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  به یاد برادران سالحی و همه آنهائی که جان خود را در رویای آزادی و رهائی انسان فدا کردند

 سیامک ستوده

دسامبر مادر قهرمان برادران  03روز شنبه 

سالحی که مانند بسیاری از مادران دیروز و 

امروز دیگر، تا پایان عمر در سنگر مبارزه 

فرزندان خود باقی ماند و پیکار کرد، از میان ما 

 رفت.

اولین بار من با برادران سالحی، و در واقع با یکی از آنها، در بازداشتگاه کمیته 

مبارزه با خرابکاری بود که آشنا شدم. آنها چهار برادر بودند که دو تن آنها جواد و 

در رابطه با چریکهای فدائی خلق بدست دژخیمان شاهنشاهی به  03کاظم در سال 

شهادت رسیده بودند ) یکی در درگیری خیابانی و دیگری پس از دستگیری و شکنجه 

در زندان(، و برادر سوم حسین سالحی )برادر چهارم رضا بود که بخاطر سن کم از 

خطر اعدام نجات یافت و در زندان ماند( که یکی دو سال بعد دستگیر و پس از 

شکنجه های فراوان او هم به اعدام محکوم شده بود، در سلول انفرادی، چسبیده به 

سلول من، منتظر اجرای حکم خود بود. همانطور که گفتم من او را نمی شناختم و 

اولین بار در همینجا بود که از طریق ُمرس )سیستم تماس از طریق ضربه های 

متوالی انگشت بجای حروف الفبا به دیوار مشترک سلول( با او و اینکه اعدامی و 

منتظر اجرا ی حکم اش است آشنا شدم. در آن موقع نمیدانم نوبت چندم بود که مرا 

برای بازجوئی از زندان قصر به کمیته می آوردند. بهرحال، من هم مثل اغلب 

زندانیان در تنهائی سلول گاهی با خود آهنگ های لری مثل دایه دایه و امثال آنرا 

زمزمه می کردم. همین قدر یادم است یک 

روز عصر ، برای اولین بار ضربات  مرس 

از سلول بغلی توجه مرا به خود جلب کرد. 

آنروز، برحسب اتفاق و بی هیچ دلیلی، من 

آوازهای معمول خودم را زمزمه نکرده 

بودم، و او که در شرایط حساس قبل از 

اعدام، به شنیدن زمزمه های آهنگین من 

عادت کرده بود، از من می خواست که مثل 

روزهای دیگر آهنگ دایه دایه را برایش 

بخوانم. باین ترتیب بود که من با او آشنا شدم 

و هربار دلش می گرفت از من می خواست 

که برایش بخوانم .  تا روزی که دیگر 

صدائی از سلول کناری در جواب مرس های 

من نیامد و من متوجه شدم که او را برده 

  …اند

اکنون سالهای زیادی از آن زمان گذشته است و ما اینجا و آنجا، هربار که فرصتی 

دست داده است، خاطره این انسان های شریف و از جان گذشته را با احساسی از 

احترام با خود مرور کرده ایم، همراه با احترام شکوهمندانه برای همه آنهایی که چون 

برادران سالحی زندگی خود را وقف عدالت اجتماعی و بهروزی انسان، با هر 

 تصوری که از آن داشته اند، کرده اند. یاد همه آنان گرامی باد.                                 

 تظاهرات مردم مریوان در اعتراض به اعدام ها 

زندانی محکوم به  ۰۰۱۱صاب بیش از اعت

حصار برای ششمین  زندان قزل ۲اعدام در واحد 

 .روز پیاپی همچنان ادامه دارد

به گزارش سایت ''هرانا''، ارگان خبری 

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، تعدادی از 

حصار از تاریخ  زندان قزل ۲سالنهای واحد 

زندانی  ۰۰آذر ماه، و در پی انتقال  ۴دوشنبه 

محکوم به مرگ به سلول انفرادی جهت اجرای 

 .حکم، دست به اعتصاب غذا زدند

بنا بر این گزارش، اعتصاب غذای محکومین به 

اعدام همچنان ادامه دارد و زندانیان خواهان 

 .هایشان هستند رسیدگی مجدد به پرونده

این گزارش ادامه می دهد که چند سالن دیگر از 

اند و خواست  نیز به اعتصاب غذا پیوسته ۲واحد 

همه زندانیان بررسی مجدد حکم اعدامشان 

باشد. روند اعدام ها در ایران در ماه های  می

  .اخیر شدت گرفته است

زندان محکوم به  ۰۰۱۱اعتصاب بیش از 

   اعدام در زندان قزل حصار

آبانماه  41روز سه شنبه 

جمعیت کثیری از مردم 

مریوان با راهپیمایی در 

سطح این شهر به اعدام های 

اخیر از جمله اعدام زندانیان 

  .سیاسی اعتراض کردند

برپایه گزارش رسیده، 

عصر سه شنبه  0ساعت 

جمع کثیری از فعالین 

دانشجویی و مدنی و مردم 

شهر مریوان با در دست 

داشتن پالکاردهایی با 

کردستان را اعدام " مضمون

نکنید، نه به اعدام و نه به 

کشتار" از مقابل پاساژ عدالت روبروی سبز میدان واقع درخیابان جمهوری این شهر در اعتراض به موج اعدام 

های اخیر از سوی رژیم اسالمی شروع به راهپیمایی و تظاهرات نمودند. این گزارش می افزاید که بر تعداد 

تظاهرکنندگان لحظه به لحظه افزوده می شد بطوری که صف معترضان به هنگام رسیدن به مقابل مسجد جامع 

 .این شهر به حدود یکهزار نفر رسید. ازدحام جمعیت به حدی بود که خیابان های محل تظاهرات مسدود شدند

هنگامی که مردم معترض قصد داشتند در محکومیت اعدام های اخیر قطعنامه ای را قرائت کنند با حضور 

سنگین نیروهای سرکوبگر امنیتی رژیم که به انواع وسایل سرکوب مجهز بودند، روبرو شدند. نیروهای رژیم با 

ایجاد فضای تهدید و ارعاب تالش داشتند تا مردم معترض را متفرق سازند اما جمعیت تظاهرکننده همچنان تا 

دیر وقت در محل باقی ماندند. در همین حال نیروهای امنیتی حضور سنگینی در سطح شهر داشتند و نوعی 

حکومت نظامی اعالم نشده بر فضای شهر حاکم بود. تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری از درگیری و بازداشت 

  4032آبان  40چهارشنبه, سایت پیام       .احتمالی معترضان دریافت نشده است

http://www.rowzane.com/html/recent-announcements/4409-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87
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 گزارش مالی  

 13نسخه و  0333$ )خرج چاپ برای 4341مخارج این ماه 

$ کسری 131$  کمک مالی، 4223صفحه( که با توجه به  

$ کسری از ماه قبل کل بدهی 4101داشته ایم که با محاسبه   

$ می شود که امیدواریم با همت خوانندگان  2001ما بالغ بر 

 فرهنگ دوست برطرف گردد.  

  

بیانیه ی کانون   
 :نویسندگان ایران

بساط سانسور در 
هر شکل و اندازه 

 !باید برچیده شود
 

بار دیگر  ۲۹۳۱با روی کار آمدن دولت جدید در خرداد 

موضوع چاپ و انتشار کتاب و به تبع آن سانسور آثار 

های انتخاباتی به - نویسندگان و هنرمندان از قالب وعده

ها تبدیل شد. و این - ها، محافل و رسانه-بحث روز تریبون

ی سانسور نبود. زیرا - اتفاقی نو یا رویکردی تازه به پدیده

ی اخیر هر بار که دولتی جایگزین دولت - در سه دهه

دیگری شده است روند چاپ و انتشار کتاب ، چون 

بسیاری از تنگناهای فرهنگی و اجتماعی ، مدتی در قالب 

های - ها و پیشنهادهای مختلف موضوع مصاحبه-طرح

اندرکاران وزارت ارشاد و مقاالت و اخبار -دست

آمدی -که عمال پی-آن- ها شده است، بی- روزنامه

جدی در بازداری از سانسور داشته و مشکلی از 

ی نویسندگان و هنرمندان را - مشکالت انبوه و دیرینه

-و- ها البته با افت-حل کرده باشد. سانسور در این سال

گیر و -خیزهایی همراه بوده، اما همواره پابرجا، پی

که از وجودش نفع -روزافزون برای دولت و کسانی

ی جدید -برند، نقش خود را ایفا کرده است. کابینه -می

نیز از این رویکرد مستثنی نیست. در پاسخ به مطالبات 

نویسندگان و هنرمندان اولین پیشنهاد برای تغییر 

وضعیت انتشار کتاب از سوی وزیر ارشاِد تازه بر 

  کانادا 

 مصطفی ضد مال تورنتو 1 تورنتو

تورنتو   پرویز شکیبا  21 

 روشنک 11 تورنتو

 امیر  1 تورنتو

 مسعود الوند لندن 11 تورنتو

 هما فرید 21 تورنتو

 رضا قدسی 21 تورنتو

 سیامک 21 تورنتو

 حوری  71 تورنتو

 احسان 01 تورنتو

 رویا 11 تورنتو

 امیر زاهدی 01 تورنتو

دالر    جمع کانادا   321 

آمریکا      

 عباس کافر اوهایو 21  

 خوانندگان شمال کالیفرنیا 211 

 غالم مجاهد داالس 011 

 علی  کرمی   کالیفرنیا 01 

 منصور  کارولینای  شمالی 111 

دالر      881  جمع آمریکا 

 جمع کل 4223  

ماهنامۀ روشنگر، نشریه ای است که به مسائل اجتماعی،  
 سیاسی و فرهنگی میپردازد.

شروع به کار کرده و اول هرماه  2330روشنگراز سال 
 انتشار می یابد.                       

روشنگر را می توانید از طریق اینترنت در وب سایت نیز 
www.rowshangar.ca                                 .بخوانید

  
 سردبیر:  سیامک ستوده  
 ویراستار: الماس شعار

 صفحه آرائی : حمبد جعفری
0333تیراژ:        

روشنگر متعلق به شماست و فقط با کمکهای مالی شما  

 میتواند به انتشارش ادامه دهد.                                     

 کمک مالی خود را میتوانید مستقیماً به شماره حساب زیر     
واریز کنید:   

کانادا                                                   

 TD CANADA TRUST 

 NAME: ROSHANGAR 

 ACCT.# 30402 331 03310241113 

 ABA (Rout No.): 321333030 

 SWICH CODE: TDOMCATTTOR 

و یا چک کمک مالی خود را به نام روشنگر و به آدرس زیر 
 ارسال نمایید:

ROSHANGAR  

 PO BOX 00323 FAIRVIEW MALL RPO 

 4133 SHEPPARD AVE EAST 

 WILLOWDALE, ON M2J 0B3 

 CANADA 

 آدرس  پستی روشنگر:

PO Box  00323 Fairview Mall RPO 

4133 Sheppard Ave East 

Willowdale, ON   M2J 0B3, Canada 

  ROWSHANGAR0@YAHOO.COMایمیل سردبیر: 

 تلفن سردبیر:                              312-627 -1212

با نظرات، پیشنهادات و نقدهای خود به  پربار شدن  
 نشریه کمک کنید.                                                 

شما میتوانید نوشته های خود را برای چاپ در نشریه به 
 ایمیل سردبیر بفرستید.   

روشنگر حق ویرایش و کوتاه کردن  نوشته های  
 ارسالی را برای خود محفوظ می دارد

 مراکز پخش نشریۀ روشنگر:

 کانادا:

 مونترآل، اتاوا: مغازه های ایرانی، تورنتو 

 131 –110 –0341: اکبر اکبری   ونکوور

لوس آنجلس: شرکت کتاب و شهرهای: شیکاگو، آمریکا: 
 داالس، بالتیمور، مریلند، هالیوود،

 فلوریدا، ایرواین، کالیفرنیا   

 :نمایندۀ روشنگر در آمریکا 

 +  4-113-100-4100پویان پویا  تلفن:  

 همای عزیز، همکار گرامی روشنگر

شریک بدانما را در غم و اندوه درگذشت ناگهانی برادرت علیرضا،   

 انساندوستی،  آزاداندیشی، متانت و وقار علیرضا در همین مدت کوتاهی که او را می شناختیم ما را نیز تحت تأثیر قرار داده بود.

 همکاران نشریه ی روشنگر،مراتب همدردی خود را با  ملیحه، آتوسا، مادرگرامی، مینا، مسعود، و دیگر اقوام و آشنایان ابرازمی کنند. 

0 

مسند نشسته، ارائه شد. در این پیشنهاد چاپ کتاب آزاد، 

ی وزارت ارشاد شده بود -اما توزیع آن منوط به اجازه 

و در عالم عمل معنایش این بود که چنانچه ناشر کتابی 

ی - نافی معیارهای سانسور چاپ کند، نه تنها اجازه

های - توزیع آن را نخواهد یافت بلکه باید تمام نسخه

کتاب را خمیر کند. این ایده گر چه ناشران و نویسندگان 

آید اما بیشتر ناشران که در این -حکومتی را خوش می

طرح ناگهان خود را در کسوت سانسورچی یافتند و 

ی خود را درخطر ، از در مخالفت با آن در - سرمایه

آمدند. حتی بعضی از آنها در مقابل طرح وزیر اعالم 

نهند و: . . .  -کردند شرایط دولت قبلی را بر چشم می

 مرحمت فرموده ما را مس کنید!

  0ادامه در صفحه 

http://www.roshangari.net/1392/08/15/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7-%d8%b3/
http://www.roshangari.net/1392/08/15/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7-%d8%b3/
http://www.roshangari.net/1392/08/15/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7-%d8%b3/
http://www.roshangari.net/1392/08/15/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7-%d8%b3/
http://www.roshangari.net/1392/08/15/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7-%d8%b3/
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 هم از آخور، هم از توبره، هم از کاهدان

شوهر دومی اش وی را به یک مرد پاکستانی در آن طرف سرحد به فروش رسانید. 
سال عمر داشت و در مقابل  ۰۴وی میگوید وقتی که وی به فروش رسیده بود 

کلدار پاکستانی به فروش رسیده بود. کلدار پاکستانی تقریبأ پول رایج در  ۲۱۴۴۴۴
کلدار ۲۱۴۴۴۴مناطق شرقی افغانستان میباشد که مطابق به نرخ تبادله ی امروز 

 .دالر امریکایی میگردد ۲۹۴۴پاکستانی تقریبأ 

که وی را خریداری نموده بود در یکی از مناطق  بی بی زیور میگوید مرد پاکستانی
وی ممکن نبود که دوباره به قریه اش  دور دست پاکستان زندگی مینمود و برای

سال با وی زنده گی نمود و وقتی که وی پیر و سالمند گردید از  ۲۱برگردد و ناچار 
طرف شوهرش یعنی مرد که وی را خریداری نموده بود رانده شد. حاال او میگوید که 
من روی ندارم که دوباره به قریه و پیش خویشاوندانم برگردم زیرا من فروخته شده ام 

 . و این یک نام شرم آور برای من است

 4032مهر  40گزارش بولتن نیوز، 

بازنشستگی جمهوری اسالمی است.  من نمی دانم که سودی 

که از این طریق نصیب این مدارس وابسته می شود از 

آخور خوردن است یا از توبره؟  ولی داستان از کاهدان 

 خوردن چیز دیگری است.  

چندی پیش در سایت جستجوگر گوگل دنبال مطلبی می 

  MacLeansگشتم که تصادفا مطلبی را که مجله ی معتبر 

منتشرکرده  June 40, 2340در   Michael Petrouبقلم   

بود دیدم.   خالصه ی خبر این بود که جمهوری اسالمی از 

طریق بنیاد علوی )بنیاد پهلوی سابق( که صاحب آسمان 

خراشی درمحله ی بسیار گرانقیمت مانهاتان )گران ترین 

محله ی تجاری و بازار بورس نیویورک( است،  بیش از 

نیم میلیون دالر به دانشگاه های کانادایی و یک مدرسه ی 

خصوصی ایرانی اهدا کرده است.  به دلیل با اهمیت بودن 

این مطلب، تصمیم گرفتم  کل این مقاله را  ترجمه  کرده و 

 به  روشنگر بفرستم.

سؤال این است که چرا جمهوری اسالمی که زیر فشار 

تحریم ها به زانو درآمده است ومدت هاست که دم از نرمش 

 قهرمانانه می زند، این چنین حاتم بخشی کرده و بیش از

   233,333$به یک دانشگاه غریبه  وبیش از $033,333

را به یک مدرسه خودی اهدا می کند؟  جمهوری اسالمی به 

خوبی می داند که در ایران میلیونها نفرگرسنه وجود دارد و 

بسیاری برای امرار معاش،  به تن فروشی و یا فروش 

اعضای بدن خود می پردازند. چرا از دید جمهوری اسالم 

این گونه بذل و بخشش ها از تامین مایحتاج عموم و یا 

 پرداخت خقوق معوقه ی  کارگران  مهمتراست؟  

دالر امریکایی بصورت  233,333$مدرسه ای که بیش از 

اعانه و یا دست خوش دریافت کرده است مدرسه ایست 

. این مدرسه ی فارسی تورنتوبسیار کوچک و محقر بنام 

شهر  231خیابان یانگ یونیت شماره  0100مدرسه ی در 

مدرسه ی فارسی تورنتو هم از آخور، تورنتو واقع است.   

