند. 

 حضور يابند. ” ابوسھل زوزنی“را بازی کنند و ھم در محاکمه ” حسنک وزير“می توانند ھم نقش 

ه علت وجود  ر، ب رن اخي م ق ي ت، در ن به دليل سرگردانی در انديشه، پروژه ناتمام مدرنيته و سن
 به اتمام نمی رسد و حاصل آن نزاع عمل و دل است و علم و عمل. ” شومن ھای فيلسوف“

رار  ق ت اب اس اکثر اين عالی جنابان، با وجود تکيه و تأکيد بر علم و معرفت و با تمام تالش شان در ب
 عقالنيت و خرد، در انتھا، فتوای تقليد می دھند (مھاجرانی و سروش) 

وی“ سروش تبديل می شود و ”  تصوف سنتی“ علی شريعتی به ”  عرفان مدرن“  ب ه ن جرب ” بسط ت
 کديور می شود. ” تئوری تعميم امامت“جايگزين 

جامعه را “…. می دانست که ”  انسانی مافوق و پيشوا و ابرمرد“ دکتر شريعتی امام يا رھبر دينی را 
ه …”  سرپرستی، زعامت و رھبری می کند ام“ در چنين حوزه ی انديشه: آن کس ک ارد ”  ام می ک

 درو خواھد کرد. ” خمينی و خامنه ای“بدون ترديد 

ه ی  ٣٠لنگر انداخته اند، آگاھانه می کوشند که جنايات ″  اتاق فکر جنبش سبز“ فيلسوفانی که در  سال
حکومت اسالمی را فقط به دوره ی خامنه ای تقليل دھند و آب تطھير بر سر آقای خمينی بريزند و با 

 ياری آقای موسوی آرزوی بازگشت به دوران خمينی را نويد می دھند. 

 بحران تئوريک 

در آن است که به جستجوی ھويت دينی درآيند و پرسش ھايی که ”  نوانديشان مسلمان“ نخستين تالش 
اسی وی را  ردم شن ھايدگر ده ھا سال قبل از جامعه آلمان می کرد و تحليل ھای جامعه شناسی و م

  برای جامعه ايران نسخه پيچی کنند.
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از نظر او راديکال می نمايد. قانون اساسی ای  
است آن  م و ک دون ک که در صورت اجرای ب
ه محمدی  ن ي د سک اي ردا، ب اه ف ن سحر گ ھمي
گسار و  ه سن راد محکوم ب آشتيانی و ساير اف
ه  يست را ب ئ تمامی زندانيان سياسی چپ و آت
ه  ي ق م واليت ف داوم رژي ی ت ان رب مسلخ برد و ق
کال است. در البالی  ظر  او رادي نمود، از ن
تمامی سخنان او مبتذل ترين نوع  اپورتونيسم و 
امی  م رويزيونيسم  و ھمينطور لگد مال شدن ت

 اصول مارکسيسم به صراحت ديده می شوند.                                                                           

مرتضی محيط می خواھد فمينيستھای اسالمی و 
ورد  ن ديشه ی   -امثال زھرا رھ ه ھرگز ان ک

ديشه اش خطور  ه ان رد ب ری زن و م راب برب
ودنش  ه ب ب خارش محج ت نکرده و بزرگترين اف

اپ و درجه اول  -است را به عنوان متفکرين ت
م  ه ک ت ب د.ال ن ن کشور به ما مردم تحميل و قالب ک
ی  نيستند نمونه ی زھرا رھنورد و زنان و مردان
اه  گ که سالھای سال در خدمت و بخشی از دست
ون  ن وده واک ارتجاع و سرکوب رژيم اسالمی ب
ده  ري بدليل فشار اعتراضات مردم از حکومت ب
من  ه ي ه ب ت ب د و ال ه ان ت و ظاھرا به مردم پيوس
تريبون دکتر محيط و سايرشرکا اسم و رسمی 
دام  رده و م در خارج از کشور برای خود در ک
ری و  وق بش ق ه ی ح س وس ا آن م ن ي از اي

ج”  ن رس ک ف ت “ ت اف گ دري ارن گ ز رن واي ج
ال ھمت  را اوتالش دارد در س اھ د.ظ ن ن ک ي م
مضاعف ھمانند سال گذشته برای وجھه دادن به 
ده ی  ان ات عقب م ان ا وجري اين نورچشمی ھ

تالش مضاعف “  جنبش سبز سيدی” اسالمی و 
 کند. 

وان  ه عن ط ب مساله ی ديگری که در مورد محي
يک مارکسيست مطرح است ، مساله ی مذھب 
کم  ا دست است او ھرگز عليه کليت مذھب و ي
ران  ردم اي عليه اسالم که ھم اکنون بالی جان م
ده  ن ن ي که ب ان ن چ د. آن می زن است دست به نقد ن
م اش روح او را  م ع داد م د اج ن تصور می ک

د مذھب ” تسخير کرده اند! مارکس می گويد  ق ن
دی است ان “ او مذھب را“  مقدمه ی ھر نق جھ

ی،آه و  آگاھی وارونه،تحقق افسانه ای ذات انسان
ردم و  اک م ري اده،ت ت ا اف ن گ ن فغان مخلوق در ت

ميداند.مارکس بدين خاطر ”  روح جھان بيروح 
نقد مذھب را پيش شرط ھر نقدی و بنابراين ھر 

ه -و بويژه ماترياليسم پراتيک–پراتيکی  ميداند ک
ی ”  معتقد است  ل خي ی ت مذھب به مثابه خوشبخت

ه ی  ب ال ط ه م اب ث ه م ش،ب ردن ن ب ي مردم و از ب
ار  ن ه ، ک ب ال ط است و م ھ عی آن خوشبختی واق
از  ي ردازی ن پ ال ي ه خ ه ب گذاشتن کيفيتی است ک

ز است ، “ .  دارد ي م آم وھ مذھب خيالپردازی ت
زرگی در  ع ب ان د،م ق بنابراين در صورت عدم ن
ی طرح  راه رسيدن به ماترياليسم پراتيک و حت
مطالبات انسانی است. ظاھرا دکتر محيط عمال 
ی  ا حت به ماتريالسم پراتيک يعنی کمونيسم  و ي
دارد  و  طرح مطالبات طبقه کارگر عالقه ای ن
ا مذھب چه  دارا ب اشات و م م ه م م گرنه اينھ

او حتی کار را به جايی رسانده که  معنايی دارد؟
ان از  ی جھ ذھب ات م ان از ارتجاعی ترين جري

                                 جمله طالبان و مقتدا صدر حمايت می کند 
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زی و  ال سوي ردان پ دکترمرتضی محيط از شاگ
ن  ري ه ت رجست کی از ب وان ي ن ع ھری مگداف، ب
ه می شود.  ت اخ ن ه، ش متفکرين مارکسيست منطق
اری  برنامه ھای ھفتگی تلويزيونی او سواالت بسي
که  ن را برای بينندگان بوجود می آورد .از جمله اي
چرا او تا اين اندازه و تحت ھر شرايطی از جنبش 
ايت می  م ه اش ح ت وسوی و دار و دس ز م ب س
وان  ن ع اسی ب کند؟چرا او عليه مذھب و اسالم سي
می  ان ن ي م دشمن شماره يک مردم ايران حرفی ب
ا  ھ ن ه ت ست ن ارکسي وان يک م ن ع را ب آورد؟ چ
کارگران را به متشکل شدن ترغيب نمی کند، بلکه 
اسی چپ را می  مدام طبقه کارگر و احزاب سي
ا خطاب  م کوبد و آنھا را وطن فروش و چپ ن
د؟ و  اي م ان دلسرد می ن ردم را از آن رده و م ک

 سواالت بسيار ديگری. 

ه  ران ب از زمانی که ھمه ی تضادھای جامعه ی اي
ده و بصورت  ي عارض خود رس منتھا درجه ی ت

ه راه 88جنبش انقالبی مردم از خرداد  ون ب ن اک ت
ب  ل ود ج ه خ ان را ب ھ ام ج م ر ت ظ اده و ن ت اف
ی  ات غ ي ل ب ون ت ب ري ه ت کرده،دکتر مرتضی محيط ب
ا روز  ه ت ده ک ل ش دي ب رفرميست ھای اسالمی ت
ژاد  و دولت احمدی ن ي ات رن ت ودآل انتخابات قرار ب
ی  ات برای سرکوب مردم باشندو تنھا کودتای انتخاب
آنھا را از اين عنوان به سمت مردم ھل داد و نقش 

ه” آنھا در اين جنبش تنھا در حد يک  ان ھ رای “  ب ب
سر بر آوردن اين تضادھا و حضور ميليونی مردم 

امال  . در خيابانھا بوده است و بس ر ک اما آقای دکت
ن  ه اي اپوس ب ت د اخ ن ان م به آنھا حق می دھد که ھ
ازع آن  ن جنبش بچسبند و و خود را رھبران بال م

ه  د ک ن اه ” بدانند. او اعالم می ک ب ت ن اش ري ت زرگ ب
سم  تاريخ فعاليت سياسی اش عدم حمايت از رفرمي

وده است می ب ات ظر “.  اسالمی دوره ی خ ن ا ب ام
ری درست ايشان در طول  ميرسد تنھا موضعگي
اال  ورد ب فعاليت دور و دراز سياسی اش ، ھمين م

ول اسطوره ی  د ” بوده است. سالھا پس از اف ي س
دامت سراسر “ خندان راسی اسالمی ، ن و دموک

ه و عذاب وجدان  ت رف وجود دکتر محيط را فرا گ
ن  ر اي اب ن اده است و ب ت ھمانند خوره به جانش اف

اال زده و ی ب در  برای تالفی ،آستين ھا را حساب
ه اصالح  ی ب م وھ چ ت ي ردم ھ ه م طی ک راي ش

ه  جمھوری اسالمی ندارند، تالش دارد ھر طور ک
بش  ن جن ه اي سم اسالمی را ب ي رم شده مھر رف
انقالبی بزند. ايشان بزرگترين اشتباه سياسی خود 
اوت  ف ه ت د ک ی می دان ان را عدم حمايت از جري
ميليمتری اش با اسالم دوره ی خمينی در اين است 
ح  رجي ام، ت که به جای سنگسار و اعدام در مالع
می دھد اين محکومين را در زندانھا و بدون سرو 
ل  ت ه ق ا ب ه ھ ان ردم و رس م م صدا دور از چش
وای  حت برسانند. اين تنھا گوشه ی کوچکی از م
ل  ي دل دموکراسی اسالمی ای است که دکتر محيط ب
عدم حمايت از آن خود را شايسته ی سرزنش می 

د خواست اجرای “ داند. او در جايی ديگر می گوي
ه از طرف موسوی  بدون تنازل قانون اساسی ک

قانون “! مطرح شده،راديکالترين شعار ممکن است
وحش و  اد ت م اساسی ای که در عصر حاضر ن
يش از  ه آن ب اد ب ن ت ا اس بربريت بوده و تاکنون ب

  اسالمی -دکتر محيط: مارکسيست ملی     

د خود می  ي طه ام ق دا صدر را ن ت ق و از جمله م
ار  امی آث داند.اين مارکسيست بزرگ دوران!که تم
ن  دي ن رده و چ ه ک ع طال سم را م بزرگان سوسيالي
ترجمه آثار چپ دارد و حتی در وصف مارکس و 
ه  ه است ک ه ، چگون ت وش اب ن ت ايش ک انديشه ھ
ان سطحی  ن چ ه آن اکنون، نه تنھا خواسته ھايش ب
ا را  ھ ام آن م تنزل يافته اند که موسوی و رھنورد ت
جاع  ه شدت در دام ارت نمايندگی می کنند، بلکه ب
اصطالح  ه ب ت ط از آن دس افتاده است؟ دکتر محي
م  ده و ک مارکسيستھايی است که زياد مارکس خوان
ياد گرفته اند. استعداد تئوريک او فاجعه بار است. 
دادھای  ا روي ه ب واجھ عکس العمل ھای او در م
ه شک  اجتماعی، به شيوه ای است که مخاطب ب
ا  می افتد که او ھرگز مارکس خوانده باشد و اساس

 فاقد انسجام فکری است.                                                                

فی  احمدی نژاد بدليل ابتال به ھالوسيناسيون، اراجي
بافته که برای مدتھای مديد و برای آيندگان مايه ی 

ه ل ود. از جم د ب ه ی “ خنده و مسخره  خواھ ال ھ
ور ام “ ،“ ن ا ام اط ب ب ه و ارت زل ان زل ت داس
دقيقه ای سران کشورھا در 20پلک نزدن “ ،“ زمان

ز او گي ر ان ارزانی ” ، “ مقابل سخنرانی اعجاب ب
ا ھ وچه ی آن ا اگر “  گوشت و گوجه در ک و... ام

ط  اندکی توجه کنيم، گاھی سخنان جناب دکتر محي
ھور حکومت  يس جم ی ھای ري نيز با ياوه گوي
ی  ه او در جاي ل د. از جم ن اسالمی برابری می ک

ھم اکنون اياالت متحده تنھا کشور “ ديگر می گويد:
دی “.  سرمايه داری جھان است ي ول گويا مناسبات ت

ن  ن،و ژاپ ادا،چي آلمان، فرانسه ، روسيه،ايتاليا،کان
ان  ظر ايش رد. از ن ي و...در خال صورت می گ

ان ” سم در آن جري ي انگلستان، ھنوز بقايای فئودال
ا “ دارد روفسور حاذق م ل پ ي ن دل ي و دقيقا به ھم

ھرست  ز در ف ي ن کشور ن ه اي نتيجه می گيرند ک
جه ی  ي ت دارد. ن ی ن ی جاي ست ي ال ت کشورھای کاپي
چ جای  ي ه ، در ھ ن است ک منطقی سخنان او اي
ارگر حق  ه ی ک ق جھان جز در اياالت متحده، طب
ی  ست ي ال ي ه ای سوس ع ام ه ج ندارد برای رسيدن ب
ارگر  ه ی ک مبارزه کند.و وقتی از نظر ايشان طبق
راز  ط اح راي ن و...ش ه ، ژاپ رانس ان ، ف م آل
ران  سوسياليسم را ندارند تکليف طبقه ی کارگر اي
يت  ل ا ک ارزه ب ب از نظر او مشخص است.ايشان م
ه  ق ا طب نظام سرمايه داری را به لجاجت و ستيز ب

 حاکم آمريکا محدود ميکند. 
ی  رست ھن پ محيط از آن دسته سوسياليست ھای مي
است که مھمترين نگرانی اش، نه استثمار و فقر و 

که ” بيحقوقی مردم ايران، بلکه  ی و ت ب تجزيه طل
ا است.”  پاره شدن کشور ھ ت س ي درست ھمانند شوون

ه ای در صدر  ب ال ط ن م ي ه چن و ناسيوناليستھا ک
قالب  ه ان اشد ک رار ب مطالبات شان است. اگر ق
ارچگی  جاری ايران کوچکترين خطری برای يکپ
ح  و تماميت ارضی کشور باشد او به شخصه ترجي
طه ی  ده و سل می دھد که اين انقالب سرکوب ش

ن  30رژيم اسالمی  ا اي سال ديگر نيز تداوم يابد، ت
 خطر رفع شود.                                                         

دکی از    دادان ع ا ت ھ ن ه ت در طی چند دھه ی گذشت
جريانات چپ روی مواضع خود پافشاری کرده اند 

د” ، بقيه به قول ھمين جناب دکتر  ده ان ه “   بري و ب
ا جمھوری  سم و ي ي رال ب ي سوسيال دموکراسی، ل
ه  اسالمی پيوسته اند و يا در بھترين حالت، تبديل ب
اسی  درت سي رويزيونيستھايی شده اند که کسب ق
توسط طبقه ی کارگر را به تکامل سرمايه داری ، 
امل  ی ک اي ن ران، و آش مارکسيست شدن تمام کارگ
د  ن ان م د و ھ ن ن آنان با اقتصاد سياسی موکول می ک

رجه” با شعار  -شيعيان منتظر ظھور آقا “ وعجل ف
ظار “  شايد اين جمعه بيايد” و  ت ه ان ران را ب ارگ ک

 ابدی فرا می خوانند. دکتر محيط از قماش ھمين 

 دسته ی آخر است.                                        

ران   ارگ راد و ک ط احزاب چپ،اف مرتضی محي
ه  ع ام رای يک ج ه در تالش ب ی را ک شروي ي پ
دام  د ، م ن ت ران ھس ی در اي سوسياليستی و انسان
د  ن سرزنش و گاھی پدرانه به آنھا نصيحت می ک
ه  ق که مبادا سودای کسب قدرت سياسی توسط طب
کارگر را در سر بپرورانند چرا که انقالب جاری 
رد و  ايران در مرحله ی دموکراتيک بسر می ب
ی  ون ن ھر حزب يا جريان چپی که در مرحله ی ک
ه  ام ب ج در پی کسب قدرت باشد ، حکومتش سران
ه ی  ل ن مرح ه اي ت ديکتاتوری منجر می شود. الب
دموکراتيک انقالب چه مدت بايد طول بکشد ، را 
حمل  ه در ت د ک ن ن می ک ي "دکتر محيط" ی تعي
ران  ارگ رک ه داری ب اي ی سرم شرايط غير انسان
ه  ت ف ن گ ،صبر ايوب دارد. جوھر سخنان او در اي

ر  32ھا اين است که پس از  گي ي سال مبارزه ی پ
ه دار ی اسالمی در صورت  اي عليه نظام سرم
وقوع انقالب ، حکومت را بايد به دست سبزھا و 
ن  ه حق اي ان ب ان صاحب را آن رد.زي ليبرالھا سپ
ط  ه محي ی ک ه راست د. ب ن مرحله از انقالب ھست

رنسکی” شباھات بسياری به  ه “  ک ه ب ت ب دارد. ال
قول تروتسکی: او ھر گاه دچار ھيجانات عاطفی 
ده می  ي ن می شد سخنان درست و حسابی از او ش
ار  ب ک غ از ي ط دري رای مرتضی محي ا ب شد ام

 ھيجان عاطفی. 

بايد گفت: بدا به حال طبقه ی کارگری که گوش  
به فرمان دکتر محيط و سازشکارانی از اين 

دست باشد و يا حتی آموزه ھای خود را از آنھا 
بگيرد. مسلما چنين طبقه کارگری راھش به نا 
کجا آباد خواھد بود و کسب قدرت سياسی،و 
رسيدن به اھداف انسانی خود را بايد به جھان 

آخرت و روز جزايی موکول کند که چندين نسل 
از اجداد دکتر محيط برای رستگاری امت 

اسالمی در آن تالش مضاعف نمودند. از نظر ما 
، ھر فرد ، حزب و يا جريان سياسی که بخواھد 

تالش برای گرفتن قدرت سياسی توسط طبقه 
کارگر را نفی و يا به آينده ای مبھم موکول نمايد 

، عمال دشمن طبقه ی کارگر است. کارگران 
ايران بدرستی می دانند که در صورت وقوع 

انقالب جايگاه نور چشمی ھا و جايزه بگيرھای 
دکتر محيط، نه در قدرت سياسی بلکه به دليل 

سالھا جنايت ،پشت ميله ھای زندان خواھد بود. و  
مقدر است مبارزه ی اصلی برای گرفتن قدرت، 

بين ماترياليسم کھن و ماترياليسم نوين(بقول 
مارکس)يعنی نبرد ميان طرفداران جامعه ی 

مدنی و طرفداران جامعه ی انسانی باشد. و در 
اين نبرد بدليل شرايط عينی حاکم بر جامعه ی 

بويژه بحران اقتصادی و ساختاری    –ايران 
کاپيتاليسم و شرايط بحرانی سرمايه داران ايران 

کفه ی  --به دليل وابستگی به حکومت ساقط شده 
توازن قوا برای طرفداران جامعه ی انسانی يا 
انسانيت اجتماعی شده سنگينی فاحشی خواھد 

                                      کرد. به اميد آن روز.
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د:  ن وي ان می گ د. آن ن ن اع ک ه دف ت ي درن ا از م درن ھ ر پست م . در نزاع با مدرنيته حامی سنت شوند و در براب
 …”. مدرنيته مثل ققنوسی است که از خاکستر خود زنده می شود و دوباره جوانی را از سرمی گيرد“….

 پايگاه انديشه و خواستگاه تفکرات فيلسوفان شومن نوانديش مسلمان را بدينگونه می توان خالصه کرد: 

 که در انديشه مھدی بازرگان و ياران نھضت آزادی می توان يافت. ” فلسفه ستيزی“نخست: 

 که جالل آل احمد و ھم انديشانش نماينده اين بينش ھستند. ” سياست زدگی و حزب ستيزی“دوم: 

 علمدار آن می باشند. ” حسينيه ارشاد“که دکتر شريعتی و شاگردانش در ” برزخ ايدئولوژی“سوم: 

 که اکبر گنجی نماينده ی آن است. ” پيروزی بر فقاھت اسالمی“چھارم: 

م ”  سنت گرايان تجددطلب“پنجم:  کري دال ب د، ھمچون ع ردن افت ک که از فلسفه ی غرب آموزه ھای خود را دري
 سروش. 

 کليه پنج گروه باال ويژگی ھای ھمگونی دارند، گويا از زھدان يک اسالم بيرون خزيده اند. 

 وجوه مشترک فيلسوفان شومن بدينگونه است: 

واداران ١ ی از ھ ان “ ـ از سويی سنت گرا و از سويی دگر نوگرا ھستند: آقای عطاهللا مھاجران م ل ل س ت وای ق ت ف
ده ”  رشدی ان است و مطلبی که بيست و اندی سال پيش در اين رابطه نگاشته اند اخيراً به چاپ بيست و چھارم رس

 اند. 