    هم از توبره و هم از کاهدان می خورد!

http://oncampus.macleans.ca/education/tag/the-
toronto-farsi-school/ 

 حمید فیروزی

2340نوامبر،   03   

دلیل استفاده از عبارت هم از توبره، هم از آخور، این 

است که تعدادی از مدارس خصوصی در خارج از 

ایران، دروس مورد تایید جمهوری اسالمی را نیز 

ارائه می دهند.  این مدارس عمال شعبه ای از مدارس 

ایرانی در خارج از ایران هستند و کلیه مواد درسی 

ایرانی را از جمله ریاضی، علوم، ادبیات، عربی، فقه، 

شرعیات، نجاسات و غیره را که مورد تایید جمهوری 

اسالمی است،  از سال یک تا سال دوازده و همچنین 

پیش دانشگاهی را ارائه می دهند و نهایتا دیپلم ایرانی 

برای دانش اموزان خود صادر می کنند.  پاره ای از 

این مدارس که در درگاه جمهوری اسالمی عزیزتر و 

ازقدر و قربت بیشتری برخوردارند، کنکور ورودی 

دانشگاه های ایران را نیز هرساله برگزار می کنند ؛ 

نمونه ی آن مدرسه ی فارسی البرز است که با دو 

شعبه در تورنتو و ریچموندهیل، عالوه بر دروس 

فارسی دروس کانادایی را نیز ارائه می دهد.  در 

ظاهر همه چیز درست به نظر می آید.   چون به هر 

حال مأمورین جمهوری اسالمی که موقتا برای 

ماموریت های مختلف از جمله امورسیاسی، حقوقی، 

آموزشی، بازرگانی، امور فقهی و گسترش اسالم ناب 

محمدی، خبرچینی و جمع آوری اطالعات و ترور 

مخالفین به خارج از کشور آمده اند دارای فرزند هستند 

و این فرزندان نیار به مدرسه دارند.  تا اینجا من هیچ 

مشکلی با این مدارس که یک سرشان در ایران است و 

یک سرشان در خارج از کشور، بعبارت دیگر هم از 

توبره می خورند و هم از آخور، ندارم.  مشکل من 

رفتار این مدارس با کارکنان و آموزگاران ایرانی این 

مدارس است.  این مدارس حتی یک سنت هم به 

کارکنان و آموزگارن ایرانی خود نمی دهند!   قطعا 

خواهید پرسید چگونه این زحمت کشان تن به بیگاری 

 می دهند؟ 

اگر برنامه های تلویزیونی " فریاد کارگر" را که 

هرهفته روزهای جمعه و یک شنبه از تلویزیون پیام 

افغان پخش می شود دیده باشید، متوجه شده اید که 

چگونه کارفرمایان ایرانی از پرداخت حقوق عقب 

افتاده ی هزاران کارگر خود به دالیل واهی طفره می 

روند ، کارگران زحمت کش را به دزدی و اتهامات 

دیگر متهم کرده، گاه  آنها را تحویل پاسگاه های فاسد 

جمهوری اسالمی می دهند.   البته همه ما این داستان 

ها را شنیده ایم.  این گونه دزدی ها در جمهوری 

اسالمی بسیاررایج و عادی است.  خود جمهوری 

اسالمی نیز در مقیاس بزرگتر، همین کار را می کند. 

در خبرها هرروز می بینیم و می شنویم که حکومت  

از پرداخت حقوق کارگران کارخانه ها و تولیدی ها 

 به دالیل مختلف خودداری می کند.  

ولی اینجا که ایران نیست.   اینجا قوانین کار حاکم 

است. چرا این زحمتکشان از این مدارس وابسته برای 

 دریافت حقوق خود شکایت نمی کنند؟    

این آموزگان و کارکنان، از این مدارس اسالمی 

شکایت نمی کنند زیرا محتاج حقوق بازنشستگی 

خویش هستند.  این زحمت کشان که اغلب در سنین 

باال هستند،  توانسته اند خودرا از جور و  بی قانونی 

و زندگی فالکت باری که در ایران داشته اند فرار 

کرده و به طریقی خود را به خارج از کشوربرسانند. 

اینان اکثرا مشکل زبان دارند و هیچ کارفرمایی    

خریدار یک عمر تجریه ی کاری آنان که در ایران 

کسب شده است، نیست.  این مهاجران به پول اندک 

بازنشستگی خود شدیدا نیازمندند و برای بازنشسته 

شدن مجبورند که سنوات کاری خود را تکمیل کنند.  

آنان به خوبی می دانند که جمهوری اسالمی براحتی 

می تواند حقوق بازنشستگی آنان را قطع کند.    این 

مدارس با آگاهی و سوء استفاده از این وضعیت، آنان 

را مجبور به بیگاری کرده و درپایان سال فقط برگه 

ای به آنها می دهد که مورد تایید و قبول اداره ی 

خرید و فروش زنان افغان در ایالت تنگرهار افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده 
به نقل از ره به ری،  .و در هر روز دو زن در این منطقه به فروش می رسد .است

اخبار رسیده از تنگرهار حکایت از آن دارد ، میانگین قیمت هر زن که در ایالت 
 .دالر می باشد ۹۹۴۴الی ۰۹۴تنگرهار افغانستان به فروش می رسد، 

دو زن در یک روز ،  اسدهللا احمدی، پژوهش گر افغانی در این باره می گوید: میانگین
   .در ایلت تنگرهار به فروش می رسد

ی بی زیور یکی از قربانیان این رسم و رواج بوده و از بیان داستان خویش احساس ب
توسط   شر م خجالت مینماید. بی بی زیور از باشنده گان قریه شینواری میباشد که

 شوهر دومش به فروش رسیده بود

بی بی زیور در مورد این جریان تلخ این چنین می گوید : که از شوهر اولی اش سه 
طفل داشت و بعد از مرگ وی با برادر شوهرش مطابق به رسم رواج عروسی نمود و 

 خرید و فروش زنان افغان در ایالت تنگرهار 

http://oncampus.macleans.ca/education/author/michael-petrou/
http://oncampus.macleans.ca/education/tag/the-toronto-farsi-school/
http://oncampus.macleans.ca/education/tag/the-toronto-farsi-school/
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 !لطفاً طناب و جرثقیل را از اعدام حذف کنید

یک بار هم که با هم متحد می شوید تا خواستار چیزی 

شوید، می بینید خواسته تان چیست؟ که کمتر و یواش 

تر و مخفیانه تر اعدام کنند؟ از چه می ترسید؟ از 

 شورش مردم؟ 

اگر نویسندگان ایران مانند نویسندگان فرانسوی در 

دوران انقالب کبیر فرانسه، مانند ویکتور هوگو در 

لغو اعدام و رفع بینوایی جامعه می نوشتند و می 

کوشیدند و قلم خود را به کار می گرفتند وضع 

کشوری که نفت و اورانیوم و معادن بسیار دارد به 

شوم بختی اکنون ایران نبود. االن که قراردادها و 

پولهای ایران آزاد شده چرا به جای نوشتن خواسته 

های مردم و رفع کمبودهای اقتصادی جامعه و رفع 

اعدام، با این نوشته های آبکی و پرت، دست و بال 

حکومت مالیان را برای سرکوب مردم و حیف و میل 

ثروت ملی باز می گذارید. این نوع نوشتن همدستی با 

دستان خونین دژخیمان است. دستاِن شما نیز با چنین 

نوشته ای آلوده شده است. هیچ نمی نوشتید سنگین تر 

 .بود

اگر حسن نیتی در نقاضای لغو اعدام وجود دارد در 

گام به گام لغو کردن آن نیست، پیش از همه لطفاً طناب 

 !و جرثقیل را از اعدام حذف کنید

http://

chachmanbidar.blogspot.nl/2340_44_34_a

rchive.html 

 نوامبر 20 -مهستی شاهرخی

، این یعنی چی؟ مگر اعدام را “گام به گام عدام ”لغو 

می شود یواش یواش و به کندی لغو کرد؟ این احتیاط 

و یواش یواش و آهستگی در برابر مجازات هایی مانند 

اعدام و سنگسار یعنی چی؟ دارید چه کسی و چه 

چیزی را مسخره می کنید؟ یعنی مثالً قلوه سنگهای 

سنگسار برای پرتاب، کوچکتر باشد؟ یا متهم را کمتر 

باالی جرثقیل نگه دارند؟ یا چی؟ گام به گام یعنی چی؟ 

نامه را خطاب به مردم بزرگوار ایران نوشته اید، چه 

از جاِن این مردم بردبار می خواهید؟ مگر اعدام در 

مالء عام برای ایجاد وحشت و سرکوب نیست؟ مگر 

مردم اعدام کرده اند که حاال از مردم تقاضایی دارید؟ 

مگر اعدام از جامعه برخاسته که حاال برای نهادینه 

کردنش بایست پروژه حذف گاماس گاماس و در دراز 

 مدت داشت؟ 

نمی نامید؟  “نایت”چرا اعدام و سنگسار و آدمکشی را 

تقلیل می دهید؟ تقلیل و  “خشونت”چرا آن را تا حد 

تخفیفی که شما برای جنایات حکومت قائل می شوید 

راه را برای اعدامهای گروهی و مخفیانه هموار می 

کند؛ چرا که اعدام مجازاتی است که از طرف 

حکومت به قصد ایجاد نظم جامعه، برای ملت وضع 

شده بوده است. در حال حاضر اعدام های دسته ای و 

گروهی به شدت ادامه دارد و شما به عوض همبستگی 

انسانی در لغو جنایات حکومتی و پایداری، خواستار 

چه هستید؟ لغو گام به گام چی؟ اعدام؟ حِق تیر؟ برای 

 کیلومتری زنان بلوچ  05۱راهپیمایی  
مردانیی کیه در       

طی چند سال گذشیتیه 

تییییوسییییط سییییازمییییان 

میییخیییوا اطییی عیییات 

ارتش پیاکسیتیان بینیام 

آی اِس آی ربیییوده 

 شده اند.

آمار دقییقیی از        

نییاپییدیییدشییدگییان وجییود 

ندارد. سازمیان هیای 

مدنی و حقوق بشری 

بیییلیییوچسیییتیییان تیییعیییداد 

ناپدید شدگان را بییین 

 ۲۴هییییزار تییییا ۰۰

هییزار بییلییو  اعیی م 

کییرده انیید. اییین در 

حییالییی اسییت کییه بییر 

طبق آمار رسمی دولت مرکزی و ارتش پاکستان این رقم کیمیتیر از دو هیزار نیفیر میی 

فعیال سیییاسیی بیلیو  پیییدا شیده   ۰۱۱۱باشد. اگرچه تا به امروز اجساد مثله شده بیش از 

 است...  

 عبدالستار دوشوکی 

رسانه های مختیلیا جیهیان از 

جمله سی ان ان، و بی بی سی انگلیسی 

و بخش اردو آن راهپیماییی اعیتیرا یی 

کیلومتری دهها زن بلو  از شهیر   ۰۵۱

کویته تا کراچی را تحیت پیوشیش قیرار 

دادند. کاروان اعترا ی زنان بلو  کیه 

با لبان تناسه زده و پاهای تاول زده در 

اعیتییراه بیه جیینییاییات بیییییشیمییار ارتییش 

پاکستیان بیر عیلیییه بیلیوچیهیا، در میییان 

استقیبیال میردم کیراچیی وارد آن شیهیر 

 شدند راوی دردی است فراموش شده. 

یکی از زنان معتره بلو  به 

بی بی سی اردو میی گیویید اگیر انسیان 

چیز یا شئیی را گم کند سراسیمه و شاید 

دیوانه وار در جستجوی آن به هیمیه جیا 

سر می زند. حال هزاران زن بلو  فرزندان، همسران، پدران، و بیرادران خیود را 

 گم کرده اند، و برای یافتن آنها خواهان مداخله سازمان ملل می باشند. 

0 

سازی سانسور است، - گفته، که نوعی خصوصی-طرح پیش

های سابق زمزمه -اندرکاران دولت- قبال نیز از سوی دست

ها بر حفظ -گونه طرح-شده اما مقبولیت نیافته بود. اساس این

سانسور و نظارت حکومتی بر آثار نویسندگان و هنرمندان 

و  ۱۰های - گذارده شده است. سانسوری که حتی بر اصل

ها، -گذارد؛ سانسوری که چارچوب-قانون اساسی پا می ۱۰

-معیارها و مواردش نیز کامال روشن نیست و بسته به قدرت

گیری جناحی از حاکمیت و شرایط روز جامعه، سمت وسو 

- ی بهار نمونه- کند. )توقیف روزنامه-و حدودش تغییر می

ی آن است( با این حال اصل آن همواره بر جامعه - ی تازه

که وزیر کنونی -سیطره داشته و حاکم بوده است. کما این

ارشاد سانسور را حق قانونی حکومت اعالم کرده است. 

چیست ” حق حکومت“شویم که ادعای -وارد این بحث نمی

اما در جوامع   ای است؟-و کدام است و مختص چه جامعه 

مدنی و انسانی امر مسلم آن است که مردم حق دارند آزادانه 

به ابراز عقیده، نظر و احساس خود، از هر نوع که باشد، 

پسندند منتشر کنند و - بپردازند و آن را از هر طریق که می

ی دولت و دیگر اجزا حکومت است که از این حق - وظیفه

 پاسداری کند.

ی اخیر اعتراض - به موازات استیالی سانسور در چند دهه

0ادامه بیانیه کانون نویسندگان از صفحه   

   00ادامه بیانیه کانون نویسندگان در  صفحه 
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 ارسال نماید و مطابق آرا مراجع قانونی اقدام نماید؛
کارفرما مکلا شد آرای صادره مراجع و اداره کار 0  

 استان را به مرحله اجرا در آورد؛
مقرر گردید مابه التفاوت میزان رای انشاء شده اداره 1  

کار محل)قروه( را حداکثر طی دو ماه آینده تعیین تکلیا 
 نماید؛

ماه تا تعیین تکلیا مابه التفاوت مبلغ  ۲در فاصله   -0   
میلیون نسبت به راه اندازی کارخانه و مطالبات  ٠۱۱

 جاری کارگران اقدام نماید؛
روز هفتم آبان کارگران دوباره در مقابل وزارت کار  

میلیون به حسابشان  066تجمع کردند و خواهان ریختن 
شدند. آنها که با بهانه گیری مدیر و کارفرما روبرو 
شدند شعار دادند: "مدیر ما خونخواره، کی حامی 
بیکاره"، "وزیر بی اقتدار نوکر سرمایه دار" در نتیجه 
این اعترا ات پیگیرانه سرانجام کارفرما و مدیریت 

 .کارخانه تن به خواست کارگران دادند
مبارزات پیروزمند کارگران کارخانه ذوب آهن زاگرس 
در کردستان به دنبال پیروزی کارگران شرکتهای 
پیمانکاری فرآورش و خوارزمی در پتروشیمی های 
بندرامام در ماه شهر به دست آمد. آن کارگران نیز 

مهرماه در جلسه ای با  ۲٢بدنبال اعتصابی سه روزه در 
ح ور نماینده های کارگران و کارفرمایان و پس از 

درصد  ٢۲مذاکره ای طوالنی، به خواست های "افزایش 
درصد حق کار سخت و زیان آور" و "حق  ٤دستمزد"، "

نوبتکاری هماهنگ با کارگران دائم" دست یافتند.  این 
پیروزی الهام بخش شروع اعتصاب کارگران سایر 

و  92پتروشیمی های ماهشهر نظیر اروند و مارون در 
 .مهر و با مطالبات مشابه شد 06

حکومت اس می با راه انداختن موج کشتار و تشدید 
اختناق مردم ایران را مرعوب و پروسه تسلیم در برابر 
آمریکا را بدون دردسر پیش ببرد. حرکت رو به پیش 
کارگران نشان میدهد این نیروی اصلی مبارزات 
براندازانه و سوسیالیستی نه تنها مرعوب نشده، بلکه بر 
متن  عا واقعی رژیم جسورانه و با گامهائی آهسته، 

 .اما استوار، به سمت مقصد گام برمیدارد

رسید که مدیر کارخانه مشغول خارج کردن بخشی از 
میلیون  066 ایعات چدنی است که آنرا به مبلغ 

تومان فروخته است. آنها به همکاران خود پیام دادند 
و آنها در مقابل کارخانه تجمع کردند و مانع خروج 
مواد شدند. در تداوم این مبارزات ظهر روز 
چهارشنبه دهم مهر ماه هیات حل اخت ا اداره کار 
شهرستان قروه رأی به بازگشت به کار کارگران 
اخراجی داد. کارفرما به این حکم تمکین نکرد. 