يت ٢ ه ب ـ از سويی با تقليد فقاھتی مخالف ھستند و از سوی ديگر مريدان خود را برای گرفتن رھنمودھای دينی ب
د جامع  ھ ت ج فقھا رھسپار می کنند. اکثر فيلسوفان مزبور حتی آقای گنجی آقای منتظری و صانعی را به عنوان م

 الشرايط و مفتی اعظم پذيرفته و دستورالعمل ھای مذھبی خود را از آنان می گيرند. 

ای ٣ د. (آق رن ذي ی را می پ ه ی ھگل سف ل ـ از سويی پژوھشگر فلسفه ی اسالمی ھستند و از سوی ديگر روش ف
 سروش و آقای طباطبايی). 

 ـ از سويی منتقد روشنفکری دينی ھستند و از سوی ديگر مفھوم روشنفکری الئيک را نيز بی معنا می دانند. ۴

ه واپس ۵ ع ام ه وارد ج ت ي ـ ھمگی آنان بر اين باورند که به علت دوران گلوباليسم، چه بخواھيم چه نخواھيم مدرن
 گرای ايران خواھد شد. 

ی و  اجران ھ ور، م دي جی، ک … در مجموعه ی نوشتارھا و سخنرانی ھای دکتر شريعتی، سروش، آغاجری، گن
 نکات فوق ديده می شود. … مجله کيان و راه نو و

د  اي ق رماس و ع اب ورگن ھ ديشه ي اين عاليجنابان فيلسوف دلباخته ی فلسفه ھگلی و شيفته ی نظرات ھايدگر و ان
ن وارد  مارکس و تئوری ھای ميشل فوکو ھستند. آيا اين شيفتگی ضربه ای عمده به پايه ھای اخالقی و معنوی دي

 نخواھد ساخت و کيان اسالم به خطر نخواھد افتاد؟ 

ه  ب آقای گنجی باالخره به اين نتيجه رسيد که قرآن وحی از طرف هللا نبوده و امام غايبی وجود ندارد و در مصاح
 معصوم باقی را روشن نکرده اند!  ١٣ائمه ی ديگر و  ١١ھفته پيشين اين را فرمودند، اما تکليف 

ان را  ی آن روشنفکران نوانديش مسلمان و شومن ھای فيلسوف، مفاھيم فلسفی را از درون تھی می کنند. به راست
گوی  يک؟ و از سه ال کر الئ ف ا روشن ی ي ن چه بناميم؟ سنت گرا يا نوگرا؟ محافظه کار يا ليبرال؟ روشنفکر دي
ه ارج و  د ک رن ذي می پ ان ھرگز ن قھرمانی آنان کدامين را انتخاب کنيم: ابوذر غفاری، ابوعلی سينا يا حالج؟ آن

دن ” اعتبار بوعلی سينا در انديشه خالق و خرد علمی وی بوده است، بلکه بر اين باورند که: م ود ت ب ی ن اگر بوعل
 …” اسالمی نبود، تمدن اسالمی را بوعلی شکل داده است

 به راستی آنان را چه بخوانيم: فيلسوفان شومن يا شومن ھای فيلسوف؟ 

rezaalavim@yahoo.com   

 فيلسوف ھای شومن يا شومن ھای فيلسوف؟

 (ادامه)

 سيامک ستوده

 در کانال تلويزيونی پارس

  ايرانشب بوقت  11.5تا  10.5ھر شنبه  

خش آن پ برای ديدن برنامه و باز

برنامه زنده سيامک ستوده در کانال پيام 
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 ھما ناطق

ي  از . ك ه زن ي ال د مس اي خ ش اري ان ت ري در ج
ن و  ي نادرترين مسائلي باشد كه نگرش مشرق زم

اعي،  اروپا را به ھم پيوند مي م ات اجت ي د. ادب زن
م در  اك اخالقيات، سياست و پند نامه و فرھنگ ح
ه  ان را ب ه سكون و زن اين جوامع، جامعه را ب
ر  تبعيت و فرمانبرداري فرا خوانده است. تصوي
ر موجودي است  ات، تصوي زن در شعر و ادبي

ه  ھويت، درباره او مي تجريدي و بي انديشند، اما ب
ي م ي  حسابش ن ي افالطون در راه پ د. حت آورن

ه  ريختن مدينه فاضله ال افت« اش و در رس » ضي
د و  شاعران را پند مي زن ي ام ي داد كه با زنان در ن
د. »  پستي« عشق نورزند تا به  ن گراي و انحطاط ن

ورد  در دوره ھاي بعد نيز افكار متفكرين در اين م
تربيت « گفت:  تحول چنداني نيافته بود. روسو مي

اشد... در جھت  زنان بايد... براي پسند مردان ب
ردان  دگي م ر كردن زن ذي پ ن كردن و دل ري شي
باشد... اين است وظايف زنان در يك عصر و در 

ي« ] پرودن پدر 1ھر زمانه.[ سم انسان » سوسيالي
ود  گامي جلوتر برمي د ب ق ت ع ه م داشت و ھم او ك

ايت « مالكيت و ثروت دزدي است و  بردگي و جن
ع « نوشت:  در مورد زن مي»  است اب زن را بايد ت

ق است ». نگاھداشت، زيرا زن انعكاس ضد خل
د  اي رد ب ه « اگر از اوامر شوي خود سرپيچي ك ب

ن »  ھر قيمت كه شده سركوبش كرد و افتخارش اي
ه  ه زنش را ب ود ك ه« ب اق ال ش ه »  اعم ان در خ

ه و دخترش را  رده« واداشت ن ب ي ار »  اي راست ب
ر 2آورده است.[ شت ي ه ب ل، ک ي ] جان استورات م

د:  آزادي خواه بود اعالم مي اي ون ب ان ه ق رد ك ك
زنان را از مشاركت در « زن باشد، اما » حامي«

] اين را ھم بگوئيم كه پس از 3»[ توليد باز دارد.
ران 1793انقالب كبير فرانسه در  ب ، يكي از رھ

وق « اي در  » بيانه« مبارزات زنان را كه فقط  حق
د، »  زن نوشته بود، پاي گيوتين بردند و سر بريدن

» رھائي زن« زيرا دولت مي گفت ھر كس براي 
 [4است.[» ضد انقالب«فعاليت كند 

د  اي ان ش ودم ران خ نش« از اي ت ف اگ ر و »  ن ت ھ ب
ا دوره  ه ت م ك ي ن در اشاره ك ن ق ي آبرومندتر. ھم
ود.  ج ب ان راي روش زن د و ف ري ه خ روط مش

واده ان ر،  خ ق ابت ف ا از ب ر و ي ق ه ف ان ھ ه ب ا ب ھ
تومان به اتباع خارجي  40تا  20دخترانشان بين 

 [5فروختند.[ مي

ال،  چه« در قحطي و ب ر ب » خوردن زن و دخت
ه حكومت 6كرد.[ رواج پيدا مي ي ك ل ا شغ ھ ] تن

ه  براي زنان به رسميت مي ن ب وست ي اخت، پ ن ش
 [7بود.[» صنف فاحشه«

ر عضو صنف  ي ق ده و ف و زنان بيوه و رانده ش
د.[ شدند و ماليات مي مي ھاي  افالطون]  8پرداختن

ه  م اخالق ب ل ه در ع م ك ي وطني ھم فراوان داشت
 نوشتند:  آموختند و مي مي» ھيبت«مردان درس 

ن را در چشم زن «  ھيبت آن بود كه مرد خويشت
يب دارد ھ ان را از ».  م ه زن ه آن ك ج ي ت پس ن

ود«  م د ن اي د را  » خواندن و نوشتن منع ب رزن و ف
 »  تمايل او به حقوق پدر«طوري بار آورد كه 
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ھا و مبارزات زنان در دوران مشروطيت نگاھی به برخی نوشته   

  

وق « است و نه »  تر روحاني« باشد كه البته  به حق
  [9است.[» مادر كه جسماني

بت« چندين قرن بعد، ھنوز سخن از آن  ود. »  ھي ب
رضاي شوھر « نوشتند:  در جھت تربيت زنان مي

دا..  رضاي خداست و غضب شوھر غضب خ
ان اطاعت شوھر است فاضل ». ترين اعمال زن

اضل « اگر شوھر نبود، براي نسوان  ھيچ عمل ف
ه  ودن ب تر از ريسمان ريستن نيست... حريص ب
ان را از  ريسمان ريستن، ساعتي، بھتر است زن

ه، ال س ك ادت ي ب د و »  ع اش ه ب ت ر داش ر شوھ اگ
ريسمان بريسد كه شوھر و اوالد او آن را جامع « 

د، واجب مي ن وش پ د و ب ن ن ر آن،  ك زن  شود، ب
ر ھر  بھشت، و حق تعالي مي راب بخشد به او دو ب

ھشت.  شبي كه ريسمان رشته باشد، شھري در ب
ن را  خداوند مھربان است بر زناني كه جامه شست

ه « خوش دارند، چنان كه  ام د ج ھر زني كه بشوي
اك مي ع  شوھر خود را پ ي ي جم ال ع سازد حق ت

ان»  گناھان آن زن را. زي و خم شدن در  از ن پ
ي ھزار « تنورچه بگويم،  كه برانگيزد خداي تعال

راي آن زن. د ب ن ن ا »  فرشته تا استغفار ك ه ت ت ب ال
پس براي ھر ناني كه »  تنور گرم باشد.«وقتي كه 

كي از اوالد « بيرون آرد  رده است ي گويا آزاد ك
م را ي راھ ن اب ل ب ي ع ه حال و ».  اسم ا واي ب ام

د ».  خشم باشد با شوھر« روزگار زني كه در  دان ب
ان او را از پس سر او  امت زب ي كه در روز ق
د و  بيرون كشند، زنجيري از آتش بر سر وي زنن

زبانه كشد. پس بھتر آن كه زن »  آتش در دھان او
اشد، اگر  رده شوي خود ب د، ب ن اطاعت پيشه ك
گر  ه دي د ك ي خش كابين خود را ھم به مرد خود ب

ه و « ھيچ  ان گرسن م ي ت ه ھزار ي ھم چنان بود ك
پس ھر آن ».  برھنه را طعام و پوشش داده باشد

د،  ن زني كه زندگي خود را فداي زندگي ھمسر ك
روز  يت را دارد، و ب اگر اين دنيا را ندارد، عاف

رق « قيامت  د ب ن ان ذرد، م ل صراط آسان گ از پ
 [10».[انشاء هللا

ار  ديگري مي ادان روزگ گفت اين زنان جاھل و ن
ن  اند، دزدي مي ما را سياه كرده م اي ا شك م ت ي ن ك

انت مي بيكاره ي ان  ھا سير شود، خ ا آن م، ت ورزي
ك زن  ل راضي باشند. مرد از روزي كه در اين م

شود، اگر  مي»  خيانتكار« گرفت، اگر تاجر است 
ر شد  مي»  دزد« عوام بود  ال « شود، اگر وزي م

حكم به ناحق « خورد، واگر قاضي بود  مي»  مردم
اد 11».[ دھد مي ر ب كت را ب ل م م م ا ھ ] و ھمه ب
 .دھند تا از عھده خانه و خانواده برآيند مي

ود و  ر ب ه راھي سف م ك ي ن اد ك از آن مالك ھم ي
گفت:  سپرد و مي اندرون خود را به مباشران مي

د،  اش ه ب ت واره بس م د ھ اي ن ب درون م درب ان
ي زن عصمت و عفت كلفت«  ن ع ھاي  ھاي من ]ي

اده از حضور من  اب من زي د در غي اي من.[ ب
درون » باشد » آواز« و »  صداي حرف« ، از ان

د، »  بام و مھتابي« بگوش نرسد، باالي  ديده نشون
د، و اگر »  به گردش و ھواخوري«  رون در باغ ن

چوب و جوال « جز اين كنند، باباي قاپوچي بيايد 
 [12»[بياورد و پوست از سرشان بكند.

ان  اين بود نمونه ه ادي اي از كانون گرم خانواده ك
ده ي ظم كش ه ن ر و شاعران ب ود  به نث ن ب د. اي ان

رم  نمونه اي از زندگي آن موجوداتي كه ھمچون ك
رخسار « لوليدند و از عشق و  در گوشه خانه مي
ان اھش ون م روي « و »  چ ه و اب چ ن ان غ دھ

ه رويت دست  البته اگر مي»  كمانشان وانست ب ت
ده ان، دي ب ري ا  يابد)، سرھا در گ ھ ان و دل ري ا گ ھ

ات را در  ي ه آن ادب م ود. اگر ھ ار ب ك غمين و ف
مثال و طراوت و لطافت جنس  وصف زيبايي بي

 :ضعيف خالصه كنيم، حاصل جز اين نيست كه

 زن نو كن اي خواجه در ھر بھار 

  كه تقويم پارينه نايد به كار

ه ي ل ه ع ه   از زناني ك ي ل م و ع اك رھنگ ح آن ف
د  رساالت تاديبي و اندرز نامه اي د، ب ن ت رخاس ھا ب

ي خست از ب ي ن ه ب ال م و رس ان ب « اش: خ اي ع م
ار 13ياد كرد.[»  الرجال ك ظر اف ] رساله او از ن

اجتماعي و سياسي بسيار با ارزش است. خاصه 
ي ه ب ي ك ت ي ع ي اگر به زمانه و موق م در آن  ب ان خ

ه:  ميزيست توجه داشته باشيم. زبده كالم او اين ك
ان  دگ ن ويس درزھاي ن د و ان خواھران گوش به پن
ن  د. اي ي دھ ل ن تاديب النسوان و افرادي از اين قبي
ه  مربيان زنان كه خود را نادره دوران و اعجوب

ه اصالح  مي»  جھان ه اول ب ر آن ك ت ھ د، ب ن دان
ه ت ف ه گ د ك ن رآي ه خود ب ل د:  صفات رذي ذات «  ان

ي  ود ھست ه ب د ك وان نايافته از ھستي بخش كي ت
ردازان« اين » بخش.« ه »  عبارت پ و ك ھمل گ م

ي د  م ن واھ دن« خ م اط ت د و »  بس ن ن ي رچ را ب
حجر »  انسانيت«  ت را تمام كنند. در قالب مغز م

ه  وده و ب م ل خود فرض ن ث خود تمام عالم را م
ي و  ان دگ يب زن رت اندازه وضع و خياالت خود ت

ي م م ال ل ع ه اھ ل ب م ع ورال ت د. دس ن ا »  دھ ام
د مردم مختلف« خوشبختانه  ع »  ان اي و راي و طب

راي  اند. آنان مي متخالف ح ب ن نصاي ه اي د ك ن دان
وم« تاديب ما نيست، براي  ظل ر م م ب » اثبات ظل

خداوند تعالي مردان را عاشق و معشوق « است و 
يك عمر ".  با زنان خلق كرده و نه ظالم و مظلوم

ا و « به ما آموختند كه:  ي نصيحت پذيريد تا در دن
ا  آخرت رستگار شويد، خداوند تبارك و تعالي شم
ا كشت و زرع  د، ت ري ردان آف راي م زنان را ب

د ي ن اد ك ه »  مردان باشيد و نسل زي رن ار « و گ ك
د: »  ديگر از شما به عمل نخواھد آمد. ن ت به زن گف

ديش «  ل دور ان ه عق ي ك ائ پيش خود تصور ننم
يش وت و  داري كه كارھاي عمده از پ ا ق ري، ت ب

ي ن ري ك راب ان ب ا » زور داري... كه با خصم ، ي
ل  ي ف آنقدر كفايت داري كه از كسب بازوي خود ك
ز  ه چي م اقصة ھ خرج شوي... پس عاجزه و ن
ھستي و بايد مطيع امر شوي خود باشي... ھرگز 
روي،  رون ن ي ه ب ان ازه وي خود از خ دون اج ب
پيراية خود را بر مرد بيگانه نشان ندھي، ھرگز 
ري،...  ي م از او چيزي نخواھي اگر از گرسنگي ب
ال شوي را  در جنگ و نزاع خاموشي گزيني، م
ال  ر از م ي، اگ دھ ه كسي ن ازه او ب دون اج ب

 .، و ھكذا»خودداري از او مضايقه نكني

ه و  ت داخ ن روز ان ه اي زنان را وضع اجتماعي ب
ه در اصل  رن ي « گ ر زن ردي از ھ ر م ه ھ ن

 تر... است و نه ھر زني از ھر مردي  فزون

ري از   ب فروتر. مريم و زھرا و آسيه و خديجه ك
ان ردان زن ان و شمر از م ام رعون و ھ د ف » ان

ه  فضيلت انسان به مرد يا زن بودن نيست چنان ك
 :اند گفته

ه  اشد ك "راست رو را پير ره كن. گرچه زن ب
ر  ب انش رھ ادي م م خضر در سياھي چون شود گ

 است."

م،  پذيريم كه از كسب معرفت به دور مانده ما مي اي
ات و «  ممنوع از تمام مراودات و تحصيل محاسن

ا موجودات » ايم ادب و تربيت گشته ، معاشران م
ه  ناقص ان ب ارم د و ك ن ت ان ھس العقلي مانند كودك

ه«  ان ات خ چه صدمات و زحم » داري داري و ب
ان  ه صاحب ان ك ي منحصر شده است. اما اين مرب

اند، كجا راه ديگري پيش پاي  خرد و كامالن جھان
ه راه و رسم  ا را ب ه م ن ك جاي اي د. ب ما نھادن

د  انسانيت و مدنيت رھنمون گردند، قرن ن ت وش ھا ن
زن بايد قدم آھسته بردارد، سخن را « و گفتند كه: 

اخوشي  ه از ن ك ن ل اي ث د م گوي نرم و ضعيف ب
اشد ه ب را ».  برخاست ق ا ف ار م ه ك ح ب ن نصاي اي

ردم « خورد، براي مردمان مرفه خوبست.  نمي م
ارھاي مشكل و دشوار ه ك م ن ھ ، » رعيت با اي

بياموزند و ادا »  اين قسم رفتار« توانند  چگونه مي
د،  ن ن و اطوار زنان ناخوش در آورند. اگر چنين ك

د  چه كسي به كار مزرعه برسد؟ يا مي اي د ب ن وي گ
ه  ظافت« زنان ب ي« و »  ن وئ طافت »  خوشب و ل

ھا ھمه خصلت طبقات ثروتمند است.  بگرايند. اين
ه  سر است ك اب « نظافت در جامعه وقتي مي اسب

ود ق ف ده »  كسافت م ي ظافت زائ اشد. ن ا و « ب ن غ
ر و فالكت« است و البته »  ثروت ق دة »  ف ن ن ري آف

ر يك « كثافت. مردم فقير كه مثل ما  سي سال زي
كنند... و بضاعت عوض  سر مي»  لحاف كرباس

ه مي د، چگون دارن زه  كردن آن را ن ي اك د پ ن وان ت
 باشند؟

ه  رن افت »  ھر ذيشعوري« گ ث ر ك ظافت را ب ن
ن « دھد و نيازي به نصيحت و پند و  ترجيح مي اي
يست درازي و عبارت ھمه روده ردازي ن ن ».  پ اي

مربيان نظافت در جھت راحت و آسايش خود 
ه  تجويز مي ا ب ن ا را ب كنند، ھم چنان كه پوشاك م

رمي ة خود ب ق ي ل د، يك روز  دلخواه و س ن ن زي گ
ه«  رم ن ت گر » عرقچي ار دي اد« ، ب وار گش ل » ش

ا را مي آنان د  اند كه م ن اي ه ھر خوش د و ب ن آراي
كنند. گويا اين كه خود  خويش به آرايش مجبور مي

ه  ھم مي»  مستفرنگ« را  ه ن ن ك دانند. غافل از اي
زه« كه »  سي ويليزه« تنھا  ي د. »  نيم ويل ن ت س ي م ن ھ

ل  وگرنه ما مي ث ان را م رنگ زن ه در ف م ك داني
د و ھر يك  نگه مي» دسته گل« ه « دارن م ب ال ع

 اند". چندين علم

داده د،  اين مربيان، نه تنھا براي ما كاري انجام ن ان
ده ان ي كش ست ي ه ن د. رجال  بلكه مملكت را ھم ب ان

ه« اند. . ھمه »  دجال« نيستند و  اي م ران را »  عمر گ
د، »  بجاي خدمت خلق«  ردن صرف راحت خود ك

د. »  از خلق شرمي و نه از خالق آزرمي« نه  دارن
د  دھند و خود فراموش مي به ما درس تقوي مي كنن

 ، »عبادت بجز خدمت خلق نيست«كه 

17ادامه در صفحه   
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نقدی  اجمالی  بر ھنر در ديدگاه  
 بورژوازی 

ررسی  ری آن ب ن ظر ھ ن ا از م ھ ن ر اگر ت ن ھ
می  ار ن دگ ان گردد.دارای ارزشی قابل قبول و م

 باشد.ھنر نيز مثل ھر پديده ديگری 

رد  ارک خی وک اري می بايد در راستای حرکت ت
 حقيقی آن نقد و بررسی گردد.

ن  ه اي وان گفت ک در نقد ھنر بورژوازی می ت
ا سر  پديده نيز به مانند ديگر پديده ھايی که بخش
ا  اشد ب ب ي ه داری م اي بر آورده ازخصلت سرم
حرکتی ھمراه با  مقاومت در برابر پديدار شدن 
ر  ن از تصوي ماھيت واقعی خود وبر حذر داشت
ر ن ن بخش از ھ ذراست. واي قی آن در گ حقي

ی اش امکان  ات ق (بورژوايی) بنا به ويژگی طب
د  درک موقعيت تاريخی خود و نگرش در شواھ
اعی  عينی که از  برخورد تضادھادر بستر اجتم

 آن حاصل می گردد را ندارد.

ھنر بورژوايی چنان در چنبره تضادھای ھست 
ه سمت از خود  ه ب و نيست خود گرفتارآمده ک

 بيگانگی انسان حرکتی شتابزده 

ن از  ت رف ه گ اصل دارد.چرا که بودنش تنھا در ف
ودش  ب ماھيت حقيقی اش قابل بررسی است. و ن
تش در  ر از موجودي ذي اپ ی ن ی جداي نيز جزئ
ط  اری از رواب شم ي ای حل تضادھای ب ت راس
اجتماعی و انسانی و تاريخی ميباشد.و در منگنه 
اين تضادھا انسان از خود بيگانه و شيئ شده ای 
د ھر  ن ان را ناظر ھستيم که ھمچنان ھنر را به م
دی  اشدن اب ھ ن وھمی از ت پديده ديگربه سمت ت

 خود  پيش ميبرد.

وان  ه می ت ول ق ن م ه از اي ی ک ات ي اورد ح دست
قی از  ي ق ر ح ن ر آوردن ھ ود سر ب م استنتاج ن
ژه  وي ر ب ن اد ھ ع امی اب م پروسه دگرگونی در ت
گی  ا ن گ ي درک و بيرون راندن تمامی از خود ب

 انسان در پروسه تاريخی اش می باشد.

ی  ن اين حرکت در طول تاريخ دارای شھودی عي
و واقعی است.که بر ھر کاوشگری که بر اساس 
ده  ي وش شواھد علمی وشناخت عينی گام بردارد پ
ن  جو گری در اي نخواھد ماند.ھر ھنرمند جست
خی و  اري راستا با مسلح شدن به باوری علمی ت
ر  به تجربه گذاشتن ان در جھان خارج از خودب
ورژوازی و  ان ب ه جھ غات وارون ي ل ب خالف ت
ار  ت امپرياليستی نه تنھا ھنر را از روح و ساخ
ا ھنگ  م ظريف آن جدا نمی کند بلکه رشدی ھ
سر  ي ی م اي ھ ر تضادھای ن را بر غالب شدن ب

 ميگرداند.

ا ھنگ  م ظريف آن جدا نمی کند بلکه رشدی ھ
سر  ي ی م اي ھ ر تضادھای ن را بر غالب شدن ب

 ميگرداند.

ان  ي ه طور مختصر ب بنابر اين اگر بخواھيم ب
ی  ن ي ان ب کنيم يک ھنرمند بايد بتواند دارای جھ
رامون خود و آشکار  ي نھفته در انديشه ھای پ
عيت و  ام و واق نمودن فرق ميان احساسات خ
عيت  ن واق رودر رو قرار گرفتن و مبارزه با اي
ان است. را در  ی انس دگ ئ ش ي ا ش ان م ه ھ ک
خودنھادينه کند.و از منگنه قرار گرفتن سرشت 

زد. ي رھ پ ه ھای خويش ب   انسانی خود با ساخت
ه طرف  نظر من باعث می گرددکه راه او را ب
ال  ي حقيقت و عريانی احساسات و انديشه ھای س

  در بطن اجتماع باز بگذارد.

 

از و  ج ر را در ظرافت و اي ن ر روح ھ اگ
ن  ه اي ررسی ب ن ب م.در اي ي دان ات آن ب اي ن ک

 داوری خواھيم رسيد که اين نگرش تنھا بر 

د از  ن رم ن ميگردد به حس و احساس يک ھ
د آن  جھان پيرامون خود که تا چه اندازه بتوان

 ايجاز و ظرافت خاص ھنر را در خلق 

ژگی ھر  يک اثر ھنری نشان دھد. که اين وي
دی  ن چقدر قدرتمند تر باشد ھنر از استخوان ب
محکمتری بر خوردار است. اما مسئله مھمتر 
د مطرح  وان در خلق يک اثر ھنری که می ت
د  وان ت ر ب ن اث باشد به نظر من اين است که اي

 پيام ويژه ای از چگونگی 

اعی  م برخورد ھای تضاد گونه در بستر اجت
وده  اش را در خود داشته باشد.و به دنبال آن ت
ه  دن ب مردمی درگير با خود را در جاده رسي
ال  ث حل اين تضادھا رھنمون سازد.به طور م
زمانی که يک ھنرمند در خلق يک اثر ھنری 

 به مسئله گرسنگی 

ه  ل ئ اشد مس ادر ب د ق اي ر ب می پردازد.اين ھن
ی و  اب گرسنگی را دربستر  تاريخی اش ارزي
ر  به دنبال آن شناخت از ماھيت طبقا تی درگي
ا و  ام راه ھ ج ر ان ه را وس ل ئ درآن مس
کارکردھای مبارزه اساسی در برخورد با اين 
ن  دون اي اشد.ب معظل جھانی را در برداشته ب
ر مطرح  ن طه ھ ا در حي ويژگی ھا ھنر تنھ
ميگردد.و ھيچگاه دارای مخاطبين واقعی در 
ده  دي امی پ م جامعه نخواھد شد.ھنر به مانند ت
ه ای  ل رح د م ان از رش ھ ادی در ج ای م ھ
ه  ارا ب تاريخی بر خوردار است.اين آگاھی م
ه  درون تضادھای حامل در بستر اجتماعی ک
ا  ج ا آن مدام در تغيير و تحول و شدن است ت
رون  ي می برد که برای رشد دادن به سمت ب
ن  ي ايت از ب آوردن تضادھای اصلی و در نھ
اری  ق آث ی خل بزدن آن ھنرمند به اجباردر پ
ات در  ان دگرگونه و تکامل يافته تری از جري
رامونش  ي اعی پ م ر اجت ور از بست حال عب

 ميباشد.  

قی  ي ق عی و ح ن محسوسات واق ي نھايتا ھم
ميباشد که در بستر تجربه اجتماعی خلق و آن 
ر  ي اث ول و ت ب ل ق اب ھنر را دارای ارزشی ق

 گذار. می گرداند.

 سيمين  

 

 

 

 تا ھمه فردا

 

 تا ھمه فرداھا

 تو!

 که به اندازه ھمه دريا ھاست

 دوست دارمت

 تو!

 که به اندازه ھمه کوھھاست

 دوست دارمت

 تو!

 که به اندازه ھمه دشتھاست

 دوست دارمت

 عشق و ژرفای دريا

 عشق و بلندای کوه

 عشق و پھنای دشت

 تا آب بر سنگ خاک من

 که رقص ذره ھای ھمه فرداست

 

  محمد حقوقی 

 

 بيژننام: 
 نجدی : نام خانوادگی

 
 24تاريخ آمد: 

 (خاش)1320آبان ماه 
 

 تاريخ رفت:

(الھيجان)1376شھريور  3  

 آثار:

يوزپلنگانی که با من دويده اند(مجموعه 
برنده ی جايزه ی ادبی گردون)،  -داستان

دوباره از ھمان خيابان ھا، داستانھای ناتمام، 
  خواھران اين تابستان(مجموعه شعر)

 و بعد:

نجدی کارشناس ارشد رشتھرياضيات بود. 
معلم بود و در دبيرستانھاي الھيجان تدريس 
مي كرد. وی در  اثر سرطان ريه درگذشت. 
جسمش را در قبرستان شيخ زاھد  الھيجان 

 به خاك سپرده اند.

 

 گاھی اسبی در سرم يورتمه ميرود
                

 گاھی پرنده ای ميگذرد از دل
                 

 
می آيندو تکيه می کنند به حنجره ھای سينه 

 من
         

 و ناگاه می گريند
       

 اسبی در سرم نمی رود يورتمه 
         

 پرنده ای نمی گذرد از دل
        

 .......تکيه نمی کنند و نمی گريند
 پس

 دريا/ در من فرود آمده است
  

شعر    
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د« :؟  ا » بايد به نظميه گفت قدغن كن اصالً « ، و ي
اع « و يا: »  نبايد چنين انجمني تشكيل شود در اجتم
ي ا م وھ گ ت ف عضي گ ان ب ن  زن داً م ه اب ود ك ش

ره و صحبت شود نمي ذاك ». خواھم در مجلس م
ه  ه ب ود ك ن ب ر اي ون « فقط يك نفر ب ان موجب ق

فظ  را ل اساسي ايرادي بر اجتماع زنان نيست، زي
  [16».[ايراني شامل مرد و زن ھر دو است

ال  1327در  ي ه سوس و ك ران ن ه اي ام در روزن
االت  اش مي ھاي ايراني اداره دموكرات ق د، م كردن

بينيم. گاھي  زيادي درباره زنان و از خود زنان مي
ر كشورھاي  اي ي و س ان م ث وضع زنان را در ع

ن  اسالمي به رخ دولت مي ي ان چن د، از زن كشيدن
ي ا  سخن م ج ه در آن د ك ن ت ف ه « گ ام د روزن ن چ

پرست به طبع و  مخصوص از طرف خوانين وطن
ه  ] ديگري اعتراض مي17»[ رسد نثر مي رد، ك ك
م:  چرا نمي ي اش ه ب ت ادي داش الل م ق گذاريد ما است

ران «  مرد ايراني بايد با ھزار زحمت روزي دو ق
كار كند. و امورات چھار پنج نفر عيال و اوالد را 

راي »  متحمل شود و زن عاطل و باطل يك روز ب
خواني و  كشتن وقت به حمام برود يك روز روضه

م«  دان رزن يت ف و ».  اسمش را بگذارد مشغول ترب
ا مي م  حال آن كه مسئله تربيت بھانه است، م ي ن ي ب

ر ھمت خود را صرف  شت كه خانواده ايراني بي
د.[ اندوختن طال و مال مي رزن ] 18كند تا تربيت ف

د  در شماره ن ت رف ھاي ديگر زنان دنبالة سخن را گ
اند و  كه، زن ايراني را آن چنان در جھل نگھداشته

ادو  به غفلت كشانده ه ج اند، كه در حل ھر مشكل ب
ه و  اسطراب بيشتر پناه مي جرب برد تا به عقل و ت

ر  ه زي دي ك رزن ه حال ف دانش خويش پس واي ب
 .دست اين زنان بار آيد

ه   ھا و ناخرسنديھاي اجتماعي در طي عصيان   (ك
ان را در  در اين جا مجال گفتگوي آنھا نيست) زن

م.  ھاي خياباني نيز مي تظاھرات و راھپيمايي ي ن ي ب
ھمين قدر اشاره كنيم كه ھر بار در ايران قطحي 
ه  ان ب د. زن يش آم ي ارزاق پ ران و كمبود و يا گ

د و  صورت وسيع در تظاھرات شركت مي ن ت جس
ان گاه كشته ھم مي ا  دادند. از مھمترين اين عصي ھ

ه 1277شورش زنان در قطحي  مري است ك ق
ان وب  دك د. آش ردن اول ك پ ي را چ وائ ان اي ن ھ

ا  برخاست، دروازه د ھراز زن ب ن ھا را بستند، چ
د، دروازه اق ھجوم آوردن ان را از  چوب و چم ب

اه ن ش دي اصرال پاي در آوردند و ... حكومت] ن
اب دار  ه طن [ براي خواباندن شورش كالنتر را ب

رد.[ گر، 19كشيد و بھاي نان را كم ك ه دي ون م ] ن
دم  1312قطحي  ن قمري است كه در اثر احتكار گ

ن  اشري ب ز، م ري ب د ت ھ ت ج ن، م ايجاد شد. محتكري
ه  م ب ي ان تصم د. زن ودن ز ب ري ب م ت اك وليعھد و ح

در حدود سه ھزار زن چوب « تظاھرات گرفتند. 
ه  ه را ب ب به دست، در بازارھا به راه افتادند و كس
ور  جب ان م اي م ي پ ه راھ ن ب وست ي ان و پ بستن دك

 «.كردند

ور  ت رد، دس ر ك ب ه را خ راغ ومت قشون م حك
د « تيراندازي داده شد.  ي ج زن و يك س ن در دم پ

م ».  كشته شدند يت معترض ھ ان در اين جا روح
وست  در «  ي ان پ ه زن زرگ ب د ب ھ ت ج ه م ي ل ع

ار از  د و سه ي ردن قونسولگري روس تحصن ك
د  فرار مالئي كه مي ن رك ك ه را ت ن خواست صح

ار  ت ام رف م ه خشونت ت ا او ب ممانعت كردند و ب
ظاھرات را از سر  ». نمودند فرداي ھمان روز ت

گرفتند، اين بار نيز سه زن كشته و تعدادي زخمي 
  شدند.

 

ما كه در حرم اندرون و كنج مطبخ بوديم، پس اين 
ي د. م ردن ره  ھمه فساد را اينان بپا ك م م از ث ي ن ي ب

ن  ي ن سرزم ه امروز در اي تبھكاري آنان است ك
ه « ھيچ نظم و نظامي در كار نيست،  ه ب كارھا ھم

اق « ، » بخت و اتفاق است ف تكاليف غير معلوم... ن
ود ق ف ان » و شقاق موجود و الفت و اتحاد م ، و چن

ز « ھرج و مرجي است كه  ھيچ چيز شرط ھيچ چي
 نيست". 

ه ال ھاي معروف آغاز مشروطيت  ديگر از رس
ه در 14خاطرات[ ] دختر ناصرالدين شاه است ك

ع او شركت  ي ي راسم تش قتل پدر با شادماني در م
ي و از  ان رم رزا رضا ك ي ل او م جست و از قات

ي مي»  سوسياليستي« افكار  ان ب ي اره  پشت رد. درب ك
ه  وضع زن ايراني مي گفت: زنان ما در گوشه خان

كنند و به فساد كشيده  است كه عمر خود را تباه مي
شوند، در ايران مردان از زنان كمتر است، اما  مي

لث  دو ثلث مملكت بيكار و معطل است، پس آن ث
اسباب آسايش و خورد و « و»  ديگر بايد كار كند

م راھ د. »  خوراك و پوشاك دو ثلث ديگر را ف اي م ن
ي م د ن اي د در  ناچار آن ثلث ھم آن گونه كه ش وان ت

ديشه  واره در ان م ه ھ خدمت اجتماع باشد، چرا ك
 .است» عائله«

د در روز دو  مثال مي اي آورد: يك عمله مزدور ب
ه  د، ب ن د ك رزن د ف ن قرآن مزد بگيرد و آن خرج چ

ان   خواھر و خواھرزاده ھم برساند، اما اگر اين زن
ازه« از طريق كار  ان در مغ ا و در دك ا و در  ھ ھ

ه دست مي»  ادارات د،  استقالل اقتصادي ب آوردن
مي سربار يك مرد نان ھي است،  آور ن دي د. ب دن ش

ي  ت دزدد، وق د ب اي داد ب اف ن ف وقتي مزد كارگر ك
واده  ان رد خ د، م م آم ل « مواجب ك ي ردم را ذل م

فروشد و به خيانت دست  و مملكت را مي»  كند مي
م.  زند، مي مي ي ن اس ك ي نويسد كه شھر و ده را ق

تر است، زيرا در  روابط خانوادگي در روستا سالم
ا  اند، مي ده مرد و زن ھر دو شاغل حش ه ف بينيم ك

ه  ھم در شھر ھست و در ده نيست. در اعتراض ب
ي زن  ل الل شغ ق ه از است معلمش و به مرداني ك

ي م ت ن اي م ي ح د، م ن ن ا  ك ه پ را ب ا چ م د ش وي گ
د  خيزيد؟ تا كي مي نمي ي وكر« خواھ ال و ن » حم

ارت درست ه عب ر  زنان يا ب ن « ت ك اي ال ا و م آق
بيچارگان باشيد؟... انسان آزاد و مختار خلق شده، 
مي  ي د ن اي انسان براي زندگي آزاد خلق شده چرا ب
د، و  ن ن دگي ك گر زن مي دي از مردمان به ميل ني
ظم  ن ن محكوم به حكم ديگري باشند؟، پس اگر اي
سم را  ي ال ي د، من سوس اي ي برافتد و نظمي ديگر ب

م.  ھا زندگي مي گزينم و مانند سوسياليست برمي ن ك
ه و «   ي اث ھيچ وقت با پول مردم خانه و پارك و اث

ه « و »  خرم كالسكه و ... اتومبيل نمي م را ن ك ل مس
وعي  ارتجاعي قرار مي ه ن ك ل دادم و نه شخصي ب

ي رار م ان»  دادم ق ه  و در عصي ي ل ردم ع اي م ھ
ر « زد:  حكومت و سلطنت پدرش فرياد مي درود ب
 سلطنتي كه در ]حال[ زوال است."

ون زن  اق حق در دوران مشروطه در جھت احق
واي  ] تشكيل شد.15»[ انجمن نسوان«  حت آن  از م

ري  ي ار درگ آگاھي نداريم، اما در مجلس اول به ك
د. ي ان كش خواھ كي  لفظي ميان مرتجعان و آزادي ي

ان  مي اع زن م ه « گفت از اجت ن ت رمي»  ف زد،  ب خي
 گفت:؟  ديگري مي
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]4 [- Olympe de Gouge. Women as 
Revolutionary, Edited by P. G. Giffen, 
New York, 1973 ,P. 49. 

اد  - [5 ن س، اس ي ل گ ارت ان ف اره س زارش درب گ
م  1283وزارت امور خارجه ايران،  ل ي مري، ف ق

 .6669/ 1كنابخانه مركزي دانشگاه، شماره 
]6  [- R. Kerr Porter, Travels in 
Georgia, Perisa, London, 1821 ,Vols. 
2 ,P. 425- 6. 

اد  - [7 ن س، اس ي ل گ ارت ان ف اره س زارش درب گ
م  1283وزارت امور خارجه ايران،  ل ي مري، ف ق

 .6669/ 1كنابخانه مركزي دانشگاه، شماره 
]8  [-   R. Kerr Porter, Travels in 
Georgia, Perisa, London, 1821 ,Vols. 
2 ,P. 425- 6. 
 

ي - [9 وس ن ط دي رال ي ه نص واج الق «  خ اخ
ران » ناصري ھ م، چاپ ت ت ف رن ھ ص  1356، ق

196 ،216 ،220. 
ي،  - [10] ط وان، خ ب نس ادي ري.  1309ت م ق

 .كتابخانه ملي تبريز
 .بھشت و دوزخ اين عالم است، خطي - [11]
ك - [12] ل اره م دي درب اطق: سن ا ن م داري و  ھ

ا و بالي  زن داري در قرن نوزده، در مصيبت وب
 .1358حكومت تھران، 

 1313، خطي » الرجال معايب« خانم  بي بي - [13]
 .قمري

ه  تاج - [14] ان خ اب ت السلطنه: خاطرات، خطي، ك
 .مركزي دانشگاه تھران

ضت  - [15] ھ وژي ن ول دئ ت: اي ي دون آدم ري ف
ران، خوارزمي،  ھ ران، ت ، 1351مشروطيت اي

 .427ص 
 .جا ھمان - [16]
و،  - [17] ران ن  1327رمضان  18روزنامه اي

 .قمري
ن مطالب را از  - [18] روزنامه ايران نو، ما اي

رده و  شماره اھي مختلف اين روزنامه خالصه ك
طه  ايم. مقاالت اين روزنامه آورده ق ھاي  از نظر ن

 .زنان زحمتكش بسيار مھم و ارزنده است
ر  - [19] شرح اين شورش به تفصيل در ماخذ زي

آمده است: فريدون آدميت: انديشه ترقي و حكومت 
ران، خوارزمي،  ھ ساالر، ت قانون در عصر سپھ

 .78 -71، ص 1359
ز، اوت  - [20] ري ب ون از ت رگ ای ھ زارش ھ گ

 42، اسناد وزارت خارجهء فرانسه، جلد 1895
[2 1]  - 

ه  طن مخبرالسل
ت:  داي ھ
گزارش ايران 
گي،  چاپ سن
ارم،  ھ د چ ل ج

 .27ص 
ر اول   :نش

ه،  ع کتاب جم
اره  م ، ٣٠ش

د  ٢٣ ن ف اس
،  برگرفته ٥٨

و  ي از سايت ن
 سکوالر

15ادامه مطلب از صفحه   طنت    شعار نان تبديل به شعار سياسي و عليه سل
ا شد ارھ اج گر  .ق ار دي د و ب ي ومت ھر اس حك

 [20نشيني كرد.[ عقب

ر  در پايان شعري بياوريم از نيمتاج سلماسي دخت
ع  مسعود ديوان لك كه در انحطاط مشروطه و وقاي
ام  ي ه ق ردان را ب ه، م ي ماس و اروم رشت و سل

 [21خواند.[ مي

 ايرانيان كه فر كيان آرزو كنند

 بايد نخست كاوة خود جستجو كنند

 مردي بزرگ بايد و عزمي بزرگتر

 تا حل مشكالت به نيروي او كنند

 ات به دسته شمشير بسته است آزادي

 مردان مرد تكيه خود را بدو كنند

 زنھاي رشت زلف پريشان كشيده صف

 تشريح عيب شما مو به مو كنند

 رو دوشيزگان شھر ارومي گشاده

 ھا به برزن و بازار و كو كنند در يوزه

 بس خواھران به خطة سلماس بين كه چون

 خون برادران ھمه سرخاب رو كنند

 شد پاره پردة عجم از غيرت شما

 اينك بياوريد كه زنھا رفو كنند

 اندر طبيعت است كه بايد شود ذليل

 ھر ملتي كه راحتي و عيش خو كنند

 نوح ديگر بيايد و طوفان ديگري

 .ھاي ننگ شما شستشو كنند تا لكه

*** 

 دولت جاويد يافت ھركه نكو نام زيست

 كز عقبش ذكر خير زنده كند نام را

————————————————- 

1[  - - J. J. Rousseau, EMILE, Paris, 
Garaier, P. 475 
]2 [- E. Gnoult, Le Feminisme au 
Masculin, Paris, 1970 ,P. 84- 86. 