مبارزات کارگران و دروغگوئی و توطئه های مدیر 
و کارفرمای کارخانه در ماههای منتهی به آبان ادامه 

 .داشت و در اوایل این ماه به اوج خود رسید
 

روز پنجم آبانماه کارگران ذوب آهن زاگرس با 
ماهه و اجرای  ۰خواست، پرداخت حقوق معوقه 

مصوبات "کمیسیون اصل نود"، "رای هیات حل 
اخت ا" و "راه اندازی خط تولید کارخانه" در مقابل 
مجلس اس می تجمع کردند. باصط ح نماینده قروه 
حیله گرانه ت ش کرد کارگران را به وزارت صنایع 
در واقع به دنبال نخود سیاه بفرستد. کارگران 
یکپارچه در مقابل حیله گری وی شعار دادند: "جواب 
جواب مجلس جواب"، "توپ تانک فشفشه، این مجلس 
کارگر کشه"، مجلس بی اقتدار، نوکر سرمایه دار". 
نمایندگان مجلس به ناچار ولدبیگی، مدیر کارخانه، را 
اح ار کردند. پس از مذاکره با نمایندگان کارخانه، 
مدیر وعده داد حقوق معوقه کارگران را فورا بپردازد 
و کارگران اخراجی را به کار برگرداند. چون وی به 
وعده اش عمل نکرد کارگران روز ششم ابتدا در 
مقابل مجلس و سپس در مقابل اداره کار تجمع کردند. 
مدیر دوباره با نمایندگان کارگران جلسه برگزار کرد. 
پس از مذاکراتی سخت کارگران ام ای توافق نامه 

 :او تحمیل کردند. براساس این توافق نامهبه ای را 
مدیر عامل کارخانه ملزم شد ب فاصله یک    -4   

میلیون تومان صادر و به  ٠۱۱فقره چک به مبلغ 
 جناب آقای یاوری تحویل نماید؛

سازمان تأمین اجتماعی فورا با صدور دستور   -2   
به مسئوالن تأمین اجتماعی نسبت به تایید لیست و 
تمدید دفترچه تأمین اجتماعی اقدام نماید. مدیر عامل 
متعهد شد لیست بیمه کارگران را به تأمین اجتماعی 

 
ذوب “ساعت ده شب هفتم آبان خبر رسید که کارگران 

کردستان پس از خنثی کردن چندین ”  آهن زاگرس
توطئه کارفرما بخشی از مطالبات خود را متحقق 
کردند. کارگران، کارفرما را وادار کردند که حقوق 
های معوقه را به حساب کارگران واریز کند. مروری 
بر مبارزات پیگیرانه کارگران در مقابل کارفرما و 
مدیر کارخانه واقعیاتی از سطح مبارزات کارگران را 

  .آشکار می کند
 

کارخانه ذوب آهن زاگرس در 
بعنوان یکی از  0039سال 

مراکز مهم صنعتی در  راستای 
توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال 
در شهرستان قروه، احداث شد. 
اما این مرکز تولیدی نیز همانند 
عرصه های دیگر فعالیت 
اقتصادی به بستری برای دزدی 
و اخت س رحیمی استاندار وقت 
کردستان و معاون اول پیشین 
رئیس جمهور و حامد 
قادرمرزی باصط ح نماینده 
مردم قروه و شمار دیگری از 
فرماندهان بسیج و سپاه 
پاسداران درمنطقه تبدیل شد. 
آنها از قبِل احداث و راه اندازی 
این کارخانه میلیاردها تومان 
باال کشیدند، وکارخانه ای که 

قراربود به یکی از مراکز مهم صنعتی کردستان تبدیل 
شود، در نتیجه این سوء استفاده های مالی و واگذاری 
بخشی از آن به شرکتهای پیمانکاری به ویرانه ای در 

 .حال ورشکستگی تبدیل شد
مدیر کارخانه ذوب آهن زاگرس به نام ولدبیگی آنرا 

کارگر خود را  902درحال ورشکستگی اع م کرد و 
با بیش از ده سال سابقه اخراج نمود. کارگران اخراجی 

ماده ای در رابطه با اخراج خود از سوء  3در نامه 
مدیریت یا بعبارتی دیگر دزدی و باال کشیدن سرمایه 

  .کارخانه توسط مسئوالن استانی شکایت کردند
رحیمی و شماری از مقامات محلی و شرکت پیمانکاری 
"خان گل" سرمایه و اعتبارات  این کارخانه را به بهانه 
زیان دهی باال کشیدند. آنها به این بهانه که کارخانه 
ذوب آهن زاگرس درحال ورشکستگی است، سهام 
کارخانه را با قیمتی ارزان در اختیار شرکت 

گذاری تأمین اجتماعی، گذاشتند که سود اع م  سرمایه
میلیارد تومان است. این  0666شده آن ساالنه بالغ بر 

شرکت تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی کارگران به 
اخراج کارگران ادامه داد. کارگران ذوب آهن زاگرس 
ب فاصله مبارزه خود علیه کارفرما ومدیریت جدید را 
شروع کردند. آنها چندین بار در مقابل اداره کار و 
فرمانداری قروه تجمع کرده و خواهان بازگشت به کار 

 .شدند
کارگران اخراجی ذوب آهن زاگرس با برگزاری مجمع 

تیرماه تصمیم گرفتند که  93عمومی در روز جمعه 
اعترا ات خود را در مقابل نهادهای حکومتی در 
سنندج و تهران ادامه دهند. این کارگران بنا برهمین 

تیرماه بار  00صبح روز دوشنبه  3تصمیم از ساعت 
دیگر تجمع اعترا ی خود را درمقابل مجلس رژیم  
درتهران ادامه دادند. در این هنگام به کارگران خبر 

 از مبارزه پیگیرانه کارگران کارخانه ذوب آهن زاگرس بیاموزیم

اخراج میلیون ها کارگر مهاجر از 

 عربستان

 
 

به گزارش "تلویزیون الجزیره" چهار میلیون کارگر مهاجر 
در عربستان به دلیل تمدید نشدن ویزای اقامتشان از سوی 

 دولت این کشور در انتظار اخراج بسر می برند
این گزارش می افزاید از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون 

هزار کارگر از عربستان اخراج شده اند. گفتنی  ۵۱۳بیش از 
میلیون کارگر مهاجر در عربستان مشغول  ۳است که حدود 
 بکار می باشند
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 !میهن!(و رویاهای برتری طلبی اش -شاه -ادبیات ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی ) با پرچم خدا

 ما ایرانی ها نژادپرست نیستیم
کشیم و از معنویت دور شدیم. ما با ملتی که کمترین مطالعه 
جهان را دارد و بیشترین فرار مغز و ببشترین ادعا را دارد، 

سال گذشته، در حکومت  00روبروایم. ما ملتی هستیم که در 
مذهبی زیست کردیم. ما ملتی هستیم هنوز مفت از چاههای 
نفت و میادین گاز و ثروت های زیرزمینی استفاده میکنیم بدین 
خاطر به کار و کارگر احترام نمیگذاریم ...من از عزیزان 

از این اپارتاید که بر انان درایران می  -با شرم تمام  -افغانی 
رود عذر میخواهم .. من انها را دوست دارم زیرا ما همه ابناء 
بشر برابریم  و هر انسانی حق دارد مکان زندگی اش را 

 انتخاب کند.
 مازیار رایچ

ما ایرانی ها دارای  .ما ایرانی ها نژاد پرست نیستیم

از مردم لبنان که اساسا و بطور 
تاریخی به همین روال زندگی 
میکردند و می کنند، و نیز 
ربطی به اسالم و مسلمین 
ندارند، پرتاب نکنید، و مخدوش 

 !ننمایید
همین مردم لبنان که در عکس 
میبینید، سالها از دست همین 
دایناسورهای اسالمی، 
کشورشون نابود شد! در یک 
کالم اینها مسلمان نیستند و هیچ 
ربطی هم به فرهنگ اسالمی و 
جمهوری اسالمی ندارند! چرا 
از مردم کشورهای دیگر با 
انتشار چنین تبلیغات و 
خزعبالتی، انتقام جویی می 
کنید؟! جدا شرم آور است! 

 -متاسفانه این عرق ناسیونالیستی
مذهبی، امروزه در جماعت نه 
چندان کمی، و بویژه در خارج 
از ایران وجود دارد و بواقع این 
جماعت دچار اینگونه هذیان 
های فکری ناسیونالیستی و شونیستی بر علیه ملل دیگر 

  !هستند
و هنگامی که این باور غلط و زشت )ناسیونالیسم عظمت 
طلب ایرانی ( و بیماری خودبزرگ بینی کوروشیسم در 
آنها اوج میگیرد، و بر علیه دیگر ملتها طغیان میکنند ، 
به زشترین شکلی میخواهند بخشی از مردم جهان را در 
قالب دولت های حاکمشان ببینند ، و در رابطه با ایران و 
مشکالتش مقصر بنامند! و رنج و بدبختی و مشکالت و 
معضالت ایران و ایرانی را به گردن ملتی دیگر بیندازد!
،و البته این طیف بیشتر همان کسانی هستند که هوای 
ملت خودی را دارند ، حتی اگر این ملت خودی شاه و یا 
خمینی باشد و جنایت کند! هیچ اشکالی ندارد، چون 

  !ایرانی و خودی است
 41و بر همین اساس زمانی که بحث رای دهندگان 

میلیونی به روباه بنفش )حسن روحانی( و حکومت 
جمهوری اسالمی پیش می آید اساسا این را ندیده میگیرند 
و هنوز هم به امام زاده های اصالحات سبز و بنفش فکر 
میکنند و اینکه شاید معجزه ای برای تغییر و تحول بدست 
امام زاده هایشان ایجاد بشود؟! حال این موضوعات چه 
ربطی به ملت لبنان و یا دیگر ملل و تحقیر و توهین به 
آنها از جانب این بخش ایرانی دو آتشه وجود دارد ، 

 !!!بماند! واقعا که شرم آور است

 کوشا شایان
 

گاهی عکس ها و مطالبی در رابطه با مردم لبنان با 
سر و روی و ظاهری غیراسالمی در فیسبوک منتشر 
میشود! و مطالبی زیر این عکس ها گذاشته میشود که 
گویا مثال ظاهر غیراسالمی و یا مجالس و دانسینگ 
های رقص مردم لبنان و یا ظاهر لباس و پوشش آزاد 
و یا بعضا سکسی زنان لبنانی و یا بدون قیود و 
تابوهای دست و پا گیر اسالمی آنها برای این 

ست کننده عکس ها خیلی تعجب آور و ُُ حضرات پ
سوژه است؟! و یا اینکه اینها می بایست فقیر و گدا 
باشند و از قبل جمهوری اسالمی به اینگونه زندگی و 

 نان و نوا رسیده اند.
و اما در این مورد؟! خب اوال اکثر مردم در دنیا 
میدانند که بخش مهمی از مردم لبنان مسلمان نیستند و 
این موضوع عجیب و یا غیر منتظره ای نیست! و 
مگر اینکه مردم ایران و یا صرفا این حضرات از این 
موضوع بی خبر باشند؟!اما ببینیم این جماعت قصد و 
هدفش از توزیع و یا تکثیر اینگونه عکس ها و صحنه 
هایی از زندگی و یا تفریح مردم کشورهای دیگر و از 
جمله مردم شریف و متمدن لبنان چیست؟! و اساسا به 
دنبال چه سوژه ای می گردد و یا غرضش چیست؟! 
بایستی از این حضرات پرسید که این همه تحقیر و 
نشر چنین عکس هایی بطور مکرر و با چنین 

 !اشاراتی در ذیل این عکس ها از برای چیست ؟
آیا قصد دارید که بگویید باعث و بانی بدبختی های 
مردم ایران ملت لبنان هستند؟! و یا پول ایران به جیب 
مردم لبنان میرود و با پول ایران مثال اینگونه زندگی 
و تفریح می کنند؟! ترور نخست وزیر لبنان و خیلی 
از فجایع رخ داده در لبنان در سال های گذشته توسط 
چه کسانی شکل گرفته است؟! چرا جمهوری اسالمی 
سال های سال است که در عراق، لبنان و خیلی از 
کشورهای دیگر منطقه و بویژه در لبنان به خرابکاری 
و فضای نا امن دست میزند؟! دوستان نزدیک 
جمهوری اسالمی در لبنان ، چه کسانی هستند و 
براستی ثروت ملت ایران صرف چه کسانی میشود؟! 
مردم لبنان؟! ، آیا ارسال کمک مالی به اکثریت عظیم 
مردم لبنان ربط پیدا میکند؟! و یا صرفا به اقلیتی به 

 !نام حزب هللا و یا حماس تعلق میگیرد؟
بنا بر این با این دید قضاوت و استنباط اشتباه نکنید و 
این همه لجن پراکنی و تبلیغات زشت و توهین آمیز بر 
علیه ملت های دیگر و از جمله مردم شرافتمند لبنان 
نکنید! اینگونه مکان ها، و اینگونه جشن و مراسمی و 
اینگونه رویه ای از زندگی، در لبنان بطور تاریخی 

وجود دارد! قبل از تولد فاجعه آمیز جمهوری اسالمی، 
و قبل از بوجود آمدن دایناسورهایی چون حزب هللا، 
حماس و امل و هر چی گند و آت و آشغال های اسالمی 
دیگر که مورد نفرت اکثریت مردم لبنان هستند!، 
امروزه به لطف دنیای ارتباطات و اینترنت، میتوانید به 
منابع موثق دست پیدا کنید و تاریخ این کشورها را 
بخوانید و بررسی کنید! به دوران قبل از جمهوری 
اسالمی در لبنان نگاهی بیندازید! کسب سواد و فهم و 
دانش اجتماعی، و تحقیق فهیمانه و بر اساس مستندات 
از زندگی ملل دیگر بد نیست! حداقل رسوبات فکری 
ناسیونالیستی و مذهبی شما را ، که اینگونه مسموم بر 
علیه ملتی متمدن و مدرن تبلیغات سوء می کنید را 

 !کاهش داده و شما را به آگاهی می رساند
مردم لبنان و از جمله در این عکس، اینها بخش غیر 
مسلمان لبنان هستند! نه برادر هستند و نه خواهر! و نه 
فقیر هستند و نه ارتباطی با اسالم و جمهوری اسالمی 
دارند! اینگونه تجمعات و مردمی، بخش مسیحی نشین 
و دروزی نشین و یا بخش های غیر اسالمی و یا 
سکوالر و یا غیر مذهبی جامعه لبنان هستند و در 
اکثریت قرار دارند!  اینها بخشی از مردم محترم و 
شریف لبنانی هستند! لطفا گنداب جمهوری اسالمی، 
اسالم و حزب هللا و حماس را به بخش مهم و عمده ای 

این مکان پر از اندوه و فقر متعلق به برادران و خواهران لبنانی است. 
 همنوعنان کمی انصاف

حقارت های تاریخی هستیم باالدستان را میستاییم وپایین 
دستان را ستم می کنیم به یک چشم ابی اروپایی کرنش 
میکنیم به یک عرب ویک افغانی دشنام میدهیم ما شهریان 
ایرانی را برتر از روستاییان میدانیم ما کارکنان دولت را بر 
صنعتگران وکشاورزان ترجیح میدهیم ما مفتخوران را بر 
زحمتکشان ارج میدهیم ما مردان را بر زنان برتر میدانیم ما  

 -ادبیات  -در این مملکت یک پولدار را به نابغه فیزیک 
موسیقی و کال علوم وهنر ارج می نهیم ما ملتی  -ریاضیات 

 بشدت مادی هستیم.
از حافظ و بوعلی و رازی وسعدی و جامی و شاملو و  

خوارزمی و فارابی و.... فقط اسم انان را میدانیم و یدک می 
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 عشق  و  روابط ،تازه ها   -های سکس در ماقبل تاریخ   ریشه

 .دارد خوابی افسردگی، حمله قلبی و بی
ها برای باال بردن میزان  ترین شگرد یکی از مهم

هورمون جنسی در بدن مردان، آشنایی با یک زن جدید 
است. یک محقق در تحقیقاتش ثبت کرده است که یک 

گوی کوتاه با یک زن جذاب غریبه، در ظرف چند  و گفت
درصد بر مقدار هورمون جنسی مرد  ۲۰دقیقه حدود 

افزاید. ما درکتاب خود شان میدهیم که چرا مردان  می
میانسال وحتی پیر، بعدازآشنایی وتمدید رابطه با زنی 
جوان، احساسات ناشی ازافزایش هورمون خود را با 
عشق اشتباه میگیرند و تن به انتخاب جدیدی میدهند که 
عواقب ناگواری برای زندگی زناشویی وعزیزانشان 

 .خواهد داشت
همسری طبیعی نیست، پس چرا ازدواج یک نهاد  اگر تک

 زناشویی جهانی است؟
شناسان که ازدواج را امری  شناسان و مردم همه جامعه

دانند، در مورد تعریف  فراگیر در اجتماعات بشری می
های سکس  ریشه »دقیق ازدواج مشکل دارند. در کتاب 

کنیم توضیح دهیم که جوامعی  تالش می «در ماقبل تاریخ 
کرده توقعی برای مقید بودن به  هم هستند که زوج ازدواج

رابطه محدود جنسی، تبادل و اشتراک دارایی، حتی 
شناسان از  داری ندارند ولی با اینحال، مردم وظایف بچه

کلمه ازدواج برای نام بردن این نهاد اجتماعی استفاده 
 .کنند می

 پس در این میان عشق چه نقشی دارد؟
اغلب مردم با هم ازدواج میکنند چون میگویند عاشق 

اند که صد البته حقیقتی موقت  بیش نیست. ما  همدیگر شده
بجای آنکه از احساس زیباِی عشق لذت ببریم، آن را در 

کنیم. به گفته  نهاد زناشویی به قراردادی ابدی تبدیل می
آل است و ازدواج  عشق یک ایده»گوته، شاعر آلمانی: 

یک واقعیت، مغلطه بین ایده و واقعیت چیزی جز عذاب 
 ».در بر نخواهد داشت

ترین مشخصه انسانی ما  ورزی شاید مهم قابلیت عشق
شناسان به رابطه مشترک و  باشد. در حقیقت، اغلب انسان

ترین جوامع  بند و بار درازمدت بین یک جفت حتی در بی
انسانی نیز شهادت میدهند. اما کتاب ما برروی تکامل 
جنسی بشر تمرکز دارد و به تحوالت احساسی بشر 

کنیم؛ گرایشی که همواره در  نمیپردازد. بازهم تکرار می
تالش است عشق را با سکس یکی بداند، فرجام تلخ و و 

 .پر دردسری خواهد داشت
اگر نظریه اصلی شما درست است پس چرا حتی اکثر 

های  جوامع صنعتی )حداقل به شکل رسمی(، فعالیت
 کنند؟ جنسی خارج از ازدواج را منع می

ً غیرممکن است که بتوانیم تفاوت عظیم بین دنیای  تقریبا
ماقبل کشاورزی و جامعه معاصر را درک کنیم. 

شناسان معتقدند که جوامع بیابانگرد و شکارچی  انسان
انسانی بر اساس ضرورت زندگیشان در یک حالت 

 .کردند زندگی می «جویانه مساوات«
نشین با تولید بخور و نمیر،  ای کوچ اصالً برای عده

امکان تملک شخصی میسر نبود. بهمین خاطر، همه 
های اخالقی و حتی مذاهب بدوی شان با اصرار  ارزش

فراوان آنها را تشویق به همکاری، مشارکت در تهیه و 
داری  مصرف غذا، دفاع و تدارک پناهگاه جمعی و نگه

وری از گیاهان  کردند. با رشد و تکامل بهره ها می از بچه
سو،  و تولید کشاورزی، از ده هزار سال پیش به این

 .مالکیت شخصی به امری مهم و حیاتی تبدیل شد
 

ها را به تسخیر خود درآوردند وهمگی،  ها، زمین  خانواده
همت خود را معطوف آن کردند تا ثروت ودارایی اضافی 
را دردرون خانواده خود نگه دارند. از آن به بعد، نقش 

میلی به شریک جنسی آشنا )ِوسترمارک اِفکت(  بی
باعث شد تا بشر بر خالف سایر حیوانات اجتماعی، از 

 .زناشویی فامیلی بین اعضای خانواده فاصله بگیرد
بخش شجاعت اجداد اولیه  این تحول بیولوژیک انگیزه

های بسیار کوچک فامیل خود جدا  ما شد تا از قبیله
شوند و در پی یافتن شریک جنسی جدید، به قبیله و 
خانواده جدید بپیوندد. این تنوع جنسی به افزایش 

های بعدی انجامید و به خودی خود  قابلیت ژن در نسل
همچون پرتاب سنگی در مرداب حیوانی اولیه، که 

خوابید و پدر با دختر و خواهران با  مادر با پسرش می
تری از  برادرانشان، باعث به وجود آمدن موج سالم

انسان به معنای دقیق کلمه شده است. به تعبیر علمی، 
ترین تحولی بود که ما را از سایر جانوران  این اخالقی
 .متمایز کرد

حتی اگر ما به شکل طبیعی در فعالیت جنسی 
آید که چون  طلبی داریم، این سوال پیش می تنوع

موجودی عاقل و دارای وجدان هستیم، چه اشکالی 
دارد که در طول زندگی به یک شریک جنسی وفادار 

 باشیم؟
هیچ اشکالی در این انتخاب نیست، البته اگر به این 
نکته واقف باشید که تصمیم و رفتار شما با مسیر 
تحول تکاملیتان همخوانی ندارد. برای مثال، شاید با 

کار جواب  رضایت کامل به درخواست یک شغل شب
مثبت بدهید، ولی باید متوجه باشید که سیستم خواب و 

هایی  ریزد و خطر بیماری بیداری شما کامالً به هم می
های گوارشی و حتی  های قلبی، بیماری نظیر نارسایی

توانید تصمیم  یابد. شما می سرطان، در شما افزایش می
بگیرید که کفش تنگ بپوشید، و هر روز در رژیم 

های چرب و بستنی وجود داشته  غذاییتان ساندویچ
توانیم در تمام عمرمان باکره بمانیم و  باشد. ما حتی می

یا تمام زندگیمان را با یک نفر به سر ببریم، به شرطی 
که از تاثیرات انتخاب خود و تعارض و تناقض آن با 

 .نحوه وجودیمان آگاه باشیم

 
 

چرا مردان میانسال  و مسن، تن به هر دردسری 
 تر برسند؟ دهند تا به زنان خیلی جوان می

این نگرانی و جستجو، رابطه مستقیم با نقش هورمون 
جنسی )تستسترون( در مردان سنین باال دارد. اوج 

 ۱۴برخورداری از هورمون جنسی در مردان در 
سالگی است و از آن پس، همراه با کم شدن آرام و 

ها و  مداوم هورمون فوق، میل زندگی و انرژی، آرزو
کند. پایین آمدن  شادابی مردان نیز فروکش می

تستسترون در مردان، رابطه دقیقی با افزایش یأس و 

 

 
 ونداد زمانی 
 

به عقیده زن و شوهر محقق و پزشک، سیسلدا ِجتا و 
های محدود معیشتی که بشر  کریستوفر رایان، ضرورت

اش به پذیرش نهاد  ای از زندگی اجتماعی را در دوره
ازدواج سوق داده است بعد از تحوالت اقتصادی و 
فرهنگی اجتماع مدرن، در حال فروپاشی است و انکار 
آن به گسترش هرچه بیشتر دروغ، تزویر، شرم، گناه و 

 .زند های اجتماعی و اخالقی دامن می ناهنجاری
 »های مختلف کتاب خود  این دو نویسنده در فصل

های  به طرح سئوال  «های سکس در ماقبل تاریخ  ریشه
کلی پرداختند و به آنها پاسخ دادند که نمونه های از آن 

 .ترجمه شده است
ترین موجود  که بشر فعالکنید توانید اعالم  چگونه می

جنسی است؟ این نوع نگاه، تصویری حیوانی از بشر 
 !دهد ارائه می

دارید، این  «شریف »بر عکس تصویری که از انسان 
ً همه حیوانات  انسان است که جنون جنسی دارد. تقریبا
روی زمین فقط برای تولید مثل فعالیت جنسی دارند ولی 

ها هستند که به هزاران  هایش بابون این بشر و پسر عمو
کنند. ما  دلیل مختلف به رابطه جنسی تمایل پیدا می

بخش است، ما سکس داریم تا  سکس داریم چون لذت
پیوند عاطفی مان با دیگری محکمتر شود. ما سکس 

خواهیم احساس غرور کنیم. ما برای  داریم چون می
پایان دادن به دعواهای قبیله ای، تضمین پیمان صلح، 
افزایش اعتماد در شراکت اقتصادی، گسترش مذاهب، 
رقابت، حسادت، کنجکاوی و در موارد بسیار نادری 

 .شویم دار شدن به رابطه جنسی متوسل می نیز برای بچه
تازه همه ماجرا و صرف وقت و انرژی به لحظات 

شود؛ جنون جنسی  مربوط به رابطه جنسی محدود نمی
ما، در سایر مواقعی که سکس نداریم درگیر 

ریزی برای سکس بعدی، یادآوری  ورزی، برنامه تخیل
هایی است که  سکس قبلی، و دستیابی به سرگرمی

احساس جنسی ما را تقویت کند. تازه به غیر از آن، 
اندازیم تا برای  خوانیم و مد راه می رمان و شعر می

 …تر شویم و دیگران جذاب
مدت برای بسیاری از زنان  چرا رابطه زناشویی طوالنی

 شود؟ ناپذیر می و مردان تحمل
ما بعنوان یکی از موجودات رسته پستانداران، تحول 

طلبی جنسی  بیولوژیک خود را مدیون نوجویی و تنوع
هستیم. مسئله مهمی که در علم ژنتیک کشف شده، این 
است که گرایش به شریک جدید )کولریج اِفکت( و 
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صدایم همیشه پر درد است، قطب نیست اما هوا سرد 

 است،
خواستم بدوم زدند برکمرم، خواستم فکر کنم زدند بر 

 سرم،
چهره ام را سوزاندند به نام اسالم، بینیم بریده شد برای 

 انتقام،
 اسید پاشیدند بر روی دست و بدنم،

 فروختند مرا که فقط یک زنم،
 
است  ۲۰۹این ها سرآغاز ترانه رپ گروه افغانستانی  

که این ترانه و کلیپ آن این روزها به ویژه در میان 
سازمانهای مدافع حقوق زنان و فعاالن حقوق زن در 

 .افغانستان به محبوبیت رسیده است
ساله این ترانه که متولد  ۱۰پارادیس سروری خواننده  

اصفهان است و در هفده سالگی به هرات زادگاه پدر و 
مادرش بازگشته است، به همراه نامزد خود دایورس که 
متولد مشهد و عضو دیگر این گروه دونفره است این 
روزها علیرغم برخی مخاطرات دائم بین شهرهای 

مختلف برای برگزاری 
کنسرت در سفر هستند، 
آنها می گویند که هیچ 
پشتیبان مالی ندارند و 
فقط با اتکاء به خود، 
ترانه های خود را تولید 
و برنامه های خود را 

 .اجرا می کنند
آنها چندی است که 
افغانستان را به مقصد 
تاجیکستان ترک کرده 
اند و ترجیح داده اند 
برای ادامه کار و 
زندگی خود به این 

 .کشور مهاجرت کنند
 

 لینک ویدئو :
 http://observers.france21.com/fa/content/23404443-first-woman-raper-afghanistan-

nazeran 

های جنسی همسر  ارث وبالطبع ضرورت کنترل فعالیت
های اخالقی راه یافت.  و یا همسران به درون ارزش

شده و  مردان برای ضمانت و پایدارِی درآمد انباشته
تری را  انتقال آن به فرزندان، هرلحظه قوانین سخت

برای زنان اعمال کردندتا مطمئن شوند که اموال شان به 
های مخوف از تنبیه  فرزندان حقیقی شان میرسد. نشانه

مرگبار زنان هنوز در بعضی از مذاهب به چشم 
 .میخورد

کنید همه باید در یک رابطه  بنابراین، شما پیشنهاد می
 آزاد جنسی به سر ببرند و اصالً در دام ازدواج نیفتند؟

بدون شک نه، ما هیچ پیشنهادی جز دانش و دانستن 
های مستند چه  دانیم این دانسته نداریم. ما حتی نمی

کاربردی در زندگی شخصی خودمان خواهد داشت. ما 
های سکس در ماقبل  ریشه »امیدواریم نوشتن کتاِب 

، دامنه بحث درباره موقعیت جنسی بشر را «تاریخ 
بشر  »های علمی  کمی گسترش دهد تا مردم به واقعیت

توجه و دقت بیشتری داشته باشند. امید و انگیزه  «بودن
اصلی ما این است که بتوانیم به مردم نشان دهیم 

های  ها و داستان توانند تکیه کمتری به اسطوره می
 .مذهبی و فرهنگی داشته باشند

ما تبلیغ چند همسری، ازدواج ازاد و روابط سکسی 
مشترک را در دستور کار خودمان ندادیم. بنابراین، 

ها به اطالعاتی که ما در کتاب خود  واکنش افراد یا زوج
ایم، کامالً به خودشان بستگی دارد. نمونه  کرده گردآوری

 .مشخص آن تعهد زناشویی است که خودمان داریم
/http://zamaaneh.comبر گرفته از:                 

morenews/2343/30/post_4013.htm 
 منابع:

Sex at Dawn: The Prehistoric Origins of 
Modern Sexuality 
http://www.sexatdawn.com/page4/page40/
page40.html 
http://bookclubs.barnesandnoble.com/t0/
Unabashedly-Bookish-The-BN/Sex-at-Dawn-
Is-Monogamy-a-Lie-Against-Human-Nature/
ba-p/000313 
http://www.sexatdawn.com 

 

پس از شروع جنگ داخلى سوریه در 
، بیش از دو ۱۴۲۱آغازین روزهاى سال

ونیم میلیون سورى به كشورهاى لبنان ، 
اردن ، تركیه، عراق و مصر گریخته اند 

میلیون نفر نیز از  ۱/  ٤و بیش از
شهرهاى خود به شهرهای دیگر كوچ 
كرده اند. در شرایطى كه این كشورها 
تحت فشار براى تهیه امكاناتى جهت 
پناهجویان مى باشند بازرسان عفو بین 
الملل، نشانه هایى را دریافت كرده اند كه 
آنان به طور نامحسوس شرایط بستن 
مرزها را فراهم مى آورند وهزاران 
پناهجوى سورى را وادار به ترك مرزها 

 و بازگشت به كرانه هاى مرزى سوریه مى نمایند.

بازرسان در مصاحبه اى كه با پناهجویان 
داشتند دریافتند كه بزرگترین چالش آنان عدم دسترسى 

شامیدنى ،اعمال جنایتكارانه و عدم امنیت مى   به آب
باشد.  و مادام كه زنان و دختران در معرض آزار و 
خشونت هاى جنسى هستند فرزندان آنان قادر به رفتن 

 به مدرسه و ادامه تحصیل نمى باشند.

سازمان عفو بین الملل با فراخوان 
كشورهاى همسایه ی سوریه از آنان خواسته است كه با 
گشودن مرزها، فشار بر پناهجویان برای بازگشت به 
سوریه را متوقف کنند. همچنین از كشورهاى غربى 
خواسته شده است كه امكانات الزم را در اختیار 
كشورهاى پناهجو پذیر قرار داده  و در اسكان مجدد 

 پناهجویان سورى در خارج از مرزها تالش نمایند.

 نقل از: تورنتو استار، نیكالس كونگ ،

 2340اکتبر  04گزارشگر امو ر مهاجرت،  

 ترجمه : صبا

"همسایگان سوریه باید نسبت به بازگشایى 
مرزهاى خود اقدام نمایند"بنا بر آخرین گزارش این 
سازمان ، با تالش روزافزون پناهندگان سورى برای 
ورود به این کشورها ، دولت های  خاورمیانه با بستن 
مرزهاى خود ،پناهندگان را مجبور به بازگشت به 

 سوریه مى نمایند.

فلیپ التر، مدیر عفو بین الملل خاورمیانه و شمال 
آفریقا در بیانه اى به مناسبت بحران سوریه اعالم 
كرد"این غیر قابل قبول است كه گروه زیادى از مردم 
سوریه كه با فرزندان خردسال خود و براى فرار از 
جنگ به دنبال سر پناهى مى گردند، از جانب كشورهاى 
همسایه مورد پذیرش قرار نگرفته باشند. مردمى كه از 
سوریه به اردن و سایر كشورهاى منطقه گریخته اند با 
محدودیت و بستن مرزهاروبرو شده اند، بسیارى از آنها 

 همه چیز خود را از دست داده اند".

بر اساس رشته تحقیقات سازمان عفو بین الملل 

 سازمان عفو بین الملل مى گوید:

3 



 

2013دسامبر          77ماهنامه روشنگر        شماره    

 روایتی تکان دهنده از آنچه ناجا در کهریزک مرتکب شد

43 

 
 مسعود علیزاده از بازماندگان شکنجه گاه کهریزک

تیر بود بازرپرس حیدری فر در حیاط پلیس  ۲۳روز  
پیشگیری به ما گفته بود اگر تا اخر تابستان زنده از 
بازداشتگاه کهریزک بیرون امدید تازه بگویید کهریزک 
کجاست!!! همه در استرس بودیم که کهریزک کجاست 
که قرار است تا اخر تابستان از آنجا زنده بیرون 

 نیاییم!!!
های کهریزک شدیم. همه در شک بودیم و  وارد بیابان

نگران، ایا تا اخر تابستان زنده از کهریزک بیرون 
ایم!!! حدود یک ساعتی پشت درب بازداشتگاه   می

مسئولین بازداشتگاه کهریزک بخاطر …  کهریزک بودیم
کردند.. سعید مرتضوی به  کمبود جا ما را پذیرش نمی

ها  اورد که بازداشتی فرماندهی نیروی انتظامی فشار می
بعد از یک ساعت پذیرش …  را باید پذیرش کنید

ها  همه ما…  وارد بازداشتگاه کهریزک شدیم…  شدیم
های بازداشتگاه صدای  از درو دیوار…  حس بدی داشتیم

ساله تا پیر  ۲۱از بچه …  رسید ها به گوش می زجه ادم
فقط بخاطر اینکه …  ساله را. برهنه کردند ۰۴مرد 

ای به  های ما نرود و با خود وسیله شپش الی درز لباس
الی چهار ساعت  ۹حدود …  داخل قرنطنیه یک نبریم

همه از …  طول کشید تا همه دوستانمان برهنه شوند
شدیم شرمگین و  اینکه در جلوی یکدیگر برهنه می

عینک افراد عینکی را به زور گرفتند …  ناراحت بودیم
از جمله )محمد کامرانی، محسن روح االمینی( و هر چه 

از داخل قرنطینه …  ها را پس نداند التماس کردند عینک
امد و همه ما  یک و دو صدای مجرمان خطرناک می

ترسیده بودیم که اینجا کجاست؟؟؟ وقتی یکی از 
دوستانمان از افسر نگهبان پرسید اینجا کجاست؟ گفت 

 … دهد اینجا خدا هم انتن نمی… اینجا اخر دنیا است
 

امیر جوانفر از …  تازه فهمیدم وارد چه جهنمی شدیم
بدنش زخمی بود و …  روز اول حال خوبی نداشت

بعداظهر تا  ۰از ساعت ….  ها و فکش شکسته بود دنده
هوا خیلی گرم بود …  در حیاط نشستیم ۲۴شب ساعت 

همان   در…  و همه تشنه بودیم ولی خبری از آب نبود
روز چند نفر از دوستانمان بخاطر اعتراض به وضعیت 

همه از ترس داشتیم سکته …  بازداشتگاه کتک خوردند
وارد قرنطینه …  و همه در شوک بودیم…  کردیم می

مساحت قرنطینه …  نفر بودیم ۲۹۰یک شدیم که حدود 
… متر مکعب بود ۰۴خیلی کوچک بود که حدود 

قرنطینه یک فاقد آب، تهویه، وسایل گرم کننده و خنک 
کننده، هرگونه کف پوش، موکت و تخت خواب، نور 

 …کافی، سرویس بهداشتی قابل استفاده و حمام بود
 

نفر از مجرمان  ۹۰الی  ۹۴حدود یک ساعت گذشت 
با …  وارد قرنطینه ما کردند ۱خطرناک را از قرنطینه 

… اینحال که حتی جا برای نشستن خودمان هم نبود
نفر در مساحت  ۲۱۴تصورش هم سخت است که حدود 

نشستن که سهل است، حتی جا برای …  متری باشیم ۰۴
امد  هایمان نمی خواب به چشم….  نفس کشیدن هم نبود

استرس زنده …  ولی خوب جایی هم برای خواب نبود
بیرون امدن از کهریزک یک لحظه از ما غافل 

های ما  همه به فکر این بودیم که بر خانواده…  شد نمی
ها از ما خبری  چون کسی از خانواده…  گذرد چه می
ایم!!! این افکار تا صبح گریبان  که ایا زنده…  نداشت

 ….گیر ما بود
تیر بود همه از شدت غم و  ۱۴صبح روز 

اندوه در بازداشتگاه کهریزک شب را نخوابیده 
حتی یک کف دست نان و یک پنجم سیب …  بودیم

از …  زمینی را هم شب قبل برای غذا به ما نداده بودند
شدت ناراحتی یادمان رفته بود که شب قبل به ما شام 

صبح بود  ۲۴ساعت …  نداده بودند و گرسنه هستیم
مجرمان خطرناک همه از شدت گرما برهنه بودند و 
در دست شویی به یک پیرمرد مجرمی به نام بابا علی 

کردند و این عمل مجرمان برای ما وحشت  تجاوز می
بیشتر دوستان دست شویی …  آور و ناراحت کننده بود

داد تا به دستشویی  داشتند ولی شرم و حیا اجازه نمی
 … بروند

تر  تاب شد و همه ما بی تر می هوا داشت گرم
صبح بود که چند نفر از  ۲۲شدیم. حدود ساعت  می

های  مجرمان خطرناک پشت درب قرنطینه یک با لوله
شماره  ۹سی ایستاده بودند و به ما گفتند تا  پی بی

وقتی از درب …  شماریم باید به حیاط برویم می
سی بر  شدیم با لوله پی بی قرنطینه خارج می

سروصورت ما میزدند. وارد حیاط بازداشتگاه 
کهریزک شدیم وهمگی پا برهنه بر کف اسفالت داغ 

هایمان از  تمام پا…  سوزان برای آمارگیری نشستیم
توانسیم  شدت گرمای آسفالت میسوخت ولی نمی

هرکسی اعتراض میکرد به بیرون …  اعتراض کنیم
شد و به شدت با لوله پی وی سی  از صف برده می