2- J. S. Milt, The Subjection of 
Women, London 1970. 
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دھقانان، روشنفکران و ھواداران صلح که 
پيگيرترين مبارزان ضداستعمار بودند، مملو بود 
و توقيف روزنامه ھايشان به کار روزمره ای 
تبديل شده بود. حتی به فعاليت آزاد کالسھای 
مبارزه با بيسوادی که به ابتکار حزب توده ايران 
و به ھمت دانشمند عاليقدر دھخدا تشکيل يافته بود 

 )١٣ميدان عمل داده نشد..." (

و اين در شرايطی بود که باندھای ارتجاعی و 
کودتاچيان در کمال آزادی حتی در بين اطرافيان 
مصدق آزادانه فعاليت می کردند و نقشه ھای خود 
را يکی پس از ديگری به راحتی به اجرا می 

 .رساندند

مصدق حتی در رفع موانعی که بعد از اقدامات 
بر سر راه آزادی  ٢٧سرکوبگرانه ی پس از سال 

ھای سياسی و اجتماعی پديد آمده بودند، ھيچ اقدام 
جدی ای انجام نداد. حزب توده و اتحاديه ھای 
کارگری و نھادھای دموکراتيک توده ای وابسته 
به آن ھمچنان غير قانونی بودند و رھبران آنان 
مخفيانه زندگی می کردند. ھر چند که اتحاديه 
ھای کارگری وساير سازمانھای مشابه به ھمان 
داليل سابق الذکر يعنی ضعف حکومت مرکزی و 
نفوذ و پايگاه ريشه دار اجتماعی خود ھمچنان به 

 ..شکل غيررسمی فعاليت می کردند

در اينجا به برخی از جنبه ھای گوناگون 
راھبردی که در آن دوره می توانست از زمينه 
عينی برخوردار باشد و حول آن به شکل موفقی 
 .بسيج نيروی اجتماعی صورت گيرد می پردازيم

 اصالحات ارضی -٣

بخش عظيمی از جمعيت ايران درآن دوره يعنی 
درصد جمعيت را دھقانانی تشکيل ميدادند که  ٧٠

تحت سيطره يکی از وحشتناکترين اشکال 
فئوداليسم درايران زندگی ميکردند. تحليال 
ودرعرصه نظری پروژه اصالحات ارضی را 
در ھرمنطقه ای قاعدتا بورژوازی به منظور 
کندن نيروی کار از روستاھا وآزاد کردن نيروی 

اما نه مصدق و نه " جبھه .دھقانان به پيش ميبرد
ملی " آن زمان خواھان ھيچگونه تحولی در 
مناسبات توليدی زمان خود نبودند. درآن دوران 
بااستفاده ازضعف دولت مرکزی وفضای سياسی 
مناسب موجود درجامعه جنبشھای خودجوش 
دھقانی متعددی به راه افتادند که در پاره ای از 
مناطق مثال در بخشھايی از کردستان از فئودالھا 
خلع يد کرده و آنھا را فراری داده بودند. اما 
سازماندھی و رھبری اين جنبشھا جايی در برنامه 
ی نداشته مصدق و جبھه ملی ايران نداشت. آنھا 
در اين مورد حتی به نياز بورژوازی ايران به 
دگرگونی مناسبات ارضی پاسخ ندادند. ھمايون 
کاتوزيان، ستايشگر سرسخت مصدق، نوشته 

رھبران جبھه ی ملی ازاصالحات «  است : 
اقتصادی واجتماعی وتوسعه ھواداری نميکردند و 
سخنی از اصالحات ارضی و آزادی زنان به 

(ميان نمی آوردند...  برای مصدق درآن )  ١۴» 
 دوران اين فرصت وجود داشت که رھبری 

به اداره کل  ١٣٣٠وزيری در يازدھم ارديبھشت 
تبليغات صريحا دستور داد ھنگامی که درباره وی 
مطلبی از راديو پخش ميشود، الفاظ جناب و القاب 
وعناوين بطورکلی حذف و از بکار بردن چنين 
کلماتی اکيدا خودداری شود. ھمچنين درنامه ای به 
شھربانی کل کشورمينويسد: "درجرايد آنچه راجع 
به شخص اينجانب نگاشته ميشود ھرچه نوشته 
باشند وھرکه نوشته باشد نبايد مورد اعتراض و 

 )١١تعرض قرارگيرد..." (

و باز در جای ديگر: "... وقتی که او به نخست 
وزيری رسيد آزاديھای سياسی و اجتماعی را به 
حدی رساند که شايسته نام پرافتخارش بود.. به 
دليل داشتن اين افکار به شھربانی وقت چنين 
دستور داد: "شھربانی کل کشور: در جرايد ايران 
آنچه راجع به شخص اينجانب نگاشته می شود 
ھرچه نوشته باشند و ھر که نوشته باشد به ھيچ 
وجه نبايد مورد اعتراض و تعرض قرار گيرد"... 

)١٢( 

گويا در انبان دفينه ھای تاريخی "نھضت ملی" 
جز ھمين يک سند کوتاه و بسيار گويا!! چيز 
ديگری يافت نمی شود. در مقابل اما مالحظات و 

 .پرسشھای ما فراوانند

سوالی که در ابتدا مطرح می گردد اين است که 
آيا اين مصدق بود که آزاديھا را به ارمغان آورد 
و آن را به حدی رساند که شايسته "نام 
پرافتخارش" بود و يا چه در عمل و چه در عقيده 
مانند ھمه نخست وزيرھای آن دوره در صدد 
تحديد آزادی مخالفان بود ولی در اين کار موفق 

 نمی شد؟

بايد بدانيم که فضای سياسی ايران در طول و پس 
 ١٣٢٠از جنگ جھانی دوم يعنی بعد از شھريور 

به دليل تضعيف دولت مرکزی و فروپاشی استبداد 
رضاخانی از يک سو و فعاليتھای جنبشھا، 
احزاب و شخصيتھای ترقی خواه و راديکال از 
سوی ديگر چنان گشايش يافته بود که نه تنھا 
مصدق بلکه ھيچ کدام از نخست وزيران پيش از 
وی نيز قادر به برقراری کامل اختناق نبودند و 

مرداد حاصل آمد و  ٢٨اين کار از طريق کودتای 
يکی از اھداف کودتا اساسا ھمين امر بود. اين 
آزاديھا را نه مصدق و نه ھيچ کس ديگری به 
وجود آورد و مصدق به ھيچ وجه به طرز 
ملموسی آن را "رشد" و "گسترش" نداد. نسبت 
دادن آزادی ھای موجود در آن دوره به خواست و 
عملکرد مصدق و جبھه ی ملی مانند آن است که 

پس از »  بھار آزادی«آزادی ھای شکل گرفته در 
را ناشی از فعاليت و خواست و  ۵٧انقالب بھمن 

 !!نقش مھدی بازرگان و دولت وی بدانيم

اتفاقا اعمالی که مصدق بر خالف اصول 
دموکراسی خواھی مرتکب شد، آنقدر ھستند که 
کتاب " گذشته چراغ راه آينده است " که توسط 
مليون و ھواداران مصدق نوشته شده مجبور به 

 :اعتراف شود و بگويد

در زمان حکومت مصدق ھمواره زندانھا از  "

 

دموکراسی خواھی و دموکرات  -٢
 منشی مصدق

عبدالرحيم ذاکرحسين" درکتابش "مطبوعات "
سياسی ايران درعصرمشروطيت" مدعی است که: 
"... دکتر مصدق از معدود کسانی بود که در دوره 
زمامداری خود انتقادات و مخالفتھا را به راحتی 
تحمل می کرد... " وی می نويسد : "... تامين 
آزادی بيان برای احزاب چپ و راست از ديگر 

سال گذشته فقط در  ٢٧امتيازاتی بود که در طول 
مورد حکومت مصدق مورد نظر بوده است... 
بطورخالصه عصر دکترمصدق را ميتوان عصر 
آزادی مطبوعات دانست." وی اينگونه ادامه می 
دھد: "معروف است که مصدق با وجود چھره ضد 
امپرياليستی و ضد کمونيستی اش بيش از ھرکس 

 )٨ديگری تحمل نيروھای چپ را داشت... " (

جالب است که به علت کمبود شواھد در اين زمينه، 
از سوی ھواداران گوناگون مصدق ھمواره تنھا به 
يک مساله و آن ھم غالبا زير تيتر "خلقيات 

من در اينجا به سه )  ٩مصدق" اشاره می شود!! (
نقل قول در اين رابطه که از سه منبع متفاوت 
برگرفته شده اند، اشاره می کنم: "... دکتر مصدق 
در بدو تصدی مسئوليت اطالعيه ای به شھربانی 
کل کشور صادر کرد و درآن متذکر شد: "در 
جرايد ايران آنچه راجع به شخص من نگاشته 
ميشود ھرچه نوشته باشند و ھر که نوشته باشد به 
ھيچوجه نبايد مورد اعتراض و تعرض قرار 
گيرد." او ھيچ کس را به جرم انتقاد يا مخالفت با 
دولت خود دستگير و زندانی نکرد و مخالفان ھرچه 
ميخواستند با نيات مختلف آزادانه ابراز ميکردند.. 

 :)  و يا١٠" (

در ويژه نامه روزنامه شرق در ذيل عنوان 
"دموکراسی واقعی" دقيقا مطلب زير آمده است: " 
به فاصله دو يا سه روز پس از تحويل پست نخست 
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بورژوازی ايران را درمبارزه برعليه بقايای  
نظام فئودالی از پايين به دست گيرد و پشتيبانی 
عظيم توده دھقانان را به دست آورد. وی با اين 
کار قادر بود صحنه سياست ايران را زير و رو 
کند و ستون فقرات طبقه حاکمه ايران را در ھم 
شکند. در آن دوران نه فقط زمين داران (که 
بخش اعظم حکام سياسی را ھم تشکيل می 
دادند) بلکه ھمچنين دربار ورده ھای باالی 

رعيتی تکيه داشتند.  -روحانيت به نظام ارباب 
فراکسيونھای مختلف بورژوازی ايران در آن 
دوره در متن ساختار سنتی و اشرافی سياست 
ايران فعاليت ميکردند وساختار قدرت دولتی را 
ابدا چالش نمی نمودند و ھراسشان بيشتر از 
طبقه کارگر وحزب توده بود تا از اقشار 
واحزاب ارتجاعی. ( بعدا مجددا به اين مساله 

 ). می پردازيم

مصدق که خود از يک خانواده بزرگ زميندار 
برخاسته بود، چندان دور از ذھن نبود که به 
ھمراه بسياری از اطرافيانش که آنھا ھم زميندار 

رعيتی   –بودند، مخالف الغای نظام ارباب 
باشند. مثالً خود او داليل کانديداتوری اش را از 
اصفھان برای نمايندگی مجلس شورای ملی 

 : اينگونه توضيح می دھد

از طبقه اعيان و اشراف در آن شھر  -١ ..."
 .کسی انتخاب نشده بود و محل آن خالی بود

ھمسرم در اصفھان دو ملک موروثی داشته  -٢
موسوم به " کاج " و " خاتون آباد " که اين 
عالقه سبب شده بود با برخی اعيان و رجال آن 

 .شھر آشنا شوم

شاھزاده سلطان حسين ميرزا نير الدوله  - ٣
حاکم اصفھان و يکی از مالکين مھم نيشابور که 
سالھا در نيشابور حکومت می کرد با من که 

  )١۵مستوفی خراسان بودم ارتباط داشت.... " (

وی ھمانطور که ذکر آن آمد، قانون امنيت 
اجتماعی را برای حمايت از مالکان و سرمايه 
داران به تصويب رساند، قانونی که حتی 
اعتراض برخی از رھبران جبھه ی ملی را نيز 
برانگيخت. خود او درباره ی اليحه و بندھای 

تصدی اين جانب در کار و «   الحاقی اش گفت:
اجرای اصول دموکراسی سبب شده بود که در 
برخی دھات که اخالل گران مزاحم مالکين 
ميشوند، دولت ناچار بود مقرراتی را برای رفع 

  ».مزاحمت از مالکين وضع کند... 

وی در اين زمينه تنھا به تدوين قانون خنده 
آوری بسنده کرد که امروزه ازجمله افتخارات 
او و نشانه تمايل او به " چپ " وجھت گيری به 
سمت "زحمتکشان" و تقابلش با فئوداليسم تلقی 

 ٢٠ميشود. اين قانون اربابان را به صرف 
درصد بھره مالکانه در روستاھا از طريق 

 شورای ده ملزم می نمود. 

) ......19ادامه در صفحۀ (  

 کارنامه ی مصدق :  جعل شکوه در تاريخ بی شکوه   (بخش دوم)

 روزبه کالنتری
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و  ۵٩٨، صفحات »گذشته چراغ راه آينده است«  -١٣
۵٩٩ 

عبدالرحيم ذاکر حسين، مطبوعات سياسی در   -١۴
 ٢۵٨ايران...، صفحه 

، محمد مصدق، »خاطرات و تالمات مصدق«  -١۵
 ۵٨صفحه 

ماھنامه ايران فردا، ويژه نامه دکتر مصدق،   -١۶
، " مصدق از ليبرال دموکراسی تا ۵٧صفحه 

 دموکراسی ھدايت شده "، عزت هللا سحابی

به نقل از مصاحبه باقر مومنی با نشريه " آرش "   -١٧
 چاپ پاريس.  تاريخ ؟ شماره ؟

 ١٣٣١شھريور  ٢٨اطالعات ھفتگی،  - ١٨

اريک ھابزبام / " عصر نھايتھا " ( تاريخ جھان   -١٩

  فصل دھم: انقالب اجتماعی)/ ١٩١۴-١٩٩١

 

توضيحی علمی برای لحظات قبل 
 از مرگ

 

حققان به تازگی اعالم کرده اند مرموز بودن م
لحظات قبل از مرگ ميتواند در اثر جاری شدن 
آبشاری از امواج الکتريکی مغز لحظاتی قبل از 
اينکه مغز بميرد بوجود آيد. به گزارش 
خبرگزاری مھر، پزشکان براين باورند قبل از 
مرگ انفجاری از فعاليتھای مغزی رخ ميدھد و 
اين رويداد می تواند توضيحی علمی برای 
لحظات روحانی قبل از مرگ در افرادی باشد که 
تا مرز مرگ رفته و بازگشته اند. محققان دانشگاه 
جورج واشنگتن معتقدند اين انفجار الکتريکی 
ميتواند توضيح دھد چرا برخی از بيمارانی که از 
حالت مرگ احيا شده و به زندگی بازگشته اند 
احساساساتی از قبيل قدم زدن به سوی راھرويی 
نورانی و يا شناور بودن بر باالی بدن خود را 

 گزارش کرده اند. 

به گفته اين دانشمندان آنچه افراد پس از بازگشت 

به زندگی به ياد می آورند می تواند تحت تاثير 

آزادسازی ناگھانی انرژی الکتريکی در سلولھای 

مغزی خالی از اکسيژن باشد. در اين شرايط 

جريان خون و سطوح اکسيژن کاھش پيدا کرده و 

سلولھای مغز برای آخرين بار آخرين امواج 

الکتريکی خود را آزاد ميکنند. اين فرايند در يک 

بخش از مغز آغاز شده و مانند يک آبشار به 

سرعت در سرتاسر مغز جاری می شود و به 

ھمين دليل افراد ميتوانند تصاوير دھنی واضحی 

را تجربه کنند. بسياری از افراد پس از احيا اعالم 

کرده اند که در نوری درخشان غوطه ور شده اند 

و يا با قدم گذاشتن در راھرويی درخشان احساسی 

از آرامش مطلق بر آنھا چيره شده است. برخی از 

آنھا تصاويری از شخصيتھای مقدس از جمله 

حضرت محمد (ص)، حضرت عيسی و کريشنا 

احتماالً  در ھيچ »  اصالحات ارضی «  موضوع 
دوره ای بيش از سالھای پس از جنگ جھانی دوم 
مطرح نبود. زيرا تمام خطوط سياسی از آن دفاع 

ً   ١٩۵٠تا  ١٩۴۵می کردند. در سالھای  تقريبا
نيمی از انسانھا در کشورھايی می زيستند که 
دستخوش شکلی از اصالحات ارضی بودند: نوع 

در اروپای شرقی و پس از انقالب »  کمونيستی «  
، شکلی که ناشی از استعمار ١٩۴٩چين در سال 

زدايی از امپراطوری سابق ھند انگلستان بود، 
اصالحات ارضی در ژاپن، تايوان و کره پس از 
شکست ژاپن و يا به عبارت دقيقتر پس از اشغال 

که  ١٩۵٢آن توسط آمريکا، انقالب مصر در سال 
جھان «حيطه ی خود را به منطقه ی غرب 

گسترش داد و عراق، سوريه و الجزاير »  عرب
الگوی مصر را مورد توجه قرار دادند. انقالب 

موجب رواج اصالحات  ١٩۵٢بوليوی در سال 
ارضی در آمريکای جنوبی شد؛ ھر چند مکزيک 

خود يا دقيقتر از زمان  ١٩١٠از زمان انقالب 
مدافع  ١٩٣٠تجديد حيات خود در دھه ی 

 .اصالحات ارضی بود

از نظر طرفداران مدرنيزاسيون، مسئله ی 
اصالحات ارضی دارای ابعاد و نتايج گوناگونی 
بود: از يک سو امری سياسی (زيرا حمايت 
دھقانان را به نفع رژيمھای انقالبی يا به نفع 
رژيمھايی کسب ميکرد که با اين کار می خواستند 
مانع انقالب يا نظاير آن شوند) و از سوی ديگر 
ايدئولوژيک ( باز گرداندن زمين به رنجبران 

 )١٩و... ) و بعضا ً اقتصادی بود. (

کسانی که شرايط آن دوران را برای اين کار 
مناسب نمی دانستند فراموش نکنند که شاه تنھا 
يک دھه بعد از مصدق خود به منظور مستحکم 
کردن پايه ھای حکومت دست به چنين کاری زد. 
اگر جنبشھای که خود را مترقی و پيشرو می 
دانند، ازايجاد تغييرات ملموس در زندگی اکثريت 
مردم ناتوان باشند، نيروھای ارتجاعی می توانند 
با راه اندازی اصالحاتی کنترل شده زير پای آن 
را خالی کنند. به عنوان مثال برنامه ی جبھه ی 
ملی برای پاسخگويی به مطالبات دموکراتيک 
جامعه ايران از اقداماتی که تنھا يک دھه ی بعد 

» انقالب سفيد «  تحت عنوان اصالحات ارضی و 
صورت گرفت به شدت عقب مانده تر بود. دولت 
علی امينی در سالھای اوليه دھه ی چھل بدون 
ھيچ گونه حمايتی از جانب نيروھای سياسی 
داخلی ( از جمله جبھه ی ملی ) و حتی در مقابل 
کارشکنی ھای جدی آنان و تنھا با استفاده از 
شرايط مناسب خارجی و کار تبليغی در ميان 
دھقانان توانست اصالحات ارضی به صورت لغو 

 –مالکيت بزرگ ارضی و مناسبات ارباب 
 .رعيتی را محقق سازد

 :پا نوشت ھا

عبدالرحيم ذاکر حسين، مطبوعات سياسی در  -٨
 ٢۵٨ايران...، صفحه 

، ٨، صفحه ١٣٨۴ويژه نامه روزنامه شرق، اسفند   -٩
 " خلقيات مصدق "، حسين ميرزا نيا

ماھنامه ايران فردا، ويژه نامه دکتر مصدق،   -١٠
 ، وحيد ميرزاده١٣صفحه 

، صفحه ١٣٨۴ويژه نامه روزنامه شرق، اسفند   -١١
 ، " خلقيات مصدق "، حسين ميرزا نيا٨

 

در 
حاليکه چنين طرحی نه تنھا تغييری در نظام 
وحشيانه بھره کشی فئودالی ايجاد نمی نمود بلکه با 
توجه به ساختار قدرت در آن موقع اصال قابل اجرا 
نبود وبه فرض محال اگر ھم اجرا می گرديد، آن 

درصد بين خود مالکان و امنيه ھا و قلدرھای  ٢٠
محلی تقسيم و حيف و ميل می شد. حال ببينيم 
بازتاب اين مساله در ذھن يک " مصدقی " به چه 

 : تصاويری مبدل می گردد

اين در مجموع يک برنامه مترقی بود بی آنکه  ..."
دست به روابط مالکيت بزند. مصدق نيامده بود که 
مالک را از ده بيرون کند {!!} می گفت مالک 

درصد سھمش را به  ٢٠ملکش را داشته باشد منتھا 
دولت بدھد... با توجه به قوانين تصويب شده 
مشخص می شود که رويکرد مصدق به سوی 

 )١۶زحمتکشان بود... " (

« صادق انصاری يکی از اعضای ھيئت مديره ی 
حکايت می کند که ھيئت »  انجمن کمک به دھقانان 

مديره ی اين انجمن در مالقات با مصدق به او 
 ۵٠پيشنھاد ميکنندکه طی تصويب نامه ای حداقل 

از سھم مالکانه ی کشاورزی به نفع دھقانان %  
از من «بکاھد و مصدق درپاسخ به آنان ميگويد: 

توقع داريد که يک برنامه ی کمونيستی اجرا 
و به قول يکی ديگر از حاضران پس از »  کنم؟!

گفتن اين جمله با خزيدن زير پتو و کشيدن آن به 
 )١٧روی صورت خود، آنھا را مرخص می کند. (

دھقانان ايران در طی حکومت مصدق، بارھا مزه 
مورد اشاره ی اورا چشيدند. در »  دموکراسی «  ی 

اعتراض دھقانان کردستان با حمله ی  ١٣٣١سال 
نيروھای انتظامی سرکوب شد. اعتراض دھقانان 
کردستان به خاطر اجرا نشدن قانونی بود که خود 
مصدق آنرا تصويب کرده بود وھمانطور که ذکر 

از %    ٢٠آن آمد، بر اساس آن قول داده شده بود که 
بھره ی مالکانه به نفع کشاورزان و آبادی روستا از 
سھم زمين داران کم شود. کشاورزان کردستان به 

مورد »  دموکراسی «خاطر اجرا نشدن اين قانون و 
نظر مصدق، دست به اعتراض زدند، ولی درمقابل 

) در اين ١٨با سرنيزه ی نظاميان روبرو شدند (
ھم به انتقاد »  نھضت ملی «  راستا برخی ھواداران 

از برنامه ی ارضی مصدق پرداختند. خليل ملکی 
علم و «در مجله ی  ١٣٣١درھمان شھريور 

در قرن بيستم که بدون اغراق «  نوشت: »  زندگی
%   ١٠فئوداليته به پشت موزه ھا فرستاده ميشود، 

سھم مالکانه نمی تواند به %    ٨٠يا حتی %    ٢٠يا 
احتياجات و مقتضيات قرن بيستم پاسخ دھد. تغيير 
روابط اجتماعی طبقات حاکم و محکوم ضرورت 
غير قابل اجتناب جريان تاريخ است. مکتبی که 
جرأت نکند به اين ضرورت پاسخ دھد، نمی تواند 

شش ماه بعد »  با جريانات حاضر مواجه گردد. 
خليل ملکی مجبور شد دوباره از سياستھای دولت 

آنچه تا کنون «  مصدق در اين رابطه انتقاد کند: 
درباره ی کشاورزی به دست مشاورين آقای 
مصدق که از مالکين بزرگ بودند وضع شده، راه 

 ..حل مشکل نيست بلکه عقب انداختن راه حل است 
«. 
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. محققان دانشگاه جورج واشنگتن معتقدند اين  
تجربيات بيشتر منشائی بيولوژيکی دارد تا 
متافيزيکی. در اين مطالعه دانشمندان از دستگاه 
برق نگار مغزی که به منظور اندازه گيری 
فعاليتھای مغز مورد استفاده قرار می گيرد 
برای کنترل فعاليتھای مغزی افرادی که 
پزشکان برای نجات آنھا قطع اميد کرده بودند، 
استفاده کردند. ھدف پزشکی استفاده از چنين 
دستگاھی برای بيمارانی که به سرطان يا 
اختالالت قلبی مبتال ھستند، اطمينان از درد 
نداشتن و آرامش کامل آنھا است. در کنار اين 
کاربرد محققان شاھد بودند لحظاتی قبل از 
مرگ بيماران انفجاری در امواج مغزی فرد 

ثانيه تا سه دقيقه  30صورت می گيرد که از 
دوام خواھد داشت. اين رويداد در بيمارانی که 
در خواب بوده و يا فشار خون در آنھا وجود 
نداشت با افرادی که در ھشياری کامل به سر 
می برند برابری می کند و لحظاتی پس از اين 
انفجار امواج الکتريکی بيمار از دنيا رفته است. 
بر اساس گزارش تلگراف، اين اولين باری 
است که تجربيات پيش از مرگ انسانھا به 

 منشائی فيزيولوژيکی ارتباط داده می شود.

 

18ادامه از صفحۀ    

***** 

***** 
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 رضا براھنى

 بخشى از مقاله اسناد ساواك، اعدام جزنى و ديگران

ز،  ري ب ار در ت ت ا کش گي را ب رھن ثرت ف شاه سابق ھمه فرصتھاي ک

ع  رد، و در واق ن ب ي زنجان، اردبيل، مھاباد و شھرھاي کردستان از ب

اصل اساسي دموکراسي در ايران، يعني باسواد شدن در عصر تعليم و 

ان  ي زب ن تربيت به زبان مادري را، تبديل به يادگيري زبان فارسي، يع

 يک سوم مردم ايران کرد.

پس از ورود وسيله اوليه مدرنيته به ايران، که عبارت بود از مدرسه 

جديد و تعليم و تربيت جديد، ھيچکس از باشعورھاي کشور نبايد زير 

بار بيشعورترين شعارھا که زبان رسمي کشور فارسي است ميرفتند، 

چرا که سه چھارم مردم ايران ھرگز بوي تحصيل به مشامشان 

نخورد، به دليل اينکه تحصيل به زبان ارباب، اگر رعيت بخواھد قيد 

 رعيت بودن را از سر خود وابکند به درد ھيچ رعيتي نميخورد.        

اه من  دگ نگارش مقاله در باره دوره خاصي از خفقان در کشور، از دي

اسي را  ، که ھرگز، و در ھيچ مرحله ه عرصه سي اي، عزم ورود ب

ان را در دوره  ق ف ي خ ت ه وق نداشته ام و ندارم، به معناي آن نيست ک

ان  ق ف ه دوران خ دم ک ق ت ع رعکس م وشم. ب پ بعدي ديدم از آن چشم ب

شمسي، سال  61و  60جمھوري اسالمي، بويژه در سه مقطع، سال 

ه  67 ا ب ره اي شروع شد و ت جي شمسي و سالي که در آن قتلھاي زن

ر  امروز ادامه پيدا کرده است، از ھر دوران رژيم پھلوي تيره تر و بدت

 بوده است. اما من اين خفقان را ھم ناشي از آن خفقان قبلي ميدانم. 

دو پھلوي مشروطيت را بازيچه اميال و ھوسھاي نامشروع خاندان 

خود کردند. آنھا بر سر زبانھا و فرھنگھاي غيرفارس ايران کوبيدند. 

شاه سابق ھمه فرصتھاي کثرت فرھنگي را با کشتار در تبريز، 

زنجان، اردبيل، مھاباد و شھرھاي کردستان از بين برد، و در واقع 

اصل اساسي دموکراسي در ايران، يعني باسواد شدن در عصر تعليم و 

تربيت به زبان مادري را، تبديل به يادگيري زبان فارسي، يعني زبان 

يک سوم مردم ايران کرد. ميگويم عصر تعليم و تربيت، و غرضم اين 

است که پيش از مشروطيت روي ھم رفته دو گروه باسواد ميشدند: 

دربار و اطرافيان دربار، و روحانيت در حوزه خاص خود. يعني 

کشوري که با ذات کثرت فرھنگي و زباني خود بايد در عصر ورود 

تعليم و تربيت جديد تکيه بر زبانھاي مادري ميکرد، يعني رابطه مادر 

و بچه را بر روي زبان در راستاي عواطف ذاتي اين زبان نگه 

ميداشت، توسط عصر دو پھلوي از ذات خود، يعني زبان به عنوان 

پديده اي که به زن و مادر مربوط ميشد، جدا شد، و تبديل شد به تحميل 

پدرساالرانه مرکز، يعني تحميل زبان فارسي از طريق حکومت 

پھلوي بر سراسر نقاط ايران، يعني بر دو سوم مردم ايران، و نتيجه: 

جدا شدن زبان تحصيالت از زبان اکثريت مردم، و جدا شدن تفکر 

به دليل اينکه سواد روشنفکر فارسي بود، يعني روشنفکري از مردم .

او در زبان مادري اش بيسواد بود، و زبان مادري زباني غير از 

فارسي بود. در حالي که برعکس روحانيت فارس با فارس، فارسي 

حرف ميزد، روحانيت ترک با ترک، ترکي صحبت ميکرد، روحانيت 

       کرد با کرد، کردي صحبت ميکرد، روحانيت ترکمن با ترکمن، . 

. قطع رابطه ترکمني، روحانيت عرب با عرب، عربي و الي آخر.

روشنفکر با مردم خود آن روشنفکر در ذات سياست زباني و 

فرھنگي مبتني بر راسيسم بود. فکر ميکردند که کشور از طريق 

حاکميت زبان فارسي بر سراسر ايران پابرجا ميماند، در حالي که 

راسيسم پھلوي، با بيسواد نگه داشتن روشنفکران کشور در زبان 

مادريشان در حوزه ھاي غيرفارسي زبان، دست روحانيت را در 

اين حوزه ھا به کلي باز ميگذاشت از يک سو؛ و کينه ايجاد ميکرد 

بين مردمان غيرفارس، و فارس از سويي ديگر؛ و نژادپرستي 

غريبي را در ميان روشنفکران فارس و فارسي زده ايجاد ميکرد که 

نمونه بدخيم و عقب مانده و فاشيستي آن را در امثال دکتر جالل 

متيني و اصحاب او ميتوان ديد، که مدام پرچم رسميِت سرچشمه 

گرفته از عقب ماندگي دو پھلوي را، حتي پس از سقوط مفتضحانه 

ھر دو، در مجالت عقب مانده راسيستي و تلويزيونھاي راسيستي 

افراشته نگه ميدارند، و ھرگز کسي از اينان نميپرسد که چرا دو 

پھلوي، يعني محمدرضا و رضا چيزي از زبان مادري خود 

نميدانند، و چرا ياد نگرفتند و چرا ياد نميگيرند، و آيا يادگيري زبان 

مادري مھم بود و زبانھاي خود کشور و يا يادگيري فرض کنيد 

 فرانسه، يا انگليسي؟ 

در ذات اين روابط، عدم رابطه قرار داشت. رابطه روشنفکر را از 

مردم بريدن، و آن ھم در عصر تعليم و تربيت، نه تنھا به ضرر 

مردم تمام شد، بل که به ضرر خود پھلوي ھا ھم تمام شد، به دليل 

اينکه روحانيت، از طريق زبانھاي بريده با مردم رابطه برقرار 

کرد، و روشنفکران به علت تحصيل در زباِن به قلدري رسميت 

يافته، مردم مناطق خود را روشن نکردند، و به ھمين دليل گرچه 

ھمه روشنفکران اعم از فارس و ترک و کرد و عرب و بلوچ و 

ترکمن مخالف سلطنت بودند، نھايتا آنھايي که رابطه با بخش بيسواد 

جامعه داشتند، يعني روحانيت، ھم سلطنت را، که روشنفکران نيز 

براي سقوط آن زحمت کشيده بودند، ساقط کردند و ھم اجازه ندادند 

روشنفکران در اداره جامعه سھمي داشته باشند، و حتي آن نيمچه 

روشنفکراني را که خودشان قبول داشتند، يعني بازرگان و اطرافيان 

و سئوال اين است؟ آيا  او را، در اولين فرصت تار و مار کردند. 

تر بود، آيا دادن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن  کشف حجاب مھم

براي زنھا مھمتر بود، يا تدريس و تعليم و تربيت به زبان مادري، و 

پرچم حيثيت زن را از ھمان ابتدا برافراشته نگه داشتن؟ آيا ميشد 

زبان مادر را بريد، و فقط به زور از سر او حجاب برداشت؟ و آيا 

نبايد خود او به زبان مادري باسواد ميشد و خود، نه تنھا آن حجاب 

و دھھا حجاب ديگر را ھم از سر و روي خود و جامعه برميداشت؟ 

و يا در سي سال بعدتر، آيا يادگيري زبان مادري مھم تر بود يا حق 

راي دادن و انتخاب کردن و انتخاب شدن به دو مجلس فرمايشي؟ و 

حقيقت اينکه آن زنھا که انتخاب شدند چه گلي بر سر مادرھا و 

دخترھايي زدند که کودکان دو سوم آنھا قرار بود باز ھم به زبان 

فرمايشي پھلوي ھا، تحصيالت پيدا کنند، و مدام در حال بيگانه شدن 

به عاطفه زبان مادري، فقط ستون عظيم از خودبيگانگي نسبت به 

  زن و مادر را بلندتر نگاه دارند؟ 

ان خود آن  روحانيت به دليل ذات کاري که ميکرد، کارھايش را به زب

ه ريشه  شه ب ي مردم انجام داد، در نتيجه درست در زماني که پھلوي ت

ريشه دار شدن تفکر در ايران ميزد و با ايجاد فاصله ايجاد تفکر مدرن 

ن  ي کرد و ب ي ه محال م ق ب از طريق تحصيل به زبان مادري را تعلي

ه  م ود و ھ ه ب رخاست ا ب روشنفکر و مردمي که روشنفکر از ميان آنھ

چيز را به فارسي ميگفت و مينوشت و ميخواند رابطه را قطع ميکرد ـ 

يت خود را در راس  ان چرا که مردم نميفھميدند او چه ميگويد ـ روح

کر ؛  امور قرار داد، ھم از شر سلطنت خالص شد، ھم از خير روشنف

ل  ي ه دل وي، و ب ل ھ و کشور به دليل راسيسم و عقب ماندگي سلطنت پ

راي  ق ھ ادري، غرق در ق ان م بريدگي دو سوم جمعيت از مادر و زب

وان  ت غريبي شد که نمونه اش را در عصر حاضر در ھيچ کشوري نمي

يت  ان رد، روح پيدا کرد. تنھا سلطنت پھلوي نبود که روشنفکرکشي ک

ه  ژه ک وي رد. ب د ک ي ف روي سلطنت پھلوي را از نظر روشنفکرکشي س

ان  ي ديشه و ب ھمين روشنفکرھا، به تصور اين که در انقالب آزادي ان

روز  الب، ب ق ن ان خواھد آمد، منويات خود را پيش از انقالب و در حي

داده بودند، و پرونده ھاي ساواک نيز بود که در اختيار ساواما بود ـ و 

ه جان  اد ب ت يت اف ان ه خورد، روح ت خ ه ت که دري ب ن ه محض اي ب

ه دارد. در  م ادام وز ھ ن روشنفکران، و بگير و ببند شروع شد. و ھ

وي دوم از  ل ھ دوران پھلوي اول از طريق لومپن ھاي او، در دوران پ

ن ھاي  پ وم ق ل طريق لومپن ھاي او، در جمھوري اسالمي، از طري

د،  کر عصر درآوردن ف ار روشن ار از روزگ اسالمي. و ھر سه دم

ه  روشنفکري که ميدانست که بايد با مردم تماس بگيرد، و نميدانست ک

ِر  وي، س ل ھ با مردم بايد با زبان خود آن مردم تماس بگيرد. و رضا پ

ان  وان زب چشمه را از ھمان اول با رسمي شناختن زبان فارسي به عن

ع  ن کور کردن، در واق ا اي ود، و ب رده ب ھمه مردمان ايران، کور ک

که پس از  ن زمين روحانيت را براي شخم و تخم آماده کرده بود، تا اي

ه کرسي  ه جاي مشروطه ب ا مشروعه را ب ت گذشت ھفتاد سال نھاي

 نشاندند. 

و در خارج از کشور ھم دعواست، و بنگريد صالح ترين  

دعواکنندگان را که وقتي قانون اساسي مينويسند اول ميگويند زبان 

رسمي کشور فارسي است، و بعد ميگويند ھمه اقوام ايران با ھم 

مساوي ھستند، و اين را به نام تجدد مينويسند و مينويسانند، و نميفھمند 

که اگر اين نوشته را به يک خارجي نشان بدھند و ترکيب زبانشناختي 

و قوم شناختي سازمان ملل از ايران را ھم در برابر او بگذارند، و 

بگويند ما با اين قانون و يا قوانين اساسي ميخواھيم در ايران مدرنيته 

را رواج دھيم، با يک ويرايش کوچک، ھر شاگرد متوسطه کانادايي 

حتي خط بطالن بر اين قوانين اساسي ميکشد، چرا که آدمي که بويي 

از دموکراسي برده باشد آنا ميفھمد که اغلب قوانين اساسي نوشته شده 

توسط ھمين روشنفکران ما فقط تجزيه ايران را ميخواھند، وگرنه 

درک ترکيب، و نگارش قانون اساسِي اين ترکيب، امر بسيار ساده اي 

است. فقط بايد خود را از سبعيت تعصب، از فاشيسم و شووينيسم 

آريايي گرايي رضا و محمدرضا پھلوي، و افالس و اندراس قوم 

گرايي منحطي که کشور را براي اقوام ديگر به صورت دارالعجزه 

 ميخواھد، رھايي داد
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گر  ر دي ه ای ب ق م طب ت ر س سيستمی که متکی ب
چ  ي ه ھ می ک ست طبقات و اقشار مردم است. سي
ع  اف ن اسد مگر م ن می ش وجدان و ناموسی را ن
ات  ق ه طب ردم ب ه در آن م می ک ست سرمايه. سي
مختلف تقسيم شده اند تا عده ای استثمارگر بتوانند 
ه  ی خود ادام گل از مکيدن خون آنھا به زندگی ان

 دھند. 

ن  شی اي ب بنابر اين اولين سوال پيش پای ھر جن
ر؟  اخي است که آيا وضع موجود بايد حفظ گردد ي
ا اصالح وضع  ن وضع ب آيا رھائی بشر از اي
د  اي ده ب ن ی طوف الب ق موجود ممکن است و يا با ان
رای  د؟ ب ي چ ي م پ وجود را درھ م م ت طومار سيس
ن  ه اي د جواب ب ن ت ارزه ھس افرادی که درگير مب
ا  ا و ي ھ ت سوال می تواد آنان را در صف رفرميس

 انقالبيون قرار دھد. 

در ايران نيز مدتھاست که مردم به صحنه مبارزه 
د.  ن ن آمده اند. آنان قھرمانانه مبارزه کرده و می ک
جمھوری اسالمی به عنوان يکی از منفورترين و 
ن  ه اي اسخش ب ان پ م ھای جھ ن رژي بد نام تري
وده  دام ب دان و اع مبارزات گلوله و شکنجه وزن
است. چيزی که از ماھيت کثيفش بر خاسته است. 
م  ولی با اين ھمه مردم از پای ننشسته اند و مصم
م  ھستند تا طومار اين آدم خواران وحشی را در ھ
ی ھرروز رنگ  ان اب ي ظاھرات ھای خ پيچند. ت
راديکال تری به خود می گيرد. از شعار رای من 
ده  ي ه رس ي ق ر واليت ف کجاست به شعار مرگ ب
است. زنان در اين مبارزات نقش اساسی و مھمی 
ه  د ک ران نشان داده ان را دارند. زنان قھرمان اي
دگی در جمھوری  حمل خفت زن اب ت ديگر ت
اسالمی را ندارند. لياقت زنان ما، اين جمھوری 
ی را  ان افق ھای روشن شالق و خون نيست. آن
ران اگر در  ان اي د. زن برای خود ترسيم کرده ان
قوانين اين جمھوری منحوث شھروند ھای درجه 
ان و  د زن ارزه سر آم ب ی در م د، ول چندم ھستن
بت و خوب  ث مردان جھان شده اند. اينھا جانب م
گر  مبارزاتی مردم ايران است ولی از طرف دي
م.  ما شاھد کمبود ھای زيادی در اين مبارزه ھستي
کمبود ھائی که می تواند گاھی کشنده باشد. سران 
ن  دن اي ان حراف کش ه ان ز سعی در ب جنبش سب
چ  ي ه ھ ان ب ن د. اي جنبش و اخته کردن آن را دارن
ی واليت  وجه تضادی با جمھوری اسالمی و حت
ه  ي ق ی ف ان ول ا در زم ھ ه آن م د چه ھ فقيه ندارن
د. و در  ودن امی ب ن ان ب صب ن خمينی، صاحب م
م  جنايات بنيان گذار حکومت شکنجه و اعدام سھ
بسزائی داشتند. حال چه شده است که آزادی خواه 
ه در  گشته اند؟  ؟  درست به ھمين علت است ک
وم  ھ ف ه م اری ک چ شع جنبش کنونی، ما شاھد ھي
دفاع از حقوق زنان و زحمتکشان را بدھد نيستيم. 
ز  رک ان در م ون زن ن م اک ه ھ ک ل از آن اف . غ
ای  ھ ن خواست مبارزات قرار دارند و ناديده گرفت

  آنان ناديده گرفتن جنبش کنونی است.
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اعی، و  برای بررسی علل وجودی مبارزات اجتم
ل از ھر  ب چگونگی روند رشد و تکامل آن، بايد ق
چيز به بررسی آن مناسباتی پرداخت که انسان را 
رار داده  ا خويش ق ی ب ست ي در يک تضاد آنتاگون
ا؛  ھ ان ی انس ط زيست ررسی شراي ی ب ن ع است. ي
د  ول شرايطی که عالرغم خواست خود به محض ت
در آن قرار می گيرند و با آن دست به گريبان می 
ل و اراده  ي ی رغم م شوند. افراد نا خواسته و عل
ده  ن ن ن ک ي ي ع ه ت د ک ردن خود وارد مناسباتی می گ
اعی است.  م د اجت ي ول ا در ت ھ قش آن جايگاه و ن
مناسباتی که به بخش کوچکی از جامعه اجازه می 
د،  ن دھد که از بخش بزرگی از جامعه بھره کشی ک
د و  ن به آنان حکومت کند برای آنان قانون وضع ک
خاطيان و ياغيان را مجازات نمايد، دفاع از وضع 
چ  ي موجود را حق خود بداند و برای بقای آن از ھ
ر  گ د. در طرف دي ن ک ذاری ن رو گ ی ف ت ي ع ب س
ق  که خال ن زحمتکشانی قرار دارند که با وجود اي
ثروتھای جامعه ھستند خود از اين ثروتھا بھره ای 
ردگی  ن ب داوم اي نمی برند جز مقداری که برای ت
ده  ن الزم است. مسئله مبرم در اينجا برداشتن اين ب
ده شود. در  ان ر خشک ق گی است، بايد ريشه اين ف
ی مطرح است.  خت اينجا آزادی از قيد فقر و بد ب
ی  ات ب آزادی يعنی آزادی از مناسبات موجود.  مناس
تصادی  غير طبيعی که بر خواسته از يک نظام اق
ر  اجتماعی غير طبيعی است. يعنی نظامی که نه ب
که  ل مبنای نيازھای طبيعی انسان بنا گشته است ب
ازع انسان  ن پول و سرمايه را خدای مطلق و بال م
ی ھمت  ات ب اس ن د آن م قرار داده است. "بايد به نق
ر  ي حق گماشت که انسان را موجودی مسخ شده، ت
ا  ي شده و سرکوب شده، به زنجير کشيده است." دن
حل  ن ه تضادھای الي در آتش می سوزد. آتشی ک
سيستم سرمايه داری مسبب آن است. باشد که خود 
ود  اب در آتشی که خود بر افروخته است بسوزد و ن
ه  د ک ان م ي ی م اروت ار ب ب ان ان ان بس ھ ردد. ج گ
ر  مبارزات قھرمانانه مردم شمال آفريقا جرقه ای ب
ان  ده جھ ن زاي آن زدند. مردم جھان تحت استثمار ف
ر  زت ی چي سرمايه داری روز به روز فقير تر و ب

 می گردند. 