دقیقه از آمارگیری گذشت  ۲۰حدود …  خورد کتک می
شد. افسر نگهبان محمدیان  ها بیشتر می و شکنجه

دستور داد در آفتاب سوزان بر کف حیاط کهریزک 
باورش برایمان خیلی …  چهار دست پا راه برویم

ولی …  سخت بود که به کدامین گناه باید شکنجه شویم
همه چهار دست پا …  مجبوربودیم تن به شکنجه دهیم

کف …  ساله ۰۴ساله تا پیر مرد  ۲۱رفتیم از بچه  می
هایمان از شدت گرمای آسفالت  هایمان و زانو دست

 …شد ها بیشتر و بیشتر می سوخته بود و آن زخم
 
من چون از قبل پایم شکسته بود نتوانستم  

چهار دست پا راه بروم و استوار محمدیان گفت 
توانند چهار دست پا راه بروند باید حدود  کسانیکه نمی

سی بزنم. من  هایشان لوله پی بی ضربه بر کفت دست ۰
 ۰توانستیم برویم حدود  و چند نفر که چهار دست پا نمی

آنقدر محکم زد از …  هایمان زد ضربه بر کف دست
هایمان خون آمد.. استوار محمدیان از نظر  دست کف

همه …  من یک بیمار روانی بود وهیج رحمی نداشت
جان در داخل حیاط در آن افتاب سوزان  گرسنه و بی

دیگر هیچ طاقتی نداشتیم ولی مجبور …  شکنجه شدیم
بودیم طاقت بیاوریم. افسر نگهبان در سر صف یک 

… زدیم داد که باید با صدای بلند آن را فریاد می شعار می
کهریزک کجاست؟؟؟ اخر …  اینجا کجاست؟؟ کهریزک

از غدا راضی هستید؟؟ بله قربان؟؟؟ ادم شدید؟؟؟ …  دنیا
زدیم تا  ها را فریاد می باید انقدر این جمله…  بله قربان

های کهریزک به لرزه بیفتد. بعد از شکنجه همه  دیوار
… جان بودیم و باز با کتک وارد قرنطینه یک شدیم بی

همه از درد داشتیم ناله …  حدود یک ساعتی گذشت
امیر جوادیفر حالش داشت بر اثر …  کردیم می

ساعت گرسنگی  ۱۰بعد از …  شد تر می هایش بد جراحت
ناهار یک عدد کف دست نان و یک پنجم …  ناهار اوردند

های آلوده  سیب زمینی بود که مجرمان خطر ناک با دست
برای اینکه زنده بمانیم …  کردند بین ما تقسیم می

ها  خیلی…  مجبوربودیم آن غذای کم را بخوریم
همان   مجرمان خطرناک از شدت گرسنگی…نخوردند

گرفتند  یک کف دست نان و سیب زمینی را هم از ما می
خوردند. از شدت گرما مرتب باید از آب چاه  ومی
… داد خوردیم آبی که تصفیه نشده بود و بوی لجن می می

در بازدشتگاه کهریزک سه عدد شیشه نوشابه خالی وجود 
ظرف …  خوردیم ها اب می داشت و باید در درون آن

 … ها خیلی کثیف بود و از دست شویی آورده بودند آب
 

ولی برای زنده ماندن مجبور بودیم دست به هر 
تر  هوا در قرنطینه داشت گرم…  کاری بزنیم تا زنده بمایم

هایمان بر اثر کثیفی داشت عفونت  شد و زخم از قبل می
از شدت گرما نفس کشیدن برایمان داشت …  کرد می

شد و هوای آزاد برایمان آرزو شده بود. هر  تر می سخت
پیش خود فکر …  گذشت ها می یک ساعت برایمان روز

شب شد و …  کردم در کهریزک ساعت ایستاده است می
تاب و همه به فکر اینکه ایا زنده از اینحا بیرون  همه بی

های کهریزک خیلی دلگیر بود و هر شب  شب…  رویم می
افسر نگهبان دستور داد تا …  گذشت ها می برایمان سال

دود موتور خانه را که برق بازادشتگاه کهریزک را تامین 
و …  ای به داخل بازداشتکاه بفرستند کرد را از دریچه می

دیگر نفس کشیدن …  ها انجام شد این کار توسط سرباز
دود داخل بازداشتگاه را …  برایمان خیلی سخت شده بود

خدایا …  سوخت هایمان از شدت دود می گرفته بود و چشم
گویی اینجا نفس کشیدن هم …  اینجا واقعا آخر دنیا است

 …جرم است
هامان از  تن…  روز بیست و یک تیر ماه بود

هایمان عفونت کرده بود و نفس کشیدن برایمان  شدت زخم
های هم  شد، و صدای ناله تر می لحظه به لحظه سخت

شد. نگاهی به چهرٔه خستٔه  تر می تر و بلند هایمان بلند بندی
دیدم که چقدر نفس کشیدن برای او  امیر انداختم، و می

… امید همه نگران و نا…  مان شده است تر از همه سخت
های دعای  چند تن از مجرمان بازداشتگاه کهریزک برگه

در اوین و خطاب به سعید  ۸۸نخستین بار اواخر تیر 
مرتضوی از شکنجه و شرایط غیرانسانی در کهریزک 
ها برای وادارکردن او به سکوت  سخن گفت و تمامی تهدید
همان روز آغازشد. او از بازداشت شدگان کهریزک بود   از
و همچون زنده یادان محسن روح االمینی، امیر جوادی 
فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی در این 
 بازداشتگاه شکنجه شد اما نمرد تا شهادت دهد.               
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فرستادند  شنیدم که بلند صلوات می ها را می صدای بچه
ها  ها از کتک زدن من دست بردارند ولی آن تا شاید آن

دادند، دیگر آنقدر زدند که مجبور  همچنان ادامه می
و پیوسته تکرار …  شدم این جمله را بگویم

کردم که  فکر می…  دهانم خشک شده بود…  کردم می
بینم، سخت و باور ناپذیر  ها را دارم خواب می تمام این

هایم  ها و فریاد اما واقعیت داشت، تمام آن درد…  بود
 …واقعیت داشت

در شوک …  بعد از بیست دقیقه مرا پایین آوردند
چند تن از مجرمان مرا به داخل قرنطینه …  بودم

بردند، سپس یکی دو نفر از هم بندیان من را به دست 
هایم را  شویی بردند تا روی صورتم آب بریزند و زخم

همان لحظه استوار خمس آبادی یک قفل   بشویند که در
 …کتابی به محمد کرمی داد تا دوباره من را بزنند

محمد کرمی وارد دستشویی شد و شروع کرد با قفل 
بر سر و صورت من کوبیدن و من یک لحظه از حال 
رفتم و تمام سر و دهنم خونی شده بود، او من را از 

کرد و محکم بر زمین  گرفت و بلند می شلوارم می
کوبید، کم کم شلوارم پاره شد و دیگر کامال برهنه  می

بودم، و برهنگیم در میان آن همه فشار و درد، درد 
 …گذشت بزرگ دیگری بود که مدام از ذهنم می

 
هایش محکم فشار  بعد از آن روی گردنم ایستاد و با پا 

داد تا مرا خفه کند، حدود سه چهار دقیقه طول  می
نفسی، و به  خفگی را کامال احساس کردم، بی…  کشید

رنگ  انگار همه چیز برایم بی…  زمانی تدریج بی
هایم نقطه روشنی داشت بزرگ و  شد و مقابل چشم می

 خود مرگ بود!… مثل مرگ بود… شد تر می بزرگ
دیگر از حال رفته بودم، و محمد کرمی که فکر کرده 

هایش را از روی گردنم  ام، پا بود دیگر من مرده
بعد از دقایقی نفسم برگشت و به هوش …  برداشت

سپس هم بندانم من را به داخل قرنطینه بردند. …  آمدم
… دیدم آن شب حال خوبی نداشتم و تا صبح کابوس می

 انگار مرده بودم!… انگار خودم نبودم
فردای آن روز با بدنی پر از درد از خوابی سرد وسیاه 

هایم عفونت کرده بود، و تنم ناگزیر در  بیدار شدم، زخم
های روز دیگری، بر زمیِن سخت  انتظار شکنجه
در انتظار روز …  جان افتاده بود کهریزک، بی

 …چهارم
همگی از شدت …  صبح روز چهارم بود

هایمان  انرژی بودیم و زخم حال و بی گرسنگی بی
شدیم.  تر می جان عفونت کرده بود و لحظه به لحظه بی

و بعضی از دوستان بخاطر درد شدیدی که داشتند، 
های شب  من نیز که بر اثر شکنجه…  شدند هوش می بی

هایم عفونی و  گذشته حال خوبی نداشتم و تمام زخم
… سوختم چرکین شده بود، از شدت تب داشتم می

هوای داخل قرنطینه بسیار گرم بود و نفس کشیدن از 
محسن …  تر شده بود های قبل برایمان دشوار روزی

روح االمینی وقتی من را با آن حال دید، لباسش را در 
دیدم که چقدر  می…  آورد و شروع کرد به باد زدن من

جان اما برای مدتی  هایش بی خسته است و دست
چیزی نگذشت که دوباره …  زد همینطور مرا باد می

دود گازوئیل را به داخل قرنطینه فرستادند، از شدت 
هایمان عفوت کرده بود و به زور  دود گازوئیل چشم

خدایا، کی از این …  توانستیم جلوی خود را ببنیم می
آیا …  خدایا به کدامین گناه؟…  کنم؟ جهنم نجات پیدا می

 …خواستن آزادی گناه است و پاسخش این همه عذاب؟
 
دوستان همبندیم همه به وضعیتی که درش  

تر  گذشت نومید بودیم معترض بودند، و هرچه می
درمیان آن همه صدا، صدایی را شنیدم که ….  شدند می

ها ما بخاطر هدفی که داشتیم اعتراض  بچه»میگفت: 
 …«کردیم، و نباید کم بیاریم، باید تا آخرش بایستیم

محسن …  نگاهی کردم تا ببینم صدای چه کسی بود؟!!
دانم چرا، اما درآن  نمی…  روح االمینی را دیدم

زیارت عاشورا را دادند، یکی از دوستان که صدای 
خوبی داشت شروع به خواندن آن کرد و در طول 

کردیم،  مان گریه می خواندن زیارت عاشورا همه
ای به داخل قرنطینه  همان لحظات بود که از دریچه  در

دود گازوییل وارد کردند فقط به جرم خواندن زیارت 
شاید هم به خاطر سوزی که در صدایمان …  عاشورا

افسر نگهبان بعد از خواندن زیارت عاشورا …  بود
دستور داد که ما را به داخل حیاط منتقل کنند، هوا بسیار 
گرم بود و ما در زیر آن آفتاب سوزان احساس 
خوشایندی داشتیم و برایمان در برابر آن هوای آلودٔه 

 …قرنطینه حکم بهشت را داشت
 
جان در آن جهنم احساس  پای برهنه، تشنه و بی 

ما را به قرنطینه برگرداندند در …  کردیم بهشتی می
حالیکه آنجا را سم پاشی کرده بودند بخاطر وجود شپش 
و گال زیادی که در آنجا بود. در ان هوای آلوده و 

هامان از هوش  مسموم حدود پنجاه نفر از هم بندی
ها  محمد کامرانی و امیر جوادی فر هم جزو آن…  رفتند
شد. باور  تر می دیگر راه نفس کشیدن ما بسته…  بودند

شد و ما  تر می آن جهنم داشت لحظه به لحظه پر رنگ
سپارند، انقدر تصویر  ها دارند جان می دیدیم که آن می

زدیم و از  ای بود که همه فریاد می سخت و زجر دهنده
ها را باز کنند و ما را به  خواستیم که در مامورین می

حیاط ببرند حتی در این میان مجرمان بازداشتگاه هم با 
توجه بودند و بعد از  ها بی کردند ولی آن ما همراهی می

ما هر کردام آنهایی که …  یک ساعت در را باز کردند
را که از هوش رفته بودند بغل گرفته بودیم و به بیرون 

ها را بگذاریم  شد آن بردیم و تنها جایی که می از آنجا می
همان جهنمی بود که برایمان رنگ   تا نفسشان بازگردد

بهشت گرفته بود بر روی آسفالتی داغ و سوزان. و 
از جهنمی به جهنم …  دوباره به جای قبلیمان برگشتیم

 دیگر!
استوار خمس …  در آن شب، صدای ناله بود و بس!

تیر که در قفس  ۲۸های روز  نفر از بازداشتی ۲۱آبادی 
شدند را به بیرون از حیاط آورده بود و  نگهداری می

کرد او به محمد کرمی، وکیل بند  داشت آمار گیری می
های  بازداشتگاه کهریزک دستور داد چند نفر از بچه

ها را کتک بزنند که  قرنطینه یک را بیرون بیاورند تا آن
به قولشان درس عبرتی شود برای دیگران که بفهمند 

 …«کهریزک کجاست!»
همان لحظه   خواستم بخوابم که در من بعد از چند روز می

یکی از هم بندان خواهش کرد که من نیم ساعت از جایم 
بلند شوم و او کمی جای من دراز بکشد و کمی بخوابد، 

روز است که  ۹دانستم  دلم براش سوخت چون می
رفتم به سمت …  نخوابیده، من از جایم بلند شدم

دستشویی برای خوردن آب، که محمد کرمی داخل 
قرنطینه یک آمد و از میان ان همه آدم سامان مهامی و 
احمد بلوچی را بیرون کشید و بعد نگاهش به من افتاد 

تو هم بیا »که جلوی دستشویی ایستاده بودم، صدایم زد: 
دانستم بروم بیرون کتک بدی خواهم  من می «…بیرون

ای نشستم تا من را از یاد ببرد ولی از  خورد، گوشه
دوباره وارد قرنطینٔه یک شد و به زور کتک به همراه 
دو نفر دیگر من را از قرنطینه بیرون برد و خمس 
آبادی شروع کرد به زدن من با لولٔه پی وی سی که 

 ….حدود بیست دقیقه طول کشید
 

بعد محمد کرمی به همراه دو نفر به من پابندهای آهنی 
زدند و من را از یک میلٔه آهنی آویزان کردند، دیدم 

 …سامان مهامی و احمد بلوچی هم اویزان هستند
ها آنقدر تیز بودند که وقتی آویزان شدم، از مچ  پابند

 …آمد هایم خون می پا
بعد استوار خمس آبادی با استوار گنج بخش شروع 

همان لولٔه پی   کردند، هر دو شروع کردند به زدن من با
گفتند باید بلند داد بزنی گوه خوردی، من  سی، می بی

… توانستم آن را بگویم و تنها سکوت کرده بودم نمی

… هایش به ما نیروی عجیبی داد لحظات سخت حرف
از او خوشم آمده بود. آنقدر هوای داخل قرنطینه آلوده و 
نفس گیر شده بود که همه حاضر بودند به بیرون بروند 

ای هم که شده نفس  و کتک بخورند ولی برای لحظه
بین ساعت دو تا سه بعداظهر بود، ما را به …  بکشند

سرهنگ کمجانی دستور داد که …  داخل حیاط آوردند
های دستی  موهای ما را با ماشین دستی بزنند، ماشین

خراب بود وگاهی هم پوست سرمان به همراه مویمان 
محسن موهای بلندی داشت، وقتی خواستند … کنده میشد

ای که گفت که هر بار به ان  هایش را بزنند، جمله مو
شاید اینجا »گفت: …  پیچد کنم در سرم می لحظه فکر می

تونین عقیده م رو عوض  بتونین موهامو بزنین اما نمی
 «کنید

بعد از مدتی، داخل حیاط که بودیم یکی از مامورین 
بازداشتگاه یک نفر را از بین ما انتخاب کرد تا به ما 

شاید برای اینکه بدن ما خشک …  حرکت نرمشی بدهد
نشود در حالیکه آنقدر در آن چند روز گرسنگی و 

اش  تشنگی کشیده بودیم که دیگر جانی نبود که تازه
آن مامور به کسی که از میانمان انتخاب کرده …  کنیم!

بود گفت که به ما حرکت بشین پاشو بدهد که البته این 
حرکت بیشتر شبیه یک شکنجه بود تا یک حرکت 

مامور …  ورزشی، آن هم در زیر آفتاب با پاهای برهنه
و ما باید بلند  «یا حسین»گفت  دیگری با صدای بلند می

… نشستیم ، باید می«یا علی»گفت  شدیم و بعد که می می
توانستند آن را انجام دهند و  تعداد زیادی از ما نمی

بهمین خاطر توسط مامورین با لولٔه پی وی سی ضربه 
هایمان از درد لبریز شده بود و توان  بدن…  خوردند می

هنگام شب به مدت دو ساعت آب …  ایستادن نداشتیم
دستشویی را قطع کردند، آب آلودٔه چاه بود و خیلی از 

 …ها بعد از آزادی از آنجا دچارعفونت کلیه شدند بچه
 

اما در آن شرایط ما ناچار بودیم که از آن آب  
همان را هم از ما گرفته بودند. شب از   استفاده کنیم و

شد، شب از تشنگی و  تر می های دردناک ما بلند ناله
تر  رنجید و از پریشانی ما تیره لبهای خشکمان می

هامان فضا را پر کرده بود،  زمزمٔه نگرانی…  شد می
فروغ محمد کامرانی که تا دیروز به  چشمهای بی

دانست فردا  شد و نمی تر می آزمونی خیره بود حاال بسته
و …  کند؟ کجاست؟ یا در شب آزمون کنکورش چه می

اش خاموش شده بود و نیمی از آن  امیر که یک دیده  ناله
اش  شب بود با تمام سیاهی و سنگینی…  دید جهنم را می

شد در  هایمان برای خوابی طوالنی بسته می و چشم
… ایم آرزوی صبحی که خیال کنیم همه را خواب دیده

در انتظار روز …  درد و رنج در انتظار روزی بی
 …پنجم

دیگر امیدی …  روز بیست و سوم تیر ماه
هیچ …  ها آزاد شویم نداشتیم که از آنجا به این زودی

هایی  امیدی و من در انتظار مرگ نشسته بودم با زخم
در آن …  سوخت که عفونت کرده بود و تنم در تب می

چند روزی که در بازداشتگاه کهریزک بودیم هیچ کمک 
پزشکی برای ما انجام نشد و من روز سوم بود که 

فردی به نام رامین …  فهمیدم آنجا پزشکی هم دارد
ها و  های بچه درآن روز که زخم…  پوراندرجانی 

همینطور چشم تعدادی از آنها بر اثر دود گازوییل 
همان روز رامین   و در…  دچارعفونت شدیدی شده بود

پوراندرجانی چند نفر را معاینه کرد که امیر جوادیفر 
ها از بهداری بازداشتگاه به  هم جزو آنها بود. بچه

قرنطینه بازگشتند و البته هیچ مداوایی هم صورت 
تا روزی که رامین را در شعبه یک …  نگرفته بود

 ….دادسرای نظامی به همراه پدرش دیدم
 

هایی  در آنجا او به من گفت: من نسخه 
دهد انتقال  دربازداشتگاه کهریزک دارم که نشان می

ام و حتی در  آسیب دیدگان به بیمارستان را اعالم کرده
ام.  ها داروهای بیشتری را درخواست داده آن نسخه
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 طرحِ نوین یا کارزارِ حمایت از بورژوازیِ ملی و دولتی
گایارِی آتاِی ساازمااِن خاود  ماوضاع ای قطعی دربااره نتیجه
راِه »بانادِی کاامال از ماوضاعِ  اند. این نتیجه با مرز رسیده
بااود و خااواهاااِن یااک حاارکااِت  هااا تاانااظاایاام شااده ای«تااوده

 .براندازانه و سرنگونی طلبانه بود
تاواناد ماقااصاد و اشاکااِل  طلبی مای اما سرنگونی

باشاد کاه ماا در خاالِل باررسای ایان طارحِ  مختلفی داشته
 .پردازیم آن می برنامه به

 
پیشگفتار: در این بخش از طارح، ماا باا روایاِت 

نگارِی استالینیساتای  تکراری )بدون کم و کاست( از تاریخ
تاااریااخِ جااناابااِش کااارگااری و کاامااوناایااسااتااِی ایااران  درباااره
دهانادر راِه حازِب  شویم. باز هم حزِب توده اداماه می مواجه

کاامااوناایااسااِت ایااران )عاادالاات( و دکااتاار تااقااِی اراناای 
است. درحالیکه روِش حزِب کاماونایاساِت ایاران  شده قلمداد

ارومایاه در سااِل  دوم )ماعاروف باه کاناگاره پس از کنگره
ساات کااه عاالاایاارغاام  خااورشاایاادی( روشاای انااقااالباای 4031

اشتباهش، دربارر یک جبهۀ واحد ازکاارگاران ودهاقااناان 
دارد و  کارگر تاکیاد  بورژوازی برنقِش انقالبِی طبقه وُخرده

باه حااکامایاِت ماوجاود تاوهامای نادارد.   بهیچاوجاه نسابات
درحالیاکاه اسااِس تشاکایاِل حازِب تاوده ازآغااِز فاعاالایات 

پااهاالااوی و  ساالااطاانااتاایِ  درچااهااارچااوِب قااانااوِن اساااسااِی رژیاامِ 
اساات. در ادامااۀ پاایااشااگاافااتااار  اصااالحاااِت اجااتااماااعاای بااوده

نااگااارِی اسااتااالاایااناایااسااتاای( تاافااکااِر  )بااراساااِس ساانااِت تاااریااخ
های قفقاز وارد ایران شده و  سوسیالیسم از طریِق سازمان

عمواوغلی قهرماِن جناباِش ساوسایاال دماوکاراِت  خان حیدر
…. شااود کااه در مشااهااد و تاابااریااز و ماای ایااراناای مااعاارفاای

ی ششِم حززِب  )نگاهی کوتاه به مصوبات و نتایجِ کنگره 
 ی ایران( توده

 ارسالی از سایت پروسه م. چلنگریان                     
 

ایاران در  چند ماِه پیش کنگرر ششِم حازِب تاوده
رسایاد  پاایاان روز به خارج از کشور برگزار و پس از چند

(. برای کسانیکه سالهاسات در عارصاۀ 4034ماِه  )اسفند
گایارِی احازاب و ساازمااناهاای  سیاست فعالیت و ماوضاع

نمایند، حزِب توده نماِد رفارمایاسام و  سیاسی را دنبال می
اسات.  هاای حاکاوماتای باوده یکی از جانااح شدن به آویزان

 4000فعالیِت علنِی حزب در فردای پیروزِی قیاِم بهماِن 
این رفرمیسم و سازشکاری را با تمام ابعادش به نماایاش 

 .نهاد
بار حزب با شعاِر سرنگونی و تاحاوالِت  اما این

است. واگر کمی دقیاق نابااشایام ایان  صحنه آمده بنیادین به
شااعااار را بااا یااک شااعااار وخااواسااِت انااقااالباای اشااتااباااه 

گوید که: هار شاعااِر  درستی می گرفت. و.ا.لنین به خواهیم
هاِی خاِص یک وضاعایاِت  خاص را باید از مجموعِ جنبه

سیاسی استنتااج کارد. اماا باراِی حازِب تاوده )تااریاخااُ( 
هااای خاااِص وضااعاایااِت ساایاااساای  ای از جااناابااه مااجاامااوعااه

هاای ایان جاریاان  که شعارها و خواسات ندارد، چرا وجود
منطبق با خاستگاِه طبقاتی و درِک بورژوایِی ایان حازب 

 .است
داده که  سالۀ این سازماِن سیاسی نشان 02تاریخِ 

دارِی دولاتاِی شاوروی،  از بدِو تاسیس، درخدمِت سرمایه
باورژوازِی ساناتاِی ایارانای   دارِی مالای و ُخارده سرمایه

است. جلوگیری از اعاتاصااِب کاارگاران در طاوِل  بوده
جهانِی دوم، خیانت به جنبِش آذربایاجاان، خایاانات  جنگِ

به جنبِش دهقانی در منطقۀ باخاتایااری، ساازش بارساِر 
مبارزاِت کارگراِن اعاتاصااباِی آقااجااری و مااهشاهار، 

عملی در  السلطنه، بی شرکت در کابینۀ ضِدمردمِی قوام
کااری در قابااِل نافاوِذ  مارداد، اهاماال 21قباِل کودتاِی 

[، ایجاِد تافارقاه در 4ساواک و شبکۀ عباِس شهریاری]
صفوِف کنفدراسیوِن دانشجویاان و ماحاصالایاِن ایارانای 
خااارج از کشااور، ایااجاااِد اخااتااالف و انشااعاااب در 

هااای فاادایااِی خاالااق،  هااایاای از قااباایااِل چااریااک سااازمااان
کارگر و رزمانادگاان، حاماایات از جانااحِ خاِط امااِم  راهِ 

جمهورِی اسالمی و همکااری باا ناهاادهاای امانایاتای و 
اطالعاتی در سرکوِب جناباِش کاردساتاان و نابارِد آمال 

های مشاخاص از عامالاکارِد ایان  همه و همه نمونه… و
از  . اماا پاس اسات 4012تاا  4023های  حزب در سال

شادن  ها امایاِد خاود را بارای آویازان ای ها توده این سال
نادادناد و باا  هاای دروناِی ج. ا ازدسات یکی از جناح به

ای به ناِم خاتمی دوباره وارِد گاوِد فاعاالایات  ظهوِر پدیده
 .شدند

 
پیش از تشکیِل کنگرر ششم، متانای باا عاناواِن 

ایاران باراِی باررساِی  طرحِ برنامۀ نویاِن حازِب تاوده»
بارای تاحاوالِت « باا تاوضایاحِ  «حازب ششمایان کاناگاره

بنیادین و دموکراتیک، تحقِق آزادی،صالاح،اساتاقاالل و 
بود که  شد. ناگفته پیدا منتشر «عدالِت اجتماعی در ایران

های تشکیالت به  مرکزِی حزب و نمایندگاِن حوزه کمیته

دهند تا به  رامین تاکید کرد که به من اجازه نمی
بازداشتگاه کهریزک بروم و آن مدارک را بیاورم که 

گناهی خود را ثابت کنم. شرایط  از این طریق بی
کهریزک برای رامین پوراندرجانی هم خیلی دردناک 

گفت که  آورم وقتی می هایش را به خاطر می بود، حرف
میگفت …  از بودن در کهریزک چه عذابی کشیده است

آید، نمیگذارد  وقتی سردار رادان با تیم خود به آنجا می
ها  رامین در ان روز…  ها را بگیرم! حتی من نبض بچه

امنی شدیدی میکرد چرا که سرهنگ  احساس نا
کمیجانی، رییس وقت بازداشتگاه کهریزک و سرهنگ 

زاده فرماندار وقت  نظام دوست، دفتردار سرتیپ رجب
ها او را تهدید کرده بودند که  نیروی انتظامی تهران بار

اند اسمی  کرده اگر از مقاماتی که در آنجا شکنجه می
ببرد، با او برخورد خواهد شد. رامین اطالعات زیادی 

گفت در  او می…  از جریانات و داخل کهریزک داشت
های سفیدی وجود دارد که بازداشت شدگان  آنجا گونی

ها  اند داخل آن را در حالیکه هنوز جان دارند و نمرده
 …گذارند می

افسر نگهبان گفت: … و صبح روز بیست و سوم تیرماه
همٔه …  دیم داریم شما رو از کهریزک به اوین انتقال می

کردیم از  ما آنقدر خوشحال شده بودیم که باور نمی
اینجای سخت و سیاه گذر خواهیم کرد و باز این هم 

شاید اگر آن روز به اوین …  برایمان مثل خواب بود
شدیم تعداد بیشتری از دوستان خود را از  منتقل نمی
 … همه از داخل قرنطینه بیرون آمدیم… دادیم دست می

 
هوای آن روز خیلی گرم شده بود و حتی قطره آبی هم 
برای خوردن نبود و ما هنوز ناباورانه به اطراف نگاه 

تا اینکه …  کردیم که از این جهنم گریزی هست؟ می
ها به داخل  دیدیم تعدادی از مامورین و لباس شخصی

حیاط بازداشتگاه آمدند، دیگر مطمئن شدیم که آن سوی 
همان ورزش   ها را دوباره خواهیم دید. برای مدتی دیوار

بشین پاشو که بیشتر شبیه یک شکنجه بود را انجام 
بعد از یک …  دادیم، در هوایی گرم و باز با لبانی تشنه

ساعت یک دبٔه آب گرم آوردند و نفری یک لیوان از 
آن آب به همه دادند. محسن روح االمینی که بر اثر 

و   –های کمرش عفونت کرده بود  ضربات زیاد، زخم
ها ایستاده  به همین خاطر در بازادشتگاه که بودیم شب

 ای از حیاط دراز  حالش بد شد و در گوشه –خوابید  می
کشید، استوار گنج بخش که مسئول انتقال ما از 
کهریزک به اوین بود شروع کرد با کمر بند به پشت 

و ….  گفت: بلند شو فیلم بازی نکن محسن زدن و می
ها از کمر محسن عفونت و چرک  همان ضربه  براثر

جان از جای  او مجبور شد تا با تنی بی…  بیرون آمد
خود بلند شود، تعادلش را ازدست داده بود و مرتب 

رفت. حال امیر جوادیفر هم از چند روز  سرش گیج می
ای  تر شده بود، بخاطر آفتاب شدید به گوشه گذشته وخیم

همان لحظه    از حیاط رفت تا در سایه بنشیند، در
سرهنگ کمجانی رئیس بازداشتگاه کهریزک به سمت 
امیر رفت و شروع کرد با پوتین بر سر و صورت و 

امیر از شدت درد …  اش زدن های شکسته دنده
ضربات پوتین مجبور شد از سایه بیرون بیایید و در 

همان آفتاب سوزان بنشیند، برایش سخت   کنار ما در
بود که از جایش تکان بخورد، چون دیگر رمقی 

هایمان را دادند، ما را  بعد از اینکه وسیله…  نداشت
های  دستبند…  سوار دو اتوبوس و یک ون کردند

هایمان زده بودند، آنقدر محکم بسته  پالستیکی به دست
هایمان بریده بریده و خون مرده  شده بود که مچ دست

ها و بقیه سوار ون  شده بودند. تعدادی سوار اتوبوس
محسن در ون بود امیر در یکی از …  شدند

 … ها اتوبوس
همٔه ما به شدت بو گرفته بودیم و مأمورین هم ماسک 

های  هوای اتوبوس خیلی گرم بود و لب…  زده بودند
جلوی بهشت …  ما بر اثر تشنگی خشک شده بود

زهرا بود که اتوبوس ما ایستاد، حدود یک ساعتی 
از اینکه دلیل توقف  رخب طول کشید و ما هم بی

و خبر نداشتیم که امیر که در اتوبوس …  چیست؟!
به نقل از دوستانی …  دیگری بود حالش بد شده است

که در اتوبوس در کنار امیر بودند ; امیر جوادیفر در راه 
کهریزک به اوین حالش خیلی بد شده بود و آنقدر تشنه 

ها به مامورین  هایش  خشک شده بود، بچه بود که لب
کنند که به او آب بدهند ولی دریغ از یک قطره  التماس می

نفس …  آورد های تشنه خون باال می آب و امیر با لب
یکی از …  شود کشیدن کم کم برای امیر سخت می

دهد ولی دیگر دیر  دوستانم به امیر تنفس مصنوعی می
 …خیلی دیر… شده بود

 
در اوج …  رود وقت رفتن بود و امیر برای همیشه می 

بعد از یک ساعت به سمت اوین حرکت …  مظلومیت
به اوین ….  خبر از رفتن امیر و همچنان بی…  کردیم

رسیدیم، ونی که محسن روح االمینی و چند نفر از 
هایم در داخل آن بودند حدود یک ساعت در پشت  همبندی

جان در پشت درهای اوین  در اوین بودند و محسن بی
مسئولین اوین وقتی ما را آنطور …  دراز کشیده بود

نهایت   کردند، اما در  جان دیدند پذیرش نمی زخمی و بی
همانجا بود که …  طولی نکشید که وارد زندان اوین شدیم

از طریق دوستان خود خبردار شدیم که امیر تمام کرده 
محسن …  کردیم است، همٔه ما از شدت ناراحتی گریه می

همچنان در اوین درازکشیده بود و از پشتش چرک وخون 
مدت زیادی از ورودمان نگذشته بود که …آمد بیرون می

پنج روزی بود که غذایی نخورده …  برایمان آب آوردند
روز اول که وارد کهریزک شده بودیم هیچ و در …  بودیم

آن چهار روز هم روزی دو وعده به ما غذا داده بودند، 
یک کف دست نان و یک پنجم سیب زمینی. در اوین 

 … برایمان غذا آوردند
 

گفتند که چه  پرسنل اوین همگی ماسک زده بودند و می
و ما ….  بالیی بر سر شما آوردند که اینجوری شدید!!

حاال اوین در برابر کهریزک …  سکوت کرده بودیم
وقتی داشتیم وارد قرنطینٔه یک …  برایمان بهشت بود!

تر او  شدیم محسن را بردند، شاید اگر زود زندان اوین می
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  یاری رسانید

کنیم با خواندِن همین چاناد ساطار  اگر زمان را فراموش
خاورشایادی هساتایام و  13یا  03ی  کنیم در دهه می فکر

هااای  هااا و آکااادماایااساایاان یااکاای از مااتااوِن تاائااوریساایاان
شوروی را که در ستایِش ایدئولوژِی حاکم  اتحاِدجماهیرِ 

اناطابااِق »خوانیام. ماعاناِی  شده را می در شوروی نوشته
السلاطاناه  خواندِن امثاِل قوام را میتوان در مترقی «خالق

خمینی یا کاروبای دانسات. یاا مایاتاوان ایان  هللا و یا روح
کارگار از ماعاادالِت  انطباق خالق را در برداشتِن طبقه

مترقِی بورژوازِی ملی فاهامایاد.  اجتماعی و آوردن طبقه
ساال باارهاا و  02کاری که حزِب توده در طاوِل ایان 

 .بارها انجام داده
 

نیروها در جهان: نویسندگان در جاایای  موازنه
جمهوری  در انتخاباِت ریاست»نویسند:  از این بخش می

و انااتااخاااِب باااراک اوبااامااا، اولاایاان  2331در ساااِل 
پااوساات از حاازِب دمااوکاارات باار  جاامااهااوِر ساایاااه ریاایااس

هاایای را  های وسیعی از جنبِش مردمای، امایاد بخش پایه
ساازی و  زد، اماا نااظاارِت اناحااصاارهاای اساالاحاه دامان

هااای اقااتااصااادی، ساایاااساای و  گاایااری اناارژی باار جااهاات
ُ اماکااِن  المللی دولاِت مساتاقار در کااخِ  بین سافایاد اسااساا

ممکان   ای در سیاسِت خارجی را غیر هرگونه تغییر پایه
 ».است کرده

 
تاوده  حازبِ  بازاناه این هم از شاهکارهای شعبده

اساات، هاام مااارکساایااساات لااناایااناایااساات اساات و هاام در 
پاوساِت حازِب  جاماهاوِر سایااه رسیدِن یک رییاس قدرت به

راساتای کادام  [0].«زناد امایاد را دامان مای»دمکراتی 
بااخااش از جااناابااِش مااردماای از اوبااامااا حاامااایاات کاارده؟ 

طالابااِن  کاارگاری؟ اصاالح هاای زرد و وابساتاه اتحادیاه
پوست که  های کوچِک رفرمیسِت سیاه مسیحی؟ سازمان

مااتااحااده دل بااه قااانااوِن اساااسااِی ایاااالت انااد؟  کاارده خااوش ُِ
راستی از نظِر حزِب توده جنبش یعنی چه و جاناباِش  به

؟ تا بحال حزِب  است معنی چه هم در آمریکا به مردمی آن
کاارگار بارداشاتاه کاه  دموکرات کدام قدم را براِی طباقاه

ای  پوست آن تغییِر پایه جمهوِر سیاه حاال قرارباشد رییس
های زحمتکاِش  را در سیاسِت خارجی)!( و زندگِی توده

کند!؟! البته اگر باز به تاریخِ پر افاتاخااِر)!(   مردم ایجاد
 «حزِب تاوده»بینیم که این حزب نه  حزب برگردیم می

[، امید باه 1ها] نفتی است. امید به توده «حزِب امید»که 
السلطنه، امید به بورژوازِی ملِی مصادق، امایاد باه  قوام

اختاالفاات و تضاادهاای بایان شااه و امایانای، امایاد باه 
شهریارِی ساواکای، امایاد باه باازرگاان، باه نازیاه، باه 
فروهر، به اماِم اُمت، به بهشتی، به رجایی، به خاتمی، 
به معین، به موسوی، به.. و حاال امید به باراک اوباماا. 