ر   FAOطبق آمار  ف روزانه بيست و پنج ھزار ن
ار در سال  از گرسنگی می ميرند. طبق  ھمين آم

ه  ون  777گذشته در کشور ھای توسعه نيافت ي ل ي م
نفر در گرسنگی بسر ميبردند که اين رقم در سال 

ی در  799جاری به  ن ع ده است ي ميليون نفر رسي
ميليون نفر به آمار گرسنگان  22سال جديد تاکنون 

ان  جھان افزوده شده است..  دو ميليارد نفر در جھ
ام  ا ارق ھ ن د. اي رن در گرسنگی مزمن بسر می ب
ا  ه شب و روز ب د ک نيستند. اينھا انسانھايی ھستن
ه ھای  اي مرگ دست و پنجه نرم می کنند. آری، پ
ی  ت دال مادی مبارزات اجتماعی مردم در اين بی ع
ھای عميق اجتماعی نھقته است. بی عدالتی که در 
پھنه کره زمين گسترده شده است. و راه خالصی 

ره ھای سرکوب   ھ از آن نه فقط خالصی از م

وده   ه صورت ت و غافل از اينکه تا زحمتکشان ب
بش  ای وارد صحنه مبارزاتی نشوند، ھزاران جن
د  ن خواھ اين چنينی با چنين رھبرانی به پيروزی ن
ن  ري اده ت ت ا اف يش پ رسيد، چرا که جواب گوی پ
ای  ھ خواسته ھای مردم نيستند. تا منافع و خواست
ا  ع ت طب ال گردد، و ب طبقاتی زحمتکشان مطرح ن
آنان وارد کار زار مبارزاتی نگردند. ھيچ جنبشی 
اه ھفت  ج رنگ پيروزی نخواھد ديد. درانقالب پن
افت  اری را دري ه ک اه ضرب تنھا زمانی رژيم ش
ه  ی ک وپ ه خاطر ات ران ب کرد که طبقه کارگر اي
ه  ن ی داشت وارد صح ن ي ری خم ه رھب نسبت ب
ری  ب ه رھ ی نسبت ب وپ ن ات ون اي ن ی اک د.ول ش
موسوی و جنبش سبز بسيار کم رنگتر و رقيق تر 
ن موسوی  ر حسي ي از سال پنجاه و ھفت است. م
چ  ي يست. او ھ م ن حتی کاريکاتوری از خمينی ھ
می  ی خود ن خصوصيت رھبری را ندارد. او حت
اس  پ د و خود در يک آم داند که چه می خواھ
ال  ب ه دن ی ب رف رده است از ط ر ک ي زرگ گ ب
امتيازاتی است که درون حکومت از دست داده 
زاری از  اده اب ف ت است و از اين جھت به دنبال اس
دازه  ه ان گر ب جنبش مردم است و از طرف دي
ازه  ردم ھراس دارد و ت بش م خامنه ای از جن
ردم  بش م ا جن متوجه شده است که بازی کردن ب
ان  بازی با آتش است. که ھر آن امکان دارد دودم
ا عوامل  ن ب ري اب ن د. ب اد دھ ه ب ه شان را ب م ھ
ايدئولوژيک خود در داخل و خارج از کشور 
ردم  دن م رل کشي ت ن ه ک سعی در خفه کردن و ب
که دوران  ن ل اي ي ب فی از ق دارد. با طرح اراجي
اسکوت خود  ا ب که م انقالبات به سرآمده ويا اين
پيروز می شويم ويا اينکه ما خشونت نمی خواھيم 
ام  و...سعی دارد که جنبش مردم را به قيد کشد. تم
ا در  ه م ن است ک ا اي ز م بحث روشنفکران سب

 چارچوب قانون، آزادی و دمکراسی می خواھيم.

د  ن ان ز م ي ی آن ن زرگی است ول ه ب م ل آزادی ک
ت،  مقوالت ديگر اجتماعی ھمچون انسان و بشري
که در  ل زاعی ب ت ه بصورت ان حقوق و... بايد ن
ه  ع ام خی يک ج اري رابطه با تکامل مشخص ت
رای  ارزه ب ب رد. م مورد تدقيق و بررسی قرار گي
ه  آزادی، مبارزه برای شکستن مرزھائی است ک
رای  ارزه ب ب مانع رشد و تعالی انسان می شود. م
ه  ی است ک ائ رھ ي ج ل و زن ا ق ارزه ب ب آزادی م
و و  اپ ک را از ت ه زده و آن ع ام ای ج استبداد به پ
ن  ا عدم درک اي م ل ه است. مس ت پويائی باز داش
و  وچ و ت مبارزه و انتزاع آزادی از مبارزه آنرا پ

 خالی می گرداند.

د  ق در جنبش کنونی ما، بايد نقد مذھبی دولت، به ن
د آن  ق ی ن ن ع ردد. ي دل گ ی ب ذھب انقالبی دولت م
ده  ن ی اراده و ب مناسباتی که انسان را موجودی ب

ی  می پندارد. ان ھی و آسم ه ال ول ق مذھب يک م
دون در  م و ب ي نيست که برای نقد آن انتزاعش کن
نظر گرفتن واسطه ھای مادی آن، به نقد آن ھمت 

 گماريم. 

رار دارد دست  ان ق مذھب تا زمانی که در آسم
ا  ن آورد و ب ي ه زم را ب نيافتنی است. پس بايد آن
ی کردن  ن ي رد. زم قدش ک اديش ن واسطه ھای م
مذھب يعنی واقعی کردن آن، يعنی بر مال کردن 
وجود  ی بشر م ات ق آن مناسباتی که در جامعه طب
ه  ه ای ب ق ه طب زی ک ي است. مناسبات تبعيض آم
جز  ه ب عنوان خداوند تمام نعمات، بر طبقه ای ک
م است.  اک ده، ح بنده گی چيز ديگری برايش نمان

ه    ع ام ريت ج ث ل اک ب خداوندگانی که بقائشان از قِ
ه  ل ي است و برای دائمی کردن اين بقاء از ھر وس
ای که بتواند جامعه را در تاريکی جھل نگه دارد 
رو ھای  ي ا ن ه ت ت رف استفاده می کنند. از مذھب گ
اه و  رورش، دادگ وزش و پ ر، آم وب گ رک س
يت وضع  ب ث رای ت ه از ب م ه و ھ م زندانھا... ھ
حاء مذھب  موجود است وال غير. پس آرزوی ام
ادی  اء واسطه ھای م ح زی جز آرزوی ام چي
ود.  د ب خواھ ی ن ات ق مذھب يعنی امحاء جامعه طب
د  ن ه ب گی آن در ب د در وابست اي پس مذھب را ب
قدس  کشيدن انسانھا به نقد کشيد. مذھب عنصر م
کننده تمام آن روابط نا مقدس انسانی است. مذھب 

 مقدس کننده از خود بی گانگی بشر است. 

زی  جنبش سبز از آن جھت که رو به تمام آن چي
ه است،  ت گه داش دارد که جامعه را در تاريکی ن
بايد نقد گردد. جنبش سبز نقد مذھبی، مذھب حاکم 
ی  ذھب د آن م ق رای ن است. جنبش سبز ترمزی ب
ام  م ه، ت ت اف است که، جامعه خود را در برابرش ي
ده  ر آن شوري قيود خود را در آن می بيند و لذا ب
ام  است. يعنی در حقيقت جنبش سبز می خواھد تم
ون  ا خ ه را ب ت ذش ال گ ی س خ س اري ت ت ب ک ن
اره  د دوب معترضين بشويد و پاک کند. می خواھ
جامعه را به تاريک انديشی بکشاند. به آن انديشه 
ه  د ب ع د و ب اه دي ی را در م ن ي ای که عکس خم
ه  ت ا پش ه ھ واسطه  اين انديشه در زندانھا از کشت
ساختند. کاری که خامنه ای با ناشی گری خاص 
تاريخی خود دارد انجام می دھد. تنھا موقعی می 
اس  ب ه ل توان بر اين ديوان آدم خوار پيروز شد ک
ارزه  ب ه م ی ب سبز خود را که نشان يک ديد مذھب
ی  ه جائ ز را ب ران سب ب م، رھ اوري ي است در ب
خ  اري بفرستيم که اليق آن ھستند يعنی زباله دان ت
ی  وان ن م. ع و برای عنوان انسانی مان مبارزه کني
ه  که زن ومرد نمی شناسد. عنوانی که قرنھاست ب
ا ددی  ھ ان ده است و از انس رده ش فراموشی سپ
ساخته تا ھمدگر را بدرند و پاره پاره کنند. مذھب 
ان  ه صاحب روح آدميان را تصاحب کرد و آنرا ب
زر و زور  فروخت تا از خود بيگانگی انسان را 
ه  تکميل کند. از خود بيگانگی در جامعه امروز ب
ی  ال منتھا درجه خود رسيده است و مذھب بيان تع
ی  ائ ھ ان اين بيگانگی انسان از انسان است. انس
ده و  ان منتزع از طبيعت و خويش، مفلوک و درم
عت  تنھا، که راھی ندارند جز آنکه به ماوراء طبي
پناه ببرند تا ھم انتزاع خويش را تکميل کنند و ھم 
گی  ان ی گ مرھمی باشد بر درد و رنج از خود ب

 خويش. 

 انقالب يا رفرم؟
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ی  ذھب اری م بديل جنبش سبز برای شرايط موجود، راه ک
ای  ارھ ه راه ک ظر است ک ن ن م است. و درست از اي
درت  ر ق مبارزاتی خويش را، در سر فرود آوردن در براب
ور  ی را در دست ائ ھ ان حاکم می داند. قدرتی که امحاء انس
وجود را  ط م حمل شراي ه ت کار خويش قرار داده است ک
ی خوردن  ل ندارند. ھمان رھبران سبز که مسيح وار با سي
از حاکمان قدرت، طرف ديگر صورت خود را نشان می 
ه  ه در دھ د ک ردن ون آن کـ ي الب ق دھند، با زحمتکشان و ان
د  ردن شصت ديديم و شـنيديم. آری جوی ھای خون روان ک
ز از خشونت  ي و حال دم از آزادی و انسان دوستی و پرھ
ران  ب د. رھ ن ن خ می ک اري می زنند و خود را مضحکه ت
ی می  ن ي اه خم ي جنبش سبز، آزادی خود را در دوره س
کامل آن  د خلف و ت رزن ه ای ف جويند، دورانی که خامن
اری  ه بسي است. حکومت خامنه ای سنتز دورانی است ک
دام  تنھا بخاطر داشتن يک برگ اعالميه به جوخه ھای اع
اه  ي ای دوران س م ام ن م سپرده شدند. حکومت فعلی آئينهُ ت
د ھر  ي وان خمينی است. شما در پی چه ھستيد؟ حال می ت
فرياد اعتراضی را خشونت قلمداد کنيد و با تمام توان خود 
ودن  دن ب م ت ی و م ب بر ضد ھر شورشی به بھانه صلح طل
زی را  ان چي د ھم بايستيد ولی بدانيد که شما سعی می کني

 دائمی کنيد که ادعای مبارزه با آن را داريد.

د  ق مبارزات مردم به مرحله ای از تکامل رسيده است که ن
ور  دازی در دست ران اوضاع کنونی کافی نيست بلکه بايد ب
ه  ردم را ب ه م زی ک کار قرار گيرد.  بر انداختن ھمه آنچي

 برده گی کشيده است.      

 

 

اد  ج ه اي رای کمک ب گی ب اھن م ه ھ ت ي م در پايان، قطعنامه ک
داشت  ه  8تشکلھای کارگر ی در گرامي ده شد ک مارس خوان

 مورد استقبال و تشويق حاضران ق رار گرفت.
ن و پخش  مراسم با بحث آزاد و در ميان شادی و شوق حاضري
خچه  اري شيرينی و پخش تراکتھای اساسنامه کميته ھماھنگی و ت

 به پايان رسيد. 1389مارس و قطعنامه سال  8

کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای 

 کارگری

14  /12  /89  
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ريک  ب من ايرانی نيستم چون اعياد فطر و قربان و غدير و مبعث را ت
 می گويم و شادباش می 

 شنوم اما نمی دانم جشن سده چه روزيست

ا سر و روی گل  من ايرانی نيستم چون دھه محرم سياه می پوشم و ب
 آلوده عزادار خاندانی می 

مت  شوم که سرزمينم را گرفتند , مردانش را کشتند و زنانش را به غني
 بردند اما روز مرگ بابک 

 خرمدين را نمی دانم

ا  د ت ان ی می م من ايرانی نيستم چون حرف که می زنم بيشتر به عرب
 فارسی

ه  ارسی ن م ف وي د و من می گ دارن من ايرانی نيستم چون عربھا پ ن
 پارسی

ی  من ايرانی نيستم چون در کشوری به دنيا آمدم که روی پرچمش عرب
 نوشتند

ه  ی است ک ن ت اف ي من آرزوی ايرانی بودن ھم ندارم چون آنقدر دست ن
 آرزويش ھم نمی توان کرد

 من حسرت ايرانی بودن دارم 

 احمد شاملو  

------------------------- 

ل  اف ح را از جانب م ي ه اخ اال ک ارات ب ب اين احتمال وجود دارد که ع

ی  ناسيوناليست بعنوان جزئی از تبليغات زشت و نژادپرستانه ضد عرب

ی و  ل آنھا از قول شاملو نقل و در اينترنت پخش شده است، ھمگی جع

ورد  کار را در م ن ساخته ی دست خود آنھا باشد (ھمچنانکه بکرات اي

قھرمانان خود کورش و ... انجام داده اند). ما اينرا نمی دانيم و بايد در 

ی  ات غ اين مورد تحقيق شود. ولی بھرحال، ما برای خنثی کردن اين تبلي

که  رای آن م. ب ردي نژاد پرستانه ضد عربی اقدام به چاپ مطالب باال ک

اد  ق ت نشان دھيم که اگر شاملو ھم چنين اظھاراتی را کرده باشد، قابل ان

 و غير قابل قبول است.  سر دبير

بش  1389اسفند ماه  13روز جمعه  جمعی از فعالين جن
زنان و جنبش کارگری و اعضای کميته ھماھنگی برای 

اد در  کمک به ايجاد تشکل اب ھ ھای کارگری در شھر م
 گراميداشت روز زن، مراسمی را برگزار کردند.

ا ساعت  3اين مراسم از ساعت  بعد از ظھر شروع و ت
ا  6 ال سرود ادامه داشت. مراسم ب ون ي اس رن ت سرود ان

اد  ه ي د سپس ب ر شروع ش ارگ ه ک ق ب گی ط ت س ب م ھ
ه سکوت  ق ي ری يک دق راب جانباختگان راه آزادی و ب

 اعالم گرديد. 
رد  مراسم با خواندن يک قطعه شعر انقالبی ادامه پيدا ک

ن  8و سپس تاريخچه  کی از حاضري وسط ي مارس ت
 خوانده شد.

رای  در ادامه مراسم، يکی از اعضای کميته ھماھنگی ب
ا اھميت  کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری در رابطه ب

بش  8برگزاری مراسم  مارس و نيز موقعيت کنونی جن
ن  زنان سخنانی ايراد کرد.به دنبال، دو مقاله تحت عناوي
ورگ"  ب زام وگ ه رزا ل "زنی به نام کالرا" و "زندگينام
رائت  گی ق اھن م ه ھ ت توسط يکی ديگر از اعضای کمي
ظرات  گرديد و سپس يکی ديگر از عضای اين کميته، ن

 خودش را در باره شيوه مراسم عنوان کرد. 

***** 

 جواب سردبير

ن  ف ع وی ت ه ب ان ف اس ت د م ي ن و دقت ک اگر خوب به شعر اقای احمد شامل
 ناسيوناليستی و عرب ستيزی به عوض

م  اسالم ستيزی به مشام ھر انسان ازاده ای می رسد.اسالم اعراب را ھ
 از ستم خود بينياز نکرد.عرب ھا 

اه اسالم  پ ھمچون بقيه ساکنان خاورميانه و حتی افريقا زير سم اسبان س
و  ل ام ای ش د.اق ن و نه سپاه عرب،مورد ظلم و غارت و کشتار قرار گرفت
بايد حساب اعراب را از اسالم و محمد و يارانش جدا کند ايشان شاعر 
برجسته ايست اما الزم است که قدری با دقت بيشتری به مطا لعه اسالم 
اد  ه ايشان ي د ب اي اشد.ب رده ب ه ک و تاريخ عرب بنگرد،تازه اگر مطا لع
رده  ان ک ه شاھ اوری کنيم ناسيو ناليسم به طبع به دفاع از ھر جنايتی ک
ه  يست يک انسان ازاده ب اف د.ک ن ت ی ھس ران د چون اي ن ي باشند می نش
اد  د ي اي وزد،ب ام ي مبارزات اخير ازادی خواھانه منطقه بنگرد و درس ب

 بگيريم که حساب اعراب را از اسالم جدا کنيم.

 موفق و پيروز باشيد

 حسين ارزانی

 من ايرانی نيستم چون نامم عربی ست

 من ايرانی نيستم چون وقتی به دنيا آمدم درگوشم اذان عربی خواندند

رآن  ادرم ق در و م م پ ن ت من ايرانی نيستم چون روزی که به مدرسه رف
دار  ن ه پ د ن ن ت باالی سرم گرفتند و در مدرسه آيين محمد را به من آموخ

 نيک و کردار نيک و گفتار نيک

ان  ا زب ا و ب ھ ن عرب ي ه آي ردم ب من ايرانی نيستم چون وقتی ازدواج ک
 عربی ازدواج کردم

ام  من ايرانی نيستم چون ھزار کيلومتر راه را طی ميکنم تا به پابوس ام
اه  گ ه آرام ر ب ھشتم شيعيان و نواده پيامبر اعراب بروم اما کمی آنسوت

 فردوسی نمی روم

***** 

برنامه زنده سيامک ستوده 
 در کانال پيام افغان

  

و  8تا  7يکشنبه ھا ساعت 
 ده دقيقه شب بوقت ايران

عصر 2.5ساعت  تکرار: 
 جمعه بوقت ايران

  

 بوقت واشنگتن

ده و نيم صبح يکشنبه ھا الی يازده و 
 چھل دقيقه
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آزادی زبان کردی، زبان آذری، زبان عربی، زبان بلوچی و ... بايستی يکی از خواست ھای آينده ھر 
 جنبشی باشد، که خود را متعلق به فردايی انسانی می داند.

2011فوريه  22 – 1389اسفند  2منوچھر دوستی/   

ای که آزادی زبان وجود ندارد، "دفاع از آزادی بيان و انديشه" به امری غير واقعی تبديل می -در جامعه
شود. زبان مرجع انديشه است، و بيان اساسا انديشيدن به صدای بلند است، و وقتی که زبان تحت انقياد باشد، 
معلوم نيست ما از کدام آزاد انديشی و بيان آزادی دفاع کرده وميکنيم. البته درعين حال بايد اين غلط رايج را 
ھم مورد انتقاد قرارداد که درحاليکه از آزادی زبان دفاعی نشده، آزادی انديشه به امری خرافی تحت عنوان 

"آزادی عقيده" تبديل می شود و دفاع از آن نيز حداقل تا به اکنون مورد دفاع اغلب "آزاديخواھان"!؟ ھم 
قرارگرفته است. درحاليکه عقيده امری جانبی برای انديشيدن است و ضمنا اين موضوعی خرافی نيز ھست 

مان مرز مدرن را ھم پشت سرگذاشته و مضافا جامعه را در تجمع - و ما بعنوان انسان امروزی که انديشه
طبقاتی آن تجربه می کنيم، مدافع خرافه و البته ھر نوعی از آن ھم که باشد، نيستيم. سيستم انديشه مورد 

دفاع ما معموال اسلوب و سيستم علمی تفکر است.       به اين ترتيب ما نمی توانيم مدافع امری ثانوی باشيم 
و اصل را کماکان مورد توجه قرار ندھيم. زبان از سويی در جامعه طبقاتی تحت انقياد تقسيم جايگاه 

ای چند زبانه است، تحت -ای مثل ايران که جامعه-اقتصادی است و از سوی ديگر در جامعه -اجتماعی
داری و تمامی -انقياد زبان رسمی فارسی قرار دارد. اين زبان حتا در حد اعالم شدۀ خود جامعه سرمايه

ای تحت عنوان "جامعه مدنی" دفاع می کنند، حتا -مدافعانش که از حقوق اعالم شدۀ چنين تاريخ و جامعه
 زبان عرفی و قراردادی ھم نيست و نشده.  

ای مثل ايران که ھنوز بسياری چيزھا در حد يک تکرار نسل اندر نسل و نا سنجيده پيش می -در جامعه
رود، ورود به دفاع از چنين چيزی خود ورود به عرصۀ جنگی تازه بين واقعيت و حقيقت است. يعنی بين 

دفاع نميکنند و در اين جا  -مثل خود حکومت -کسانی که خود ھنوز از آزادی زبان به عنوان مرجع انديشه 
چه بسا که در کنار آن ھم قرار بگيرند. الزم نيست کسی يک حرف تاريخی را از جای ديگری قرض بگيرد 

و ھمواره تکرار کند، که  "من جانم را ميدھم تا تو حرفت را بزنی"، بلکه کافی است که واقعا ما خواھان 
لغو زبان رسمی فارسی باشيم و واقعا بگذاريم تا ديگر زبان ھا به عنوان واقعيت ھستی ما آزاد شوند، و "که 

   انديشه نفسی تازه کند".                                                                                                       
                                              

داری از نوع ايران، "مذھب رسمی" داريم، "زبان رسمی" داريم و اين خود به معنی -ما در جامعه سرمايه
عدم رسميت و يا به بيان روشن سرکوب زبان و انديشه ديگران به نفع زبان رسمی است. من خودرا در 

ھا، رھا از زبان ستمگر فارسی -ای از ستم بر جنسيت-سمت آينده جامعه آزاد از طبقات، آزاد ازھرگونه
ھای موجود در -ميدانم. زبان من زبان فارسی غيرستمگر و بی نياز از استثمارو ھمدوش با ديگر زبان

ھای من ھستند.                                                         -جامعه است. جامعه من، طبقۀ من و تمام زبان
     

ای رھا شده از ستم طبقاتی به معنای بھره کشی از نيروی کار،  بلکه جامعه زبان-سوسياليسم نه تنھا جامعه
ھا و انديشه ھای رھا از خود بزرگ بينی طبقاتی است. زبان فارسی رسمی موجود، زبان حکومت و طبقه -

داری ايران است.               -استثمارگر سرمايه  

ھای آينده ھر -آزادی زبان کردی، زبان آذری، زبان عربی، زبان بلوچی و ... بايستی يکی از خواست
داند.                                                   زبان -جنبشی باشد، که خود را متعلق به فردايی انسانی می

سکوی پرش انسان از درون به بيرون است. به ھمين دليل زبان بار تاريخی و رسالت بازسازی و 
بازپروری خود و انديشه را ھم بدوش داشته و دارد. تعالی و تکامل جامعه بشری اگر از سويی تعالی و 

تکامل اقتصادی و اجتماعی او بوده، اما اين فرايندی است که در عرصه زبان بطور موازی ھم اتفاق افتاده 
است. وضعيت زبان خود پيشخوان و نسخه نمايش آينده جامعه و ادعای انسانی است. بدون حضور و نقش 

فعال زبان به مرجعيت انديشه، غير قابل تصور بود که جامعه انسانی بتواند حتا گامی صرفا اقتصادی و رو 
  به پيش و تا اکنون بردارد.                                                                                                    

          

در جامعه طبقاتی زبان سقفی است که استثمارگران تالش می کنند ھمچون سقفی کاذب تمامی طبقات را به 
زير آن فرابخوانند و جمع کنند، تا اتحاد سياسی خود را تضمين نمايند. در زير چنين سقفی سھم طبقات تحت 

استثمار تنھا بخش امری و شديدا آرزومندانه آن است. و حاال از بخش تحقير و تحميق آن ھم اگر چيزی 
نگوئيم، اين زبان، زبان فرمان و بھره کشی است. اين وضعيت در مورد کشوری ھمچون ايران با چندين 

زبان که ھمچون کارگران، تحت سلطه زبان رسمی ھستند، فشاری مضاعف است و از اين جھت زبان 
دانيم که اين طلب امر تاريخی و -فارسی کارگران در ايران زبانی معترض، دراز و طلبکار است و ما می

ھايش در سراسر -ای-طبقاتی و محفوظ برای طبقه کارگر است و زبان شناسايی ديگر زبان ھای ھم طبقه
 ايران و جھان.                

   اين مطلب ادامه دارد.

 آزادی زبان يکی از شروط رھايی انسان آينده است
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 بسيار بسيار فوری، درخواست ھم انديشی (از ايران)

 سالم

من ھم چون شما می خواھم که دنيا را از خرافات، خصوصا از نوع اسالمی اش نجات دھم. 
مدتی است که با پسری که ھوش بسيار بااليش او را فريفته و ھمه اش می گويد که اسالم را 
از راه عقل پذيرفته است، بحث می کنم و من به او گفتم که مطمئنم قرآن کالم خدا نيست، 
ولی او از من می خواھد که از راه عقل به او اين موضوع را ثابت کنم، جوری که به قول 
خودش مو، الی درزش نرود. آقای ستوده آيا شما چنين اثباتی داريد، تا برای آن پسر 

 بازگويش کنم. خواھشمندم در اسرع وقت به اين ايميل پاسخ دھيد.

 

 با درود

اگر من بخواھم بطور خالصه نظرم را بگويم. حقيقت اينست که وقتی محمد در آيه ھای 
قران از مردم می خواھد که آيات قران را به اين دليل که گفته خدا ھستند بپذيرند، يعنی عمال 
از آنھا می خواھد که نه منطقی بودن آيات بلکه الھی بودن آنھا را مبنای قضاوت خود قرار 
دھند. اين خود دليل غير منطقی بودن اين آيات است. مذاھب آگر آموزش ھايشان متکی به 
منطق بود، نيازی به منتسب نمودن آنھا به خدا و ترساندن مردم از روز قيامت برای قبول 
اين آيات نداشتند. کسی که حرف منطقی می زند نيازی به بکار بردن تھديد و زور برای 
پذيرفته شدن آن ندارد. خود اين دليل روشنی بر غير منطقی بودن آيات الھی است. شاھان و 
پيامبران، ھر جا که از منطق کم می آورند برای پيشبرد مقاصد خود متوسل به غضب الھی 
می شوند. مانند ديکتاتورھای که برای پيشبرد حرف خود متوسل به دستگيری و سرکوب 

 می شوند. شاد باشيد. سيامک ستوده
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اب ت ا ک لب " با سالم به استاد عزيز آقای ستوده.دو سوال از شما دارم. اول اينکه آي ق ھزار ت
ديگر" را که در نقد کتاب "تولدی ديگر" آقای شفا در ايران نوشته شده است را خوانده ايد و 
اگر خوانده ايد نقد ھای وارد شده را تا چه حد درست می دانيد؟ دوم کال شما نوشته ھای آفای 
د؟ ي ن ی ک ی م اب ه ارزي ون گ ی چ ق ط ن ی و م م ل ر ع ظ ا را از ن ف  ش

 منتظر پاسخ شما ھستم با تشکر از ايران

 

ای  ورد آق نه من متاسفانه از اين نقد خبر ندارم. احتماال بايد در دفاع از اسالم باشد. اما در م
ن  دي ق ت ن شفا ايشان يکی از معروف ترين نقادان ناسيوناليست اسالم بود و ھمچنانکه ھمه ی م
ارش  ناسيوناليست مذھب، نقد ايشان از مذھب يک نقد ناپيگير بود. باين معنا که ايشان در آث
ه  ی ب ن ع يک نقد اخالقی از مذھب داشت. يعنی مذھب را از زاويه نقد مالکيت خصوصی، ي
د. چون  اين خاطر که حامی مالکيت خصوصی و نظام طبقاتی است، مورد انتقاد قرار نميدھ
ظام  ارچوب ن د خود از چھ بعنوان يک نويسنده بورژوا و سلطنت طلب نمی توانست در نق
د  ق ی قصدش از ن ائ ھ ل ن ي ل ح طبقاتی فراتر رود. ديگر اينکه او يک خدا پرست بود و در ت

مذھب بود. در واقع چون حکومت  نجات آن از گير و گرفت ھای مذھب، نه نقد الھيات، بلکه
ود، او  مذھبی در ايران اعقاد به خود مذھب و خدای آنرا رار داده ب نيز در معرض خطر ق

ا تالش کرد داری  با نقد مذھب ابتدا دامن خدا را از افتضاحات آن، و سپس ب اق اد از چم ق ت ان
د. خود مذھب را جمھوری اسالمی اينبار اي م ن  از کثافات حکومت مذھبی پاک و مطھر ن اي ب

ن اواخر از   .دفاع از آن تمام کرد ترتيب، منقد ما از نقد مذھب شروع و با که در اي بطوري
مواضع ضد مذھبی و ضد اسالمی خود نيز عدول کرد و بطور مفتضحانه ای ھوادار آن شد 

ن  در و داری دي اق د چم ق ا ن ه ب د ک ذاري مصاحبه خود با يکی از سايت ھا اظھار داشتد: "بگ
ن  ا يک دي ھ ن ه دي واقعی در دسترس مردم قرار گيرد . شايد با يکی شدن محتوای واقعی ھم

حه ی جھانی خوب برای مردم فراھم گردد". در ز  957 کتاب توضيح المسائل خود صف ي ن
م  ت نوشت: "مردم بايد بدنبال اسالم واقعی بروند". متاسفانه، اين سقوط غم انگيز به ھمينجا خ

ام   تا حد دلسوزی و سازش با جمھوری اسالمی، او را يگ نشد. نامه ی او به خامنه ای، گ
 در مسير سقوط به پيش راند.   ديگر

  سيامک ستوده

 نامه ھا

***** 
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ه و ¬ اعتراض ھای کارگری در سطح جھان در سال گذشته يک بار ديگر چھره اي ی ننگين صاحبان سرم
انشان از  ه ج ه ک ع ام حافظان نظام سرمايه داری را  به نمايش گذاشت. کارگران به ھمراه ديگر اقشار ج

ه داری ¬ ھای نظام سرمايه داری به تنگ آمده است، پا به ميدان گذاشته¬ استثمار و نابرابری اي اند تا سرم
 جھانی را به چالش بکشند.

ا  ھ فقر، بيکاری و استثمار فزاينده کارگران و خانواده ھايشان، شرايط يک زندگی شايسته انسانی را از آن
ه  گرفته است. کارگران در مصر، تونس، ليبی، يمن، الجزاير، بحرين، عراق و ديگر کشورھای خاورميان
د،  وده ان ره ب ھ ی ب و شمال آفريقا که سال ھا تحت اسارت حاکمان سرمايه از ابتدائی ترين حقوق انسانی ب

 رژيم ھای سرمايه داری حاکم در اين کشور ھا را به چالش گرفته اند.

ه  ار ب م ث ت کاری و اس ي مردم تونس در زمانی که کسی انتظارش را نداشت، بر عليه استبداد، سرکوب، ب
ه  ر رفت و ب را ت ار ف ي ونس بس ه اش از ت ن خروش در آمدند و انقالبی را جرقه زدند که به سرعت دام

م در  ١۴کشورھای ديگر در منطقه رسيد. طبق آمار رسمی نرخ بيکاری در تونس  درصد است و اين رق
ان  ٢۵به   ٢٠١٠درصد فراتر می رود.  نرخ تورم در سال  ٢٠ميان جوانان از  درصد رسيد و در اين مي

افزايش قيمت مواد غذايی بسيار بيش از اين ميزان بود. دولت تونس که بن علی برای بيش از بيست سال 
د  ي وش به عنوان رئيس جمھور و سمبل استبداد بورژوازی در راس آن نشسته بود، با آغاز جنبش انقالبی ک
ا  ع گسترش آن  شود. ام که با سرکوب و کشتار بيرحمانه مردم، اين جنبش را در خون فرو نشاند و مان
است سرکوب  داشت. سي ن ی می پ ن عل قدرت و پتانسيل قيام مردم بسيار بيش از آن بود که حکومت ب
ردم از  ر م وکشتار در ھمان نخستين روزھای تظاھرات، نتيجه بر عکس داد و باعث خشم  و نفرت بيشت
ح  حکومت و در نتيجه موجب  گسترش دامنه تظاھرات ھا شد. مردم شجاعانه در برابر پليس تا دندان مسل
ردم  ام م ي ده شد.  ق ايستادند و از خود دفاع کردند. دولت تا مرحله خطرناک سرنگونی کامل به عقب ران
ا  ی ب الب ق ن درام ان رده اي ن پ ي خست ه ن ون باعث شد که بن علی به عربستان سعودی فرار کند و به اين گ

 پيروزی مرحله ای مردم  پايان يافت.

رار  ق ت ات واس اب خ ت رگزاری ان ده ی ب ا وع با سرنگونی بن علی، طبقه حاکم تونس کوشيد که  مردم را ب
رای دوره ای  ميت خود را ب دموکراسی در آينده نامعلوم به خانه ھايشان بفرستد تا فرصت يابد که حاک
جز  ه ب ی ک ال ه، در ح ان ه خ جديد و به شيوه ديگر سازمان دھد.  اما فرستادن مردم قيام کننده از خيابان ب
د از  سرنگونی بن علی به ھيچ يک از خواسته ھای اصلی خود دست نيافته بودند، آسان نبود. دولتی که بع
ی در  ن عل ه در دوران ب ود ک ده ب فرار بن علی به روی کار آمد، در مجموع از ھمان کسانی تشکيل ش

 مرکز قدرت بودند.

ا  ان ھ اب ي ه خ اره ب ردم دوب با فرار بن علی از کشور، اعتراضات برای مدت کوتاھی فروکش کرد. اما م
ا  ٢٠ريختند و خواسته ھای خود را فرياد زدند. در  رھ فوريه دھھا ھزار نفر در پايتخت تونس و ديگر شھ

به تظاھرات پرداختند و خواھان سرنگونی دولت محمد غنوشی شدند. دولت محمد غنوشی در برابر موج 
ردم  ٢٧اعتراضات فلج  شد و او در  راضی م بش اعت يب جن رت فوريه مجبور به استعفا گرديد. به اين ت

 درتونس پا به مرحله ديگری گذاشت.

ژه در  ه وي ا ب ويژگی برجسته  و اميد بخش مبارزات انقالبی در تونس که می توان آنرا در ديگر کشورھ
اح ھای  گر جن ه دي مصر ديد، گرايش نيرومند ضد سرمايه داری آن است.  نه جريان ھای اسالمی و ن
ان  ان، آزادی از ھم ار، ن ار ک بورژوايی نتوانسته اند تاکنون رھبری اين انقالب را از مردم بدزدند. شع
ھمی  قش م ی ن الب ق آغاز شعار محوری مردم بوده است. با اينوجود، کارگران تونس اگرچه در جنبش ان
ا خواست ھای  ه ب ق داشته اند اما آنھا ھنوز نتوانسته اند، نه ھمچون افراد کارگر، بلکه ھمچون يک طب
ل  ق مشخص و طبقاتی خود در اين انقالب شرکت کنند.  کارگران تونس ھنوز نتوانسته اند تشکل ھای مست
ر  ارگری گرچه زي ه ھای ک ادي ح ر ات م ب اک راسی ح وروک د.  ب ن سراسری و پرقدرت خود را ايجاد کن
ن  ا اي د، ام ان دھ ی را سازم ات صاب د و اعت حرک نشان دھ ه از خود ت فشارکارگران مجبور گرديد ک
د  اه از دولت محم گ ن ن ي بوروکراسی سعی کرد سرنگونی بن علی را پيروزی نھايی قلمداد کند و با ھم

 غنوشی حمايت کرد.

ده  ه ش ت اش ب ا خشم ان الزم به تاکيد است که قيام مردم تونس عليه ديکتاتوری و رياضت کشی، بر سال ھ
ارگر و  رد ک ا زن و م ون ھ ي مردم مصر نيز جرقه زد و کشور در چشم به ھم زدنی به خروش آمد؛ ميل

 زحمتکش و آزاديخواه و برابری طلب به خيابان ھا ريختند و مبارک را سرنگون کردند.

مبارزه طبقه کارگر در مصر تاريخی بسيار طوالنی دارد. تنھا با نگاه به  گوشه ای از مبارزات کارگران 
مصر می توان دريافت که اين  مبارزات نقشی برجسته در بر پايی و تداوم موج  گسترده و فزاينده جنبش 

ھمی در  ١٩١٩نان و آزادی در اين کشور دارد.  در سال  ار م ي اتحاديه ھای کارگری در مصر نقش بس
اتحاديه، فدراسيون ملی کارگران مصر را تشکيل  ٩٠مبارزات ضد استعماری داشتند. دو سال بعد از آن، 

 ١٩۴٧سال به فعاليت خود ادامه داد تا اينکه توسط دولت منحل اعالم شد. در سال  ۵دادند. اين فدراسيون 
د؛  ردن کوت ک اي دی را ب ن ل ی ھ زی، کشت دون کارگران اسکله در کانال سوئز در ھمبستگی با کارگران ان
ی رغم  تالش  د و عل ردن اتحاديه ھای کارگری با انتشار  اطالعيه ای سياست ھای استعماری را افشا ک

 ١٩۴٠ھای دولت ھای انگليس و فرانسه، مانع عبور کشتی ھلندی از کانال سوئز شدند. تنھا در سال ھای 
ه  ۵٠٠حدود  ١٩۵٠تا  اي تشکل کارگری با ھدف مبارزه عليه شرايط  طاقت فرسای کار که مناسبات سرم

ال  د.  در دوره حکومت جم دن وجود آم ود، ب رده ب ل ک ي حم داری و سياست استعماری بر کارگران ت
ه دولت  ١٩٧٠-١٩۵۶عبدالناصر بين سال ھای  ی ک ت کارگران ابتدا از حکومت ناصر دفاع کردند اما وق

 ناصر دو تن از فعالين جنبش کارگری را اعدام کرد، حمايت کارگران را نيز از دست داد.

ا  ١٩٨٠دوره مبارک، دوران اوج سرکوب جنبش کارگری بود. اعتصابات سال ھای  ار  ١٩٩٠ت ت ا کش ب
ران  ارگ ود.  اعتصاب ک راه ب م ارگری ھ کارگران صنايع فوالد سازی و  دستگيری و شکنجه فعالين ک

زرگ  ٢٠٠٨و اعتصابات سال  ١٩٩۴نساجی و نخ ريسی در سال  ات ب صاب ه اعت ل وان ازجم را می ت
  کارگری اين دوره بشمار آورد.

ه ھای   ادي ح ون سراسری ات دراسي ار ف امال سازش ک ری ک اين اعتصاب ھا علی رغم تمايل رھب
اری از واحد  ٢٠٠٨کارگری مصر سازمان داده شده بود. در اعتصاب ھای سال  کارگران در بسي

ا و  زدھ م ھای توليدی عليه کاھش و قطع سوبسيد مواد غذايی توسط دولت و با خواست افزايش دست
ه  ران ب ارگ د و ک دن بھبود شرايط کار، دست به مبارزه زدند. اين اعتصاب ھا اگر چه سرکوب ش

ه  ۶خواسته ھای خود نرسيدند اما زمينه  مبارزات بعدی را فراھم کردند. جنبش موسوم به  ل ک آوري
راضات  ٢٠٠٨در مبارزات و تظاھرات اخير نقش موثری داشه است، در سال  ان  اعت و در جري

وده است  ب ه روزی ن عليه قطع سوبسيدھا و افزايش قيمت ھا شکل گرفت. بعالوه در سه  سال گذشت
زده  ارزه ن ب ه اعتصاب و م که بخشی از کارگران مصر بر عليه کارفرماھا و دولت مصر دست ب

 باشند.

ی   ال ره خ ه سف ه ب ت دولت حاکم بر مصر با اتخاذ سياست ھای اقتصادی نئوليبرال در سال ھای گذش
ردم  ريت م ث ر اک قت ب کارگران يورش گسترده تر برده و فقر واستثمار شديدی را بر آنان و در حقي

ن  ٢درصد از مردم مصر با درآمد روزانه   ۴٠تحميل کرده بود. بيش از  دالر زندگی می کنند؛ و اي
ره کشی از  در حالی است که تحت حکومت سراپا فاسد مبارک، خود او و طبقه حاکم بر مصر با بھ
زه و  ي ه زور سرن وانست ب کارگران، ثروت ھای افسانه ای انباشت کرده اند. اين شرايط تنھا می ت

 سرکوب گسترده دوام بياورد وھر لحظه امکان داشت که به ھم ريخته شود.

ا در جنگ    با وجود سرنگونی مبارک، اما مبارزه ھنوز به پايان نرسيده است. کارگران که سال ھ
د و  ن زن ام ب با رژيم سرمايه ھزاران قربانی داده اند آيا قادر ھستند که مھر خود را به اين انقالب ناتم

 آنرا به سرانجام برسانند؟

ون  ان ه ق ده داده است ک ه، وع ت رف شورای نظامی که بعد از برکناری مبارک قدرت را در دست گ
گذارد.  دوم ب اساسی موجود را بعد از اصالح آن توسط کميته ای که خود تعيين کرده است، به رفران
رای  ه ب اين وعده ای است که حتی در صورت انجام آن نيز کارگران به خواسته ھای اساسی خود ک
ی از  ه خوب آن انقالب کرده اند، دست نخواھند يافت. بخش ھای زيادی از کارگران و مردم مصر ب
ی  گون د از سرن ع ردم  ب ای م ھ رات ظاھ اين واقعيت آگاھند. تداوم اعتصاب ھای کارگری و ادامه ت

 مبارک، بيان گر اين است که اين انقالب ھنوز ادامه دارد.

ن  ه اي گر ب سرنوشت اين جنبشھا و انقالبات آزاديخواھانه و عدالت طلبانه اکنون بيش از ھر چيز دي
ا  ف شی در آن اي ق د چه ن ع ن ب بستگی دارد که طبقه کارگر در مصر و تونس و ديگر کشورھا از اي

ه¬ خواھد کرد. اگر کارگران در کارخانه ل شور ¬ ھا و مح ن د، م ن ان دھ ا تشکالت خود را سازم ھ
د،  ن ان دھ اسی خود را سام کارگری خود را  در مقابل آلترناتيوھای ديگر قرار دھند و سازمان سي

د و ¬ آنگاه  می توان  اميد داشت که کارگران بتوانند ضربه ن زن ه داری ب اي ی نھايی را به نظام سرم
 قدرت سياسی را به دست گيرند.