ها در دوراِن استالایان  وقت پیش آورم خیلی تازه به یادمی
بااار بااه پاایااروزِی حاازِب دمااوکااراِت آمااریااکااا  هاام یااک

آمااد و پاادِر زحاامااتااکااشاااِن جااهااان بااه  بسااتااگاای پاایااش دل
های آمریکا رهنمون داد که به پشاتایاباانای از  کمونیست

 .این حزِب بورژوایی بپردازند
 

داری: هنوز چند خطی از امایاد  سرمایه  –الف
بستن به اوباما نگذشته که نویسانادگااِن تاوده اِی  و دخیل

طرح، به اماپاریاالایاسام و ناظاراِت لانایان در ماورد آن 
  کردِن بحِث خود به لنین اقاتادا پردازند و برای محکم می

نظاِر  امپریالیسم از نقطه« نویسند:  کرده و از قول او می
است از تمایل به اعامااِل زور  سیاسی بطوِرکلی عبارت

دانسااتااه کااه اوبااامااا  لااناایاان ظاااهااراُ نااماای .«وارتااجاااع
کنیام  پوست،)برروی پوستش تاکیدمی جمهوِر سیاه رییس

روساِی جماهاور از جامالاه  تا متفاوت بودن او را با بقیه
حااال کااه  کااناایاام. ( درعاایاانِ  ناایااکااسااون و بااوش مشااخااص

دهای و  هاِی امپریالایاساتاِی دولاتاش را ساازماان سیاست
 .کند اهِل زور و ارتجاع نیست هدایت می
 

شادِن  هاای )بارداشاِت ماا از جاهاانای در باخاش
کرد نولیبرالیاسام  داری و پیامدهای سلطه و عمل سرمایه

داری( ناویسانادگاان  اقتصادی( و )بحراِن ذاتِی سارماایاه

دارد. نویسنده یا نویسندگاِن پایاشاگافاتاار  پامی تشکیالت بر
گرایانۀ حایادرخاان در  انگاشتِن تزهاِی راست ضمِن نادیده

ها و  ها و ناسیونالیست بورژوارِی سنتِی جنگلی قباِل ُخرده
و ناقاِد  «سلطان زاده آواتیس»کردِن عمدِی ناِم  با فراموش

صریح او از جنگل )و پس از آن رضاشاه( از حیدرخان 
دوِم حازب را  سازند ومبارزاِت پس ازکنگاره قهرمان می

حازِب کاماونایاسات ایاران باه »به وی منتسب میساازناد: 
عاامااواوغاالاای ماابااارِز ناااماادار و  رهااباارِی حاایاادرخااان

اناقاالِب  درخشاِن انقالبی )و نیز از رهبراِن برجسته چهره
ای هماچاون ماباارزه  های گسترده مشروطیت( در عرصه

، اعاتاصااِب 4031در دفاع از حقوِق کارگراِن اعتصاِب 
، اعاتاصااِب 4043کارگراِن نسااجاِی اصافاهاان درسااِل 

این درحالیست که حازِب  .«… آهِن شمال و کارگراِن راه
هااا و  دوم بااه کاالاایااۀ روش کاامااوناایااساات پااس از کاانااگااره

کارده  خان انتاقااد رهبرِی حیدر های جناحِ راست به تاکتیک
و بر ایان اسااس ماباارزاِت آتای )از جامالاه حاماایات از 

 .کرد ریزی و اجرا مبارزاِت کارگران( را پی
نویسندگان در ادامه باه تشاکایاِل حازِب تاوده و 

خورشیدی پارداخاتاه و  03و   23های  فعالیِت آن در دهه
دوباره ناقاشای ماتارقای و ماردمای را بارای خاود قاائال 
میشوند. آنها با مارکسیست لنینیست خواندِن حازِب تاوده 
فاارامااوش ماایااکاانااناادکااه درهاامااان سااالااهاااِی آغااازیاان در 

مرکازی، اتاهااِم وارده بار  ارگاِن کمیته»  رهبر«  روزنامه
شاده و آن اتاهاام را  شادت رد باه «کمونیسم»حزب یعنی 

[ اماا 2است.] سیدضیا خوانده افترایی از سوِی دار و دسته
سات کاه باه فاعاالایاِت حازب  شاهکاِر پیشگفتار آن بخشی

پردازد: خود را بانِی تصویِب  می 4000از قیاِم بهمِن  پس
نفعِ دهقانان و کارگران، عامِل موثار در  قوانیِن مترقی به

کاااِر ارتااجاااعااِی پاایااشاانااهااادِی  ناارساایاادِن قااانااونِ  تصااویااب بااه
شامارد.  می کردِن تجارِت خارجی!!؟ بر احمِدتوکلی و ملی

بار روی سااِل  4013پس از آن با یک پرِش بلند ازساِل 
هاا  ای قاول تاوده و قتِل عاِم زندانیاِن سیااسای یاا باه 4010

پارد. اناگاار ناه اناگاار کاه در طاوِل  مای»  فاجعۀ مالای« 
) کاه حازِب تاوده سارکاوب  4012تاا  4000های  سال
گردد(  چه اتفاقاتی افتاده. یا بهتربگوییم چه اتافااقااتای  می

توسِط حزِب توده در ایران افتاده است. انگاار ناه اناگاار 
 :که

 
با انشعاب از کانوِن ناویسانادگاان خاواساتااِر اجاراِی       -

 .است ها شده سانسور بر مطبوعات و کتاب
ها را توسِط سارباازاِن  های تیمِی دیگر سازمان خانه      -

 .است داده می فداکاِر امام زمان و کیانوری لو 
زندانیاِن سیاسی بارای کاماک  به بازجویی و شکنجه      -

پاسدار می به برادران  .پرداخته ُِ
هاای ناظااماِی ساپااِه  در کردستاان پایاشااپایاِش ساتاون      -

لاه و پایاکاار و  پااساداران باه شاکااِر پایاشاماارگاان کاوماه
 .پرداخته های فدایی می چریک

 «هاای ایاران کمونایاسات اتحادیه»در نبرِد آمل علیِه       -
 .است دوشادوِش برادراِن بسیجی جنگیده و زخمی داده

هاای جاناگِ تاحاماایالاِی حاق عالایاِه بااطاال  در جاباهاه      -
کرده و عناصِر مشکاوک گاروهاکای تاوساِط ایان  شرکت

های  سربازاِن فداکار شوروی و شرکا لو داده و به جوخه
 .شده می اعدام سپرده

  شاده در نشاریاه ششم قایاد  البته مصوباِت کنگره
کاارده و ایاان جاانااایاااِت ساایاااساای را  لااطااف»  نااامااۀ مااردم« 

 .است بینِی بیش از حِد رهبراِن حزب منظور نموده خوش
هااِی حازِب تاوده در  در فصوِل بعد نویسندگان به دیدگااه

چنایان  هاِی حاصل از آن و هم داری و بحران قباِل سرمایه
 .پردازند اوضاعِ جهانی و خاورمیانه می

ی ایران: در این بخش نویسانادگاان  جهان بینِی حزِب توده
، حازِب … بایاناِی حازب جهاان»سازند که  نشان می خاطر
کااارگااِر ایااران و زحاامااتااکااشاااِن ایااران، باارپااایااۀ  طاابااقااه
های دور و  است. و هدف لنینیسم بناشده -مارکسیسم اندیشه

نزدیک، و مشِی سیاسی و سازمانِی آن، از انطباِق خالِق 
باایاانااِی عاالااماای و انااقااالباای باار شاارایااِط ویااژر  ایاان جااهااان

 ».شود ایران ناشی می جامعه

ای مارکسیسم هستند که قبال هام  نظراِت پایه کننده منعکس
شاده کاه الاباتاه باخاِش ماهامای از آن  بارها و بارها گفتاه

هااای ادواری، هااماازاد و هاامااراِه  اساات. بااحااران درساات
دلیاِل مایال باه  داری هستند اما نه فقط به همیشگِی سرمایه

نرخِ نازولاِی ساود یاکای از دالیاِل  .«نرخِ نزولِی سود»
شدنش و  داری با رشد و جهانی ست. سرمایه ایجاد بحران

با استفاده از انقالِب تکاناولاوژیاِک تاولایاد، باا مشاکاالِت 
و  43های پایااناِی قارن  گردد که در سال می جدید مواجه

است. رشِد باورس  نبوده ساِل قرِن بیستم با آنها مواجه 03
داری یکای  بعنواِن بادکنِک مصنوعی بخِش مالِی سرمایه

گاردد. جاان  ست که خود، باعاِث باحاران مای از عواملی
اندکااراِن  بالمی فاستر، تئوریسیِن مارکسیست و از دست

گراِی مانتلی ریویو به حباِب گرانِی مساکان و  چپ نشریه
بعنواِن یاکای از  2331و  2330های  مستغالت در سال

کند. جاِی چنین تحلیلی در طارحِ  می عوامِل بحران اشاره
 [0مورد بحث کامال خالی است.]

 
سوسیالیسم: در این بخش دوباره غِم غاربات -ب

ما حاکام مایاشاود و بااز بایااِد  و حِس نوستالژیک بر همه
 -افاتایام: ماارکسایاسام هاِی شاوروی مای ادبیاِت آکادمیسین

سااز اسات، شاوروی ناخاساتایان  ای دوران لنینیسم نظریه
ساوسایاالایاساتای  سوسیالیستی، شکوفایی این جاماعاه جامعه

 …و
ناگهان از دوراِن استالین یک پرِش بالاناد روِی 

در مااجاامااوع، « را  شااود و آن فااروپاااشااِی شااوروی ماای
 «ای بازرگ بارای بشاریات و ماردِم ایان کشاور فاجعه

ها در طارحِ ماورِدناظار  ای های توده کنند. پرش قلمداد می
بودیم. انگاار ناه  نظیر است. تا حاال با دو پرش مواجه بی

تااحااِت عاانااوان  4321و 4320انااگااار کااه از ساااِل 
هاای نااشای از  سوسیالیسم، در یک کشور تماماِی آزادی

سازماِن مستقل و »  ژنوتدل« رود:  می انقالِب اکتبر ازبین
جنسی و سقِط جنیان  انقالبِی زنان، که برای آزادِی رابطه

کارد،  و فعالیاِت اجاتامااعاِی زنااِن شاوروی ماباارزه مای
گاذار آن باا  بانایاان «الکساندرا کاولاوناتاای»تعطیل شد و 

هاای  گاردد. کامایاتاه عنواِن سفیر از شاوروی تاباعایاد مای
ایاان ارگاااِن قاادرتااماانااد و  «تاارویااکاااهااا»کااارخااانااه و 

دموکراتیِک کارگران ممنوع و به جای آن سانادیاکااهاای 
هاا بارکاارگاران [1]«مدیریت فردی»وابسته به حزب و 

شوند. صنایعِ کاوچاک و بازرگ تاحاِت اناقایااد  حاکم می
گایارد. صادهااهازار کاماونایاساِت  دولِت حزبی قارار مای

هاای  شوند. به جاناباش عام می شوروی و غیرشوروی قتل
المللی در ایران، ترکیه و چایان و  انقالبی و کارگری بین

دفااع در باراباِر  شده و فاعاالایاِن آن بای خیانت…  آلمان و
شاوناد.] های ارتجاعی و هار این کشورها رهاا مای رژیم

شاود و  [ به خاِک چکسلواکی و افغاانساتاان حامالاه مای0
 ..شوند و مردِم آن کشورها به خاک و خون کشیده می

اِی طارحِ  گان توده ها در همین پرِش کوتاِه نویسند این همه
کااه  ساات و در ایاان بااخااش تاانااهااا چاایاازی جااایااش خااالاای

هاای اروپااِی  شود، نقِد حکومِت شوروی و رژیم نمی دیده
 .ست شرقی

داری دولتی در شوروی و  این سوال که، سرمایه
کارد و چارا فاروپااشایاد،  کارگار چاه بلوِک شرق با طبقه

آن  ناادارنااد راجااع بااه هااا ماایاال ای ساات کااه تااوده چاایاازی
داری  بگویند و یا بنویسند. کوبا و اقتاصااِد سارماایاه سخن
ست و باز ناویسانادگااِن طارح  اش درحاِل فروپاشی دولتی

آمایاِز اقاتاصاادی را  نویسناد تاوانساتاه ثابااِت تاحاسایان می
رژیاِم کاوباا باا  بگذارد. راستی رواباط دوساتااناه نمایش به

رژیِم حاکم بر ایران در این طارح جاایای نادارد، چارا؟ 
ها، از دستگایارِی فاعاالایاِن  مگر خبر از کشتاِر کمونیست

هاا،  هاا، ماددی کارگری از قابایال، اساانالاوهاا، صاالاحای
هاا،  هاا، بااقاری ها، نصراللهای ها، شمس ها، نجاتی شهابی
داناد  ندارد؟ دولِت کاوباا نامای…  ها و ها، قادری پناه ساعد

که فعالیِت احزاِب چپ و کمونایاسات در ایاران ماماناوع 
بااران  نافار باه ایان جارم تایار هازار هاا است و تاکاناون ده

 اند؟ شده
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تر از همه تقدیر و تاعاریاف از چایان  آور اما خنده
ساِل گذشتاه  متوسِط نرخِ رشِد اقتصادِی چین در ده »است: 

ی اقتصاادی  است. به سبِب این رشِد باال، توسعه % بوده43
هاای وسایاعای از چایان از  یافته، و ماناطاقاه در کشور ادامه

ماناد  دستاوردهای انقالِب فنی و اماکاانااِت اقاتاصاادی باهاره
منِد اصالحِ ویاژه  ها، سازماندهِی قانون اند. در این سال شده

در چاایاان بااا هاادِف ارتااقاااِی سااطااحِ حااقااوِق دمااوکااراتاایااِک 
 »…است شهروندان داشته

گویاد، ماثاال  می جا دیگر دارد کسی دیگر سخن این
هااایااک یااا حااتاای آقااای  نااژاد یااا آقااای فااون آقااای غااناای

هاا از آن  ای رفسنجانی! دستاوردهای فنی کاه تاوده هاشمی
گویند با کشتاِر صدها کارگِر چینی مخصوصاا در  می سخن

اساات. چاایاان یااکاای از  شااده پااذیاار بااخااِش مااعاادن امااکااان
ست. اعتصاب در این کشاور  هاِی کارگراِن جهان کشتارگاه

است و با سرکوِب نیروهای پلیس وسازماِن امانایاِت  ممنوع
گردد. ساعاِت کار در این کشور بااال،  می این کشور مواجه

سات، بصاورتایاکاه در  قاابال تصاور و میزاِن استثمار غایار
هاااا ماااوجااای از خاااودکشااای  بسااایااااری از کاااارخااااناااه

است. جادیادا مسائاولایاِن دولاتای و خصاوصاِی  آمده وجود به
بار  ها از پرسنِل تازه استخداِم خاود تاعاهادی مابانای کارخانه

گیارناد! و باا ایان اوصااف ناویسانادگااِن  عدِم خودکشی می
طاارح بااه سااتااایااش از اقااتااصاااد و رشااِد اقااتااصااادی ایاان 

اناد  کارده ها فراموش ای پردازند. توده داری می کشوِرسرمایه
اناقاالب  که تا دیروز چین و مائو و مائوئیسم شکلی از ضادِ 

و انحراف بودند و در نقِد ماائاوئایاسام و چاِپ چایانای آقاای 
های  جوانشیر کتاب مینوشت وهواداران و اعضاِی سازمان

های امنایاتاِی  ها به ارگان ای ایرانِی طرفداِر چین توسِط توده
شادناد. ظااهاراُ ناویسانادگااِن طارح  می رژیِم اسالمی لو داده

) سازمااِن  W.T.Oکند که به    دانند که چین تالش می نمی
هااای اروپااایاای  تااجااارِت جااهاااناای( بااپاایااوناادد و شاارکاات

کاار در  هایشان را برای استفاده از نیروی ارزاِن  کارخانه
اند کاه  کرده ها فراموش ای کنند. راستی مگر توده می چین بنا

 چین، کشوِر دوست و برادِر ج. ا است؟
 

از  دهه پس دگرسانی در آرایِش طبقاتِی جامعه، سه
انقالِب بهمن: در این بخش اصطالحا تاحالایاِل طاباقااتای از 

گااردد.  جااایااگاااِه طاابااقاااِت اجااتااماااعاای در ایااران ارائااه ماای
دارِی حااکام بار کشاور باه  نویسندگان در بررسِی سرماایاه

داری بااعاناواِن باوروکاراتایاک یاا اداری  نوعی از سرمایه
پردازند. در جاهای دیگر از این طارح، ایان شاکال از  می

کنند. درحالایاکاه  پاسداران می به سپاهِ   بورژوازی را منتسب
هاست دقایاقاا هاماان باورژوازِی اناگاِل  ای آنچه مِدنظر توده

ناظاامای باه نااِم  -بازار است که در شکِل یک نهاِد دولاتای
 4013و  4011هاای  پیداکرده. از سال پاسداران تجلی سپاهِ 

تالِش فارماانادهااِن ایان ارگاان بارایان باود تاا ساپااه وارِد 
کااارهااای اقااتااصااادی شااود. )رجااوع شااود بااه سااخااناارانااِی 

پاسداران درهمیان  رضایی در صبحگاِه مرکزِی سپاهِ  محسنِ 
رهاباری  ها( و این خیز با حمایِت بانِد رفسنجانی و بیتِ  سال

ای جادا از  شود تاا الیاه همه باعث نمی گردید. اما این میسر
گاردد.  چنیانای تاعاریاف دارِی این داری برای سرمایه سرمایه

مالی بر کِل مناسبات تولید و  -حاکمیِت بورژوازِی تجاری
ای  ناپذیرست، اما وجوِد چنین الیه توزیعِ ایران امری انکار

بااودِن  آن باار اقااتااصاااد هاارگااز بااه مااعاانااِی مااتاارقاای و ساالااطااه
سات کاه حازِب  ای دارِی صنعتی نیست. این مسائالاه سرمایه

توده هنوز بر آن تکیه دارد: باورژوازِی صاناعاتای هاماان 
 -بورژوازِی ملی است که در قابااِل باخاِش باازار یاا ماالای

خواه است. نویسندگان در ایناجاا باه  تجاری مترقی و آزادی
جهانی  المللِی پول و بانکِ  صندوِق بین شده های دیکته سیاست
هااای  کااناانااد، امااا در جااایاای دیااگاار از طاارح ماای اشاااره

ناائااولاایااباارالاایااسااتااِی ایاان نااهااادهااا نااه بااعاانااواِن قااانااوِن مساالااِط 
مالای  هاای ضادِ  المللی بلکه باعاناواِن طارح دارِی بین سرمایه

گایارِی  برد. تناقضای کاه در ماوضاع می تعدیِل اقتصادی نام
طلبان و نیروهاای مالای و ماذهابای  سیاسی در قبال اصالح

جاهاانای  ها در عارصاه ای دهد. چرا که توده می خود را نشان
دارِی امپریالیستی هستند و در ایران قوانیِن  قائل به سرمایه

متقابِل اقاتاصااد و  بینند. یعنی رابطه حاکم را این چنینی نمی

 .گیرند سیاست در ایران با جهان را نادیده می
 

کارگری و بورژوایِی  کارگر: ماهیِت ضدِ  طبقه
شاود. در  مای باخاش مشاخاص توده درست در همین حزبِ 

کاارگار در  طاباقاه»است:  سطرهای پایانِی این بخش آمده
هااای  ماابااارزه بااا اسااتاابااداد و تاااماایااِن حااقااوق و آزادی

تار،  دموکراتیک و عدالِت اجتمااعای، یاا باه بایااِن دقایاق
ی کشاور، ناقاشای پاراهامایات و  تحوالِت ماتارقاِی آیاناده

 ».دارد کننده را برعهده تعیین
 

شادن، درسات در زماانایاکاه  در عصِر جاهاانای
داری  هااِی جاهااناِی سارماایاه یکی از بزرگتریان باحاران

باگایاران باه اعاتاراضای  های وسیعِ کارگران و مزد توده
اند. جنبِش کارگری ایاران رو باه رشاد  زده جهانی دست

داری  ساارمااایااه اساات و جااناابااش آرام آرام خصاالااِت ضاادِ 
کارگر و ماباارزاتاش را ضاِد  گیرد. حزِب توده طبقه می

درآماِد  داند. این پیش دیکتاتوری( می استبدادی )و نه ضِد 
ست کاه ناقاشای  ای با دیگر طبقاِت اجتماعی تشکیِل جبهه

هااژمااوناایااک در آن باارای پاارولااتاااریااای ایااران در 
داری  ضاااِدسااارماااایاااه اسااات. ماااباااارزه نشاااده ناااظااارگااارفاااتاااه

کارگر در دِل خود مبارزه برای دموکراسی را نیاز  طبقه
ای ناگااهای باه آثااِر  ست حضراِت تاوده دربردارد. کافی

اناااداخاااتاااناااد تاااا مااافاااهاااوِم  ماااارکاااس و لااانااایااان مااای
آن باا  کاارگار و راباطاه دارِی طاباقاه سارماایاه ضاد مبارزه

یافتند. در ایان طارح ساوسایاالایاساِم  می دموکراسی را در
 .گردد کارگری در پاِی دموکراسِی محض، قربانی می

 
دار: در این بخش تائاورِی غالاط و  سرمایه طبقه

باورژوازی مالای و ماتارقای  ی اساطاوره خاورده شکسات
کوچک  دارِی صنعتیِ  سرمایه»شود که  دوباره تکرار می

داری ماالاای را  ُِ مااهااِم ساارمااایااه و مااتااوسااط، کااه بااخااش
هاای  دهناد، در حااِل حااضار، دارای گارایاش می تشکیل

اند. این امر سباِب حضاوِر فاعاال  خواهانه نیرومنِد آزادی
 .«ها در مبارزه با استبداد است آن

 
اصطالح  داری به کنیم سرمایه بد نیست یادآوری

ملی در طوِل حااکامایاِت ج. ا در اساتاثاماار و انابااشاِت 
کمی از سارماایاه سرمایه دست داری ماالای و تاجااری  ُِ

بیند تناهاا  نداشته و اگر هم رویای سرنگونِی رژیم را می
خواهد بستری متعارف و ماطامائان  ست که می آن دلیل به

بایاشاتار  گذاری و کساِب ارزِش اضاافاه را برای سرمایه
بااودن و   آزادیااخااواه پااس  …  آورد و الغاایاار باادساات
دارِی چاه مالای  بودن صفتی شایسته برای سرمایه مترقی

و چه مالی و چه جهانی نیست. منصوِر حکمت چه زیبا 
گوید  می»  اسطورر بورژوازی ملی و مترقی«    در جزوه

داری در عصِر امپریالیسم گرایش به استباداد  که سرمایه
و دیکتاتوری دارد. البته در اینکه در عصِر امپریالایاسام 

داری ملی به ماعاناِی واقاعاِی کالاماه وجاود  اصال سرمایه
 .دارد یا نه، بحثی جداگانه و مفصل است

 
منشوری برای وحدِت عمل و آزادی ایاران از 

حاِل  چنگاِل استباداد: حازِب تاوده در ایان باخاش باه راه
پردازد که تازه نیست و به نوعای  ای می طلبانه سرنگونی

استبدادی ست: جبهۀ واحِد ضد کپِی نسخۀ قبلی ُِ. 
این جبهه قرارست از نظِر طبقاتی با شرکِت نماایانادگااِن 
کااارگااران )چااه کساااناای هسااتاانااد مشااخااص ناایااساات(، 
زحمتکشاِن شهر و روستا، ُخرده بورژوازی، قشارهاای 

دارِی مااالاااِی ایاااران ایاااجااااد و  مااایاااانااای و سااارماااایاااه
گردد. برگردیم به تاریخِ حزب. درگذشتاه نایاز  وارِدعمل

مالاِی واحاد )مصاوِب  ای اما با عناواِن جاباهاه چنین جبهه
ازآن در پالاناوِم پاانازدهاِم  ( و پس4003پلنوِم هفتِم مرداد 

واحِد ضِددیکتاتاوری )ساال  مرکزی با عنواِن جبهه کمیته
هامایان نایاروهاا  برگایارناده است که در شده ( مطرح4001

اسات.  نظرگرفتِن نقِش هژمونیِک کارگران بوده بدوِن در
بساااتااان باااه باااورژوازِی مااالااای و  باااازهااام دخااایااال

بورژوازی، بازهم شکست، بااز هام کشاتاار، بااز  ُخرده
 …هم

ظاهراُ  قرار نیست حزِب توده از گاذشاتاه درس 
 .بگیرد

کالایاۀ »مزبور دربرگیرنادر:  از نظِر سیاسی جبهه
هاای ماتارقای و  ها، نیروها و شاخاصایات احزاب، سازمان

اساات. ایاان بااار احاازاِب مااتاارقاای و  «آزادیااخااواِه کشااور
؟سابازهاا؟  هاا ماذهابای آزادیخاواه چاه کساانای هساتاناد؟ مالای 

 های قومی؟ ها؟ فدرالیست طلبان؟ اکثریتی سلطنت
 

در جااای دیااگاار از ایااجاااِد ایااراِن فاادرال سااخاان 
رود. راستی تعریِف حزِب توده از فدرالیاسام چایاسات؟  می

اش؟ هاناوز  مهتدی و ارباباِن آمریکایی همان تعریِف عبدهللا
رشِد اجتماعای و اقاتاصاادی،  نیست. در بخِش برنامه معلوم

آید، نه  شدِن مالکیِت خصوصی سخن به میان می از محدود
دانیم مارکسیسم چه قرابتی باا  لغِو مالکیِت خصوصی. نمی

مااالااکاایااِت خصااوصاای دارد؟ مااگاارآنااکااه یااک جااریااان، 
بااشاد. گارچاه اتاحااِد  چهره زده صورتکی از مارکسیسم به

داری در  سال با ناِم مارکسیسم حامِل سرماایاه 03شوروی 
 .اش بود شکِل دولتی

 
تار باه ناقاِد بارنااماه و  بطوِر قطع میتوان بایاشاتار و دقایاق

کاالم دراز و ساخان بسایاار  حزب نشست اما رشاتاه کنگره
     .کنیم همین اکتفا می شد، پس ما به خواهد
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در قرنطینٔه … بردند زنده مانده بود، ولی افسوس! را می
های  یک زندان اوین برای ما لباس آوردند و لباس

زیرمان را بیرون انداختند و بعد داروی ضد شپش دادند 
که به هنگام استحمام از آن استفاده کنیم. وارد اتاق چهار 

محمد کامرانی حالش بد شده …  شدیدم در قرنطینٔه یک
های  رفت و با سر به لبه بود و مرتب سرش گیج می

خورد، انگار داشت روحش از بدنش جدا  تخت می
دوستانم محمد را بغل کردند و به جلوی در …  شد می

قرنطینٔه یک اوین بردند، تا آن لحظه همٔه ما فکر 
امیر …  کردیم کهریزک فقط یک قربانی داشته می

ولی بعد از مدتی مطلع شدیم که محمد و …  جوادیفر
محسن نیز در بیمارستان جان خود را از دست 

 … و این غم بزرگی بود!… اند داده
 

… حدود دو ساعت بود که وارد زندان اوین شده بودیم
دانست که  سعید مرتضوی به داخل زندان اوین آمد و می

امیر جوادیفر در راه کهریزک به اوین فوت کرده است. 
سعید مرتضوی از …  من را پیش سعید مرتضوی بردند

ها در بدنت هست و من گفتم:  من پرسید که چرا این زخم
گفت از کجا معلوم که در …  در کهریزک شکنجه شدم

گفتم: این همه شاهد …  کهریزک شکنجه شدی؟؟
سعید مرتضوی گفت: نباید جایی بگی که در …  دارم

کهریزک شکنجه شدی، باید بگی بیرون از کهریزک 
من سکوت …  این اتفاق برات افتاده و شکنجه شدی

سعید مرتضوی دستور داد …  کردم و هیج حرفی نزدم
من را برای مداوا به بهداری زندان اوین بفرستند، بعد 
از نیم ساعت من را به بهداری بردند که البته هیچ 
مداوایی هم صورت نگرفت، فقط بر روی زخم هام 

 …بتادین زدند و پانسمان کردند
 

و حاال بعد از آن روزهای سرد و سیاه کهریزک، بعد از 
های شبانه، بعد از آن دردهای تمام نشدنی،  آن ناله

های  های هر روزٔه اوین بود و سوال بازجویی
و من هر بار …  ایم؟ کیستیم و از کجا آمده…  تکراری
ام،  خواست بگویم که انگار هیچوقت نبوده دلم می

ام، از جایی که  خواستم بگویم من از آخر دنیا آمده می
من از کهریزک …  ای بود روز به روزش جهنم تازه

و حاال تنها در انتظار فردایی بودم که درش …  ام! آمده
کهریزک …  دیوار نیست، سیاهی نیست، زندان نیست

 ….نیست!
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. آن هاا مخاطبان کاناادایای داشاتام  با  ارتباط خوبیبگویم 
از هنار ناقااشای دارناد، در طاول امساال دو   درک خوبی

و   ارتااباااط صااماایااماای ناامااایشااگاااه داشااتاام کااه در هاار دو
بین من و مخاطبان بومی شهر تورنتو برقرار شاد    گرمی

به جزئیاتای  در مورد کارهایم مان  یاهوها و گفتگ گپ و
کشید که نشان از درک معاقاول ماردم هانار دوسات غایار 

در ابتدای سال جاری نیاز دو  حتی این شهر داشت  ایرانی
هانار زباانای اسات کاه رناگ    .تا از کارهایم را خاریادناد

پوست، سن، قومیت، مذهب و ملیت نمی شناسد.  هنر در 
کم ترین زمان ممکن انسان ها را به هم متصل مای کاناد؛ 
ارتباطی عمیق، عاری از هر نوع  سوء تفاهم.   ارتابااط  
جوامع هنری در کشورها ی مختلف، عمیق تر و خاالاص 
تر از هر جمعیت و فرقه ی دیگاری باه حسااب مای آیاد.  
جامعه ی هنری در هر گوشه ای از کره ی زمایان، تاناهاا 
هنر را می ستاید و برای گشودن درهای جدیاد در  وادی 

 هنر بی هیچ چشمداشتی تالش می کند. 

تزا چزه انزدازه دیزدگزاه و تزفزکزر نزقزاش  در    روشنگر: 
کارهای او اثر می گذارد؟ آیا هزنزرمزنزد نزقزاش مزی تزوانزد 
برای خودش "وظیفه" یا "رسالت" قائل بزاشزد؟ و اگزر 
چنین دیدی داشته باشد آیا خود را محدود نمی کند؟ مثزال 
می زنم کسی که شدیدا اعزتزقزادات مزدهزبزی داشزتزه بزاشزد 
چگونه می توانیم فکر کنیم که او به عنوان یک هنزرمزنزد 

 در بیان احساسش آزاد است؟  

ً در   نوید: به نظر من دیدگاه و تفکرات یاک ناقااش تامااماا
هایش واضح و ناماایاان اسات . هارگاوناه فاکار یاا   نقاشی

ناقااش از ذهان او  ی  روزاناه  که در زنادگای  دغدغه ای
کاه  ،گذرد روزی موضوعی خواهد شد بارای کشایادن می

کاناد کاه  این قضیه جدی میاشاود و او را وادار مای  جائی
صاورت گایارد ،   یزایاش هانار یاک دست به قلم ببرد تا

هایش را بصورت کاار  هنرمندی که نتواند افکار و دغدغه
 . هنری در آورد منزوی خواهد شد

روشنگر:  در صحبت هزای خزودت گزفزتزه بزودی کزه در 
مورد "منظور" یا "تفکر" پشت کارهایت برای مخاطب 
توضیحی نزمزی دهزی و  بزیزنزنزده را آزاد مزی گزذاری تزا 

و خصوصاً نقاشی مورد بحث ماا باوجاود 
آورد که تاریخ هنر را دگرگون نمود ، در 

را  مااکااتااب تاابااریااز  تااوان ایااران هاام ماای
درنگار گری ایرانی، اکسپرسیونیسم هانار 

مان قاادرم ،  یان ساباکادر . نامیاد  ایران
ی یبدون هیچ گونه محدودیتای باا رناگاهاا

سازم تافاکارم را باروی باوم پایااده  که می
اکثرا با رناگ روغان و اکاریالایاک   کنم.

کنم و کارهام بایاشاتار فایاگاوراتایاو  کار می
 .هستند

ایزن نزمزایشزگزاه، تزو فزقزط در  - روشنگر: 
یکی از کارهایت را آورده بودی آیا دلزبزل 
خاصی داشتی با فقط یزک انزتزخزاب سزاده 

 بود؟

بازرگاناد و   ابعاد کارهای من اکثرا  نوید:
نمایشگاِه ما یک نمایشگاه گاروهای باود ، 
کااااماااااباااایااااش از تااااعااااداد و ابااااعاااااد 

دوستان نقاشم خبر داشتم و  بیشتر کارهای
میدانساتام کاه اگار کاار بازرگام را دریان 
ناامااایشااگاااه ارائااه کااناام در حااق دیااگااران 

ام  ام یاا ساازی ماخاالاف زده اجحاف کارده
چون همانطور که دیدید ابعاد کارها اکاثارا 

که ارائه کردم   متوسط یا کوچک بودند.و تنها نقاشی ای
ناام  نمایشگاه ما که رویاا در رویاا با فضای موضوعی

هاماان  ارتباط منسجمی داشت انگاار تاناهاا بارای داشت
ً احاتایااجای باه ارائاه  نمایشگاه کشیده شده بود و شخصا

 .کار دیگری ندیدم

روشنگر:  آیا در ایران هزم در نزمزایشزگزاهزی شزرکزت 
 کرده ای ؟

خاوشاجاام باه   در دورٔه کار با اولین استادم علای   نوید:
از   همت ایشان یک نمایشگاه گروهی داشاتام کاه یاکای

م در هفته ناامأه آن ا کارهایم همراه با مصاحبٔه شخصی
از   هاا باعاد هام باعاد ها چاپ شد، و ساال سال کیهان بچه

در  ،اتمام کالسهای کانون پرورش کودکان و نوجوانان
نمایشگاهی که از طرف کااناون بارگازار شاد شارکات 

 .کردم

روشنگر:  چه مدتی است که  ایران  را ترک کرده ای 
 و چه مدت است  که به کانادا آمده ای؟

سال پیش به استرالیا مهاجرت کاردم؛ و  3حدود نوید: 
تورنتوی کانادا را بارای زنادگای  2344نهایتا در سال 

 برگزیدم.

روشنگر:  هنرمندی مثل تو حتما در کشورهای دیزگزر 
هم  در نمایشگاه هایی حضور داشزتزه اسزتگ چزگزونزه 
تجربه ی حضورت در نمایشگاه هزای ایزران و خزارج 
از ایران را مقزایسزه مزی کزنزی؟ آیزا اسزاسزا مزی تزوان 
مقایسه ای در این زمینزه داشزت؟  هزنزرمزنزدان نزقزاش 
کانادایی و یا مهاجرین غیر ایرانی را چزگزونزه دیزدی؟ 
همین طور در مورد مخاطبین غیر ایرانی چزه تزجزربزه 

 ای داری؟  

اولین  نمایشگاه خارج از کشاور مان در ساال  نوید: 
در گالری سیجون لوس آنجلس بود، ناماایشاگااه   2342

در تورنتو  در گالری "آرتا"  2340دوم من در اواسط 
، و سومین هم  "ایندکس ج گالری" همین نماایشاگااهای 
است  که در اکتبر برگزار شده و کار گاروهای خاوبای 
از آب درآمد.  در مورد مخااطابایان غایار ایارانای باایاد 

 گزارش از: پرتو

در شماره ی قبل