ه و  ان خواھ شی آزادي ب ه جن طق ن جنبش  بپا خاسته در مصر، تونس، يمن، ليبی و ديگر کشورھای م
ه  شی است ک ب ن جن ی. اي عدالت طلبانه است؛ اين  جنبشی است برای نان، آزادی و حرمت انسان
سياست ھای نئو ليبرالی و رياضت کشی اقتصادی سرمايه داری جھانی را ھدف قرار داده است. در 
ن آتشی  د. اي ن کش يک قسمت از کره زمين گرسنگان بپا خواسته اند تا حکومت سرمايه را به  زير ب
د  ي ارگر از ق ه ک ق ی طب اي رای رھ اشد ب است که شعله اش می تواند بسيار  فرا تر رود و نويدی ب

 استثمار سرمايه در سراسر جھان.

اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران خود را در کنار طبقه کارگر و انسان ھای آزادی 
ا  گی خود را ب ست ب خواه و برابری طلب در کليه کشورھای خاورميانه و شمال آفريقا می بيند و ھم
جارب  ری از ت ي ا درس گ آنان اعالم ميدارد. ما اميدواريم که  ھم رزمان ما در کشور ھای منطقه ب

ه داری  ٣٢ايران و  ١٣۵٧انقالب  اي م سرم سال مبارزات آزادی خواھانه و عدالت طلبانه عليه رژي
ام  ا و ن وه ھ ي ا ش جمھوری اسالمی، اجازه ندھند که  سرمايه داران، احزاب و شخصيت ھای آنان ب
ن  د. اي ن ھای گوناگون و با وعده ھای پوچ  برای دوره ای ديگر به  استثمار و سرکوب آنان ادامه دھ
ارگری و  بش ک ی شک  جن مبارزه را بايد تا نابودی نظام استثمارگر سرمايه داری به پيش برد. ب
ال  ردم در شم ارزات م ب آزاديخواه و برابری طلب ايران نيز درسھای بيشماری برای آموختن از م

 آفريقا و خاورميانه پيش رو دارد.

 ٢٠١١فوريه  ٢٨اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 

  در دفاع از جنبش نان و آزادی در خاورميانه و شمال آفريقا
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ومي  . و چنين چيزي حاصل نميشود جز از طريق دقت در ساختار ق

ن  مردماني که در يک حوزه جغرافيايي ـ تاريخي زندگي ميکنند، و اي

 که يک قوم نبايد برده و غالم قوم ديگر محسوب شود. 

پس از ورود وسيله اوليه مدرنيته به ايران، که عبارت بود از مدرسه 

ر  جديد و تعليم و تربيت جديد، ھيچکس از باشعورھاي کشور نبايد زي

ارسي است  ان رسمي کشور ف ه زب ا ک ارھ ن شع ري ورت بار بيشع

ه  ل ب حصي وي ت ران ھرگز ب ردم اي ارم م ميرفتند، چرا که سه چھ

مشامشان نخورد، به دليل اينکه تحصيل به زبان ارباب، اگر رعيت 

ي  ت چ رعي ي ه درد ھ بخواھد قيد رعيت بودن را از سر خود وابکند ب

ه  ي ک يت از کسان ث ي اده ح ه اع نميخورد. و ھم از اين نظر است ک

راي  د، ب ن ت ذاش ران گ زندگانيشان را بر سر حقوق مليتھاي ستمديده اي

ي  ھر کسي که در جھت آزادي و برابري در ايران گام برميدارد حيات

 است. 

د مصدق درک  ر محم ت اد دک ده ي من در اين ترديد ندارم که اگر زن

فت را  ه ن ان ک ان زم متوسع تري از دموکراسي ميداشت، و در ھم

ي موضوع  ن ع ون اساسي، ي ان ي ق ه اصل ل ئ ملي اعالم ميکرد، مس

رده و  شوراھاي ايالتي و واليتي را نيز احيا ميکرد، و از روح گست

ه ل ي ه ح ه ب شه وري ک ي  بالديده آن زنده ياد ديگر يعني سيد جعفر پي

ذام  رده، در ج ح ک نش را تشري قوام و استالين در باکوي باقراوف ت

د سري را  ن راسي چ وک خانه باکو دفنش کردند الھام ميگرفت، و دم

ه  ز، ب داد، ھرگ ي ران شکل م اي اي ھ ت ي ل وام و م براساس کثرت اق

ن  صراحت ميگويم، ھرگز، فاتحه حکومتش را پنج يا شش ھزار لومپ

رورش  برادران رشيديان و کرميت روزولت و سرلشگر زاھدي پ

ه در  ي ک ي کسان ت د. وق ن خوان يافته در نازيسم ھيتلري نميتوانستند ب

ه  ن قضي چارچوب کشوري مثل ايران دموکراسي ميخواھند بايد به اي

راي  ا ب د، و ي توجه کنند که اين دموکراسي را براي اين کشور ميخواھن

ان و  يت و زب ل ه از يک م ت کشوري ميخواھند يکسان و يکدست ساخ

د  ن ران کشوري است چ فرھنگ و ريشه. و اگر قبول داشته باشيم که اي

د  ن وان ت مليتي و چند فرھنگي، آنگاه کساني که شيفته دموکراسي ھستند مي

االي  45با ھم کار کنند. چرا که اگر تنھا بمانند در سال  د ب قاضي محم

دار ميرود، پيشه وري به تبعيد ميرود و پناه دھنده اش دشمن جانش از 

شود. و  ي آب درميآيد، و آن يکي ھم، مصدق به آن حال و روز دچار م

بدتر از آن حال و روز مردمي است که در آن شبانه روز يک نفر دست 

ه شده، و  ت نشانده به نام محمدرضا پھلوي، به ملتي در سکوت نگه داش

سار  م ي ول ت ه ق که ب ن ا اي در زندان نشسته، الف عظمت خود را بزند ت

ربيعي در دادگاه اسالمي، ژنرال "ھايزر"ي بيايد و گوشش را مثل سگ 

ه از  ي ک ت اه وق ان دادگ م ز در ھ ي د، و ن ن ک بگيرد و از ايران بيرون ب

ت؟  گرف ي ماس م خلعتبري وزير خارجه سئوال ميکنند چه کسي با سيا ت

د در  دان حظه ن بشنوند: "محرمانه است." يعني يک نفر حتي تا آخرين ل

اش  کجا زندگي کرده، دارد در کجا ميميرد، و ھنوز ھم گمان کند که ھمه

ن،  ي م ن، جوان ودکي م ر ک ي ب بازي بوده. و به راستي که چه کسان

د  خواھ ميانسالگي من و بر دربدري امروز من حکومت کرده اند! آدم مي

اسه  ور از ک ه ن ارق ن ب دو مشتش را بلند کند و بزند توي مخش تا آخري

ق  چشمش بيرون بپرد تا دست کم اين تاريکي عظيم را در کوري مطل

  .نظاره کند

 
Glory to the martyrs! Victory to the revolution! 

 روز باد انقالبیافتخار برای جان باختگان! پ 
What is happening today is the largest popular revolution in the history of our country... and of the entire Arab world. 
The sacrifice of our martyrs has built our revolution and we have broken through all the barriers of fear. We will not 
back down until the criminal 'leaders' and their criminal system is destroyed 

است بزرگ ترين انقالب مردمی در تاريخ کشور ما و در کل جھان عرب است. فداکاری جان باختگان مان انقالب مان وقوع که امروز در حال  آنچه
جانی و سيستم فاسدشان از راھمان باز  «رھبران»رابارور ساخته است و ما به واسطه آن ھمه مرزھای ترس را فروشکسته ايم. ما تا نابودی 

 نخواھيم گشت.  
Call to Egyptian workers. Statement from the Revolutionary Socialists, Egypt: 

 ھای انقالبی مصر فراخوان به کارگران مصر. بيانيه سوسياليست
The demonstrations and protests have played a key role in igniting and continuing our revolution. Now we need the 
workers. They can seal the fate of the regime. Not only by participating in the demonstrations, but by organising a 
general strike in all the vital.industries and large corporations... 

وشت توانند سرن ھا می تظاھرات و تجمعات اعتراضی در شعله ور ساختن و تداوم انقالب ما نقشی کليدی داشت. اکنون ما به کارگران نياز داريم. آن
 ھای بزرگ، درھم پيچند.  بلکه با سازماندھی اعتصاب عمومی در تمام صنايع کليدی و شرکت نه تنھا با شرکت در تظاھرات ، رژيم را

The regime can afford to wait out the sit-ins and demonstrations for days and weeks, but it cannot last beyond a few 
hours if workers use strikes as a weapon. Strike on the railways, on public transport, the airports and large industrial 
companies…! Egyptian Workers! On behalf of the rebellious youth, and on behalf of the blood of our martyrs, join 
the ranks of the revolution, use your power and victory will be ours! 

م رژيم می تواند تحصن و تظاھرات را روزھا و ھفته ھا تحمل کند، اما چنانچه کارگران از سالح اعتصاب استفاده کنند، بيش از چند ساعت دوا 
 ھای بزرگ...! کارگران مصر! به خاطر جوانان شورشگر و آھن، در حمل و نقل عمومی، در فرودگاه ھا و در کارخانه نخواھد آورد. اعتصاب در راه

 به خاطر خون جان باختگان مان، به صفوف انقالب بپيونديد، از قدرت تان استفاده کنيد. پيروزی از آن ما خواھد بود!   
Form revolutionary councils urgently. 

 شوراھای انقالبی را فورا تشکيل دھيد 
This revolution has surpassed our greatest expectations. Nobody expected to see these numbers. Nobody expected 
that Egyptians would be this brave in the face of the police. Nobody can say that we did not force the dictator to re-
treat. Nobody can say that a transformation did not happen in Middan el Tahrir. 

ھا  اننتظارات ما پيشی گرفته است. ھيچ کس انتظار ديدن اين خيل جمعيت را نداشت. ھيچ کس انتظار نداشت مصری ترين بينانه اين انقالب از خوش 
 انددر مواجھه با پليس بدين پايه شجاع و جسور باشند. ھيچ کس نمی تواند بگويد ما ديکتاتور را وادار به عقب نشينی نکرديم. ھيچ کس نمی تو

 بگويد درميدان التحرير تحولی رخ نداده است. 
What we need right now is to push for the socio-economic demands as part of our demands, so that the person sitting 
in his home knows that we fighting for their rights... We need to organize ourselves into popular committees which 
elects its higher councils democratically, and from below. These councils must form a higher council which includes 
delegates of all the tendencies. We must elect a higher council of people who represent us, and in whom we trust. We 
call for the formation of popular councils in Middan Tahrir, and in all the cities of Egypt. 

اش  ای که آن فردی که در خانه ھای مان است به گونه اقتصادی به عنوان بخشی از خواسته-آنچه اکنون نياز داريم گنجاندن مطالبات اجتماعی 
به که خودشان شوراھای عالی را اين ھای مردمی سازماندھی کنيم تا  کنيم... ما بايد خود را در کميته نشسته دريابد ما برای حقوق او مبارزه می

ھاست شکل دھند. ما بايد شورای  که شامل نمايندگان تمام گرايش تری را کنند. اين شوراھا بايد شورای عالی انتخاب صورت دموکراتيک و از پايين 
ه ھم عالی خلق را که ما را نمايندگی می کنند و مورد اعتماد ما ھستند انتخاب کنيم. ما ھمه را برای تشکيل شوراھای مردمی در ميدان تحرير و

 خوانيم.  شھرھای مصر فرا می
Statement of the Revolutionary Socialists, Egypt, on the role of the army: 

 ھای انقالبی درباره  نقش ارتش: بيانيه سوسياليست 
Everyone asks: Is the Army with the people or against them? 

 ھا؟ پرسند: ارتش با مردم است يا در مقابل آن ھمگان می 
The army is not a single block. The interests of soldiers and junior officers are the same as the interests of the masses. 
But the senior officers are Mubarak's men, chosen carefully to protect his regime of... corruption, wealth and tyranny. 
It is an integral part of the system... 

که با  باال مزدوران حسنی مبارک اند،  ارتش يک بلوک واحد نيست. منافع سربازان و افسران دون پايه با منافع مردم يکی است. اما افسران رده
 ناپذير از سيستم ھستند. شده اند. اينان بخشی جدايی  از رژيم فساد، ثروت و استبداد برگزيدهدقت برای پاسداری 

This army is no longer the people's army. This army is not the one which defeated the Zionist enemy in October 73. 
This army is closely associated with America and Israel. It's role is to protect Israel, not the people... Yes we want to 
win the soldiers of the revolution. But we must not be fooled by slogans that 'the army on our side'. The army will 
either suppress the demonstrations directly, or by restructuring the police to play this role. 

دشمن صھيونيست را شکست داد. اين ارتش به طورتنگاتنگی با  ١٩٧٣اين ارتش ديگر ارتش خلق نيست. اين ارتش ھمانی نيست که در اکتبر 
اما  خواھيم سربازان انقالب را متقاعد کنيم. مريکا و اسرائيل پيوند خورده است.  نقش ارتش حفاظت از اسرائيل است، نه مردم مصر ... آری ما میآ 

کند و يا ساختار پليس را برای ايفای اين نقش تغيير  را بخوريم. ارتش يا مستقيما تظاھرات را سرکوب می» ارتش درکنار ماست«نبايد فريب شعار 
 دھد...  می

 2011فوريه  1ميدان التحرير 
 ترجمه و تکثير از ھمکاران نشريه پژوھش ھای سوسياليستی سامان نو

www.saamaann-no.org  
  

 Statement of the Revolutionary Socialists, Egypt 20ادامه مطلب از صفحه  
  بيانيه سوسياليست ھای انقالبی، مصر

*****
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اھی  وان سي ه عن . طراحان "منشور سبز" فقط ب
اسی  يب سي لشگر برای شاخ و شانه کشيدن با رق
ا  ھ د.  آن از دارن شان به اعتراض خيابانی مردم ني
ردم  ه م ان زه ھای صادق ي گ فقط می خواھند از ان
م  برای حفظ نظام حاکم بھربرداری کنند. بسيار مھ
ه  د ب وان ت ي ی م ت ه وق ع ام ود، ج است که متوجه ب
عدالت اجتماعی دست پيدا کند که قدرت سياسی و 
رده و خود  نظامی را از چنگ حاکميت خارج ک
آنرا بدست گيرد. آن منشور فاقد ھرگونه سازوکار 
اجتماعی الزم برای ايجاد اصالحات مورد نياز و 
 پاسخگوئی به مطالبات کنونی جامعه ايران است. 

ح  وضي در نوشته ھای بعدی موارد باال را بيشتر ت
 خواھيم داد.

 بدون امضا

 

   

 

 

 

 

 بدون مقدمه

اعيش  جامعه ايران به علت شرايط اقتصادی اجتم
اسی در  به شدت سياسی شده وتغيير حاکميت سي
ه است.  ت رف رديف اول مطالبات امروزش قرار گ
ی  ه درست جامعه وقتی ميتواند قدرت سياسی را ب
رود و چه  د ب خواھ ي تغيير دھد که بداند به کجا م
ی  ون نوع حاکميتی را ميخواھد به جای حاکميت کن

 جايگزين کند.

ه    آنچه که کمتر به آن توجه می شود اين است ک
ار  ت جا به جا شدن چند حاکم ھيچ تغييری در ساخ
ی  ت اسی وق يک جامعه ايجاد نمی کند. حاکميت سي
ه امکان  ی ک اي ھ ان ه، سازم تغيير خواھد کرد، ک
ظارت،  زی، ن ه ري ام رن وم را در ب م الت ع دخ
بازرسی، مسائل قضايی،  آموزشی، امور نظامی 
ای  ھ اد شود. آزادي ج د، اي ن ک ي و انتظامی فراھم م
ی،  شت ي ع ل م ائ ان، حل مس ي اعی، ب فردی، اجتم
ادری،  ان م ی، زب مسکن، بيکاری، تبعيض جنيست
می  ار الزم ن اقوام و ملييتھا  بدون ايجاد سازو ک

 تواند  تحقق يابد.  

روت در  ه ث ادالن عدالت اجتماعی فقط با توزيع ع
سطح جامعه محقق ميشود. تمام  دولتھای تا کنونی 
روت  ع ث وزي با تکيه بر قدرت سياسی و نظامی، ت
را به نفع گروه کوچکی از جامعه اختصاص داده 
روت  ع ث وزي ر ت د ب ن وان ت ي ی   م ان اند. مردم زم
اسی و  نظارت و کنترل داشته باشند که  قدرت سي
ام دولت  ه ن روه خاصی ب نظامی را از دست  گ
ار  ي خارج وخود قدرت سياسی و نظامی را در اخت
بگيرند.  صحبت از دموکراسی بدون صحبت از 
درت، و صحبت از عدالت  ع ق وري چگونگی ت
ت از  ب ح دون ص ی ب اع م ت اج
چگونگی توزيع ثروت فقط  بازی 

 با کلمات است. 

دا  ديدگاھی که اميد بھتر شدن زندگی مردم را به پي
د  ن ک ي وکول م کردن افراد خوب برای حاکميت م
ديشهء حفظ  که در ان ل دغدغهء مردم را ندارد، ب

 ھمين حاکميت سياسی فعلی است.  

انتخابی شدن رؤسای زندانھا و معاونين       -6
 ايشان با رأی مستقيم مردم در ھر شھر و استان 

انتخابی شدن رؤسا و معاونين کالنتريھا و       -7
مراکز انتظامی با رأی مستقيم اھالی محل وانتخاب 

کليه مسئولين نظامی با رای شوراھای شھری، 
 استانی و کشوری بترتيب سلسله مراتب

انتخابی بودن کليه اعضای دولتھای استانی       -8
و کشوری (شامل وزرا، معاونين آنان و معاونين 

اجرائی مسئول دولت با رای مستقيم مردم به 
 عنوان نماينده شوراھای استانی و کشوری

اجازه حمل اسلحه توسط افرادی که دوره       -9
 عمومی آموزش نظامی را ديده اند

افزايش اعضای شوراھای شھربا حد اقل يک  -10
نماينده به نسبت ھر پنجاه ھزار نفر جمعيت و 

 حداقل پنج نفر عضو

به منظور رعايت حقوق اقليت، انتخاب  -11
نمايندگان، به نسبت کل آراء کسب شده ی گروھی، 

 صنفی و يا حزبی    

تشکيل شوراھای برنامه ريزی،  نظارت و   -12
بازرسی برای آموزش، بھدا شت، برابری 

 جنسييتی، آب، خاک،ھوا، حمل ونقل، جوانان و ... 

قابل عزل بودن کليه انتخاب شدگان توسط   -13
 انتخاب کنندگان 

لغو کليه قوانين مغاير با حق انتخابات   -14
 عمومی  

درت   گی ق ه، چگون ام رن ی يک ب اب مالک ارزي
ردم در امور  م م ي ق ت اه دخالت مس گ دولتی و جاي
دھای  ن د ب جامعه است.  "منشور راه سبز اميد" فاق
ی  اسی حزب ی سي ت باالست و در پی برقراری دول
رای  اسخی ب چ پ ي شور ھ ن ن م ی است. اي ب ذھ م

 چگونگی دخالت مردم در اداره جامعه را ندارد. 

روشنگر متعلق به  
 شماست!

با پشتيبانی مالی خود 
به ادامه انتشار 
روشنگر ياری 

 رسانيد !

و ساير کشورھا نشان ميدھد که  57تجربهء انقالب 
ردم  چ دردی را از م ي اه حکومت ساالر ھ ديدگ
ه  ا ک ر کشورھ اي وفق س ه م جرب درمان نميکند. ت
آزاديھای اجتماعی دارند، نشان می دھد که دخالت 
عموم جامعه  در تمامی مسائل کشور، اصالحات 
ی رغم وجود  و حفظ آن  را ممکن کرده است. عل
ا  ز"ب چنين تجربه ھای مشخصی،  "منشور راه سب
ون اساسی  ان ای  ق ن ب ر م جمله پردازيھايش  که ب
ار  ه از ھزار و چھ جمھوری اسالمی نشأت گرفت
رار  م ی است قط در  پ ده ف صد سال پيش تنظيم ش

 حکومت اسالمی رنگ شده، بر مردم است.

م،  گردي بنا براين بجای اين که پی حاکمان خوب ب
نياز به تجربه ھا و راه کارھای جامعه ساالر داريم 
ز  و آن   مسئله ايست که صادرکنندگان "منشور سب

 "  به دنبا ل آن نيستند.  

ا  ه ب اکنون به پاره ای از تجربيات سا يرکشورھا ک
رای  ی دارد و ب مطالبات کنونی جامعه ما ھمخوان

از است   ي رسيدن به حکومتی جامعه ساالر مورد ن
 اشاره می شود.

و       -1 غ لغو حکم اعدام و ممنوعيت شکنجه و ل
 کليه احکام صادر شده تا کنون

ه       -2 ي ل و ک غ اسی و ل آزادی کليه زندانيان سي
ا  احکام صادر شده از آغاز جمھوری اسالمی ت

 کنون 

ی،       -3 ف ای، صن ھ ل ا و تشک ھ ن جم آزادی ان
 اجتماعی و سياسی

 لغو ھرگونه مقام رھبری       -4

ا       -5 ا ب ھ ان ت ه قضات و دادس انتخابی شدن کلي
خاب  ت ان و ان رأی مستقيم مردم در ھر شھر و است
وسط  ان کل ت مسئولين  قضايی کشوری و دادست

 شوراھای استانی و کشوری 

 

*****
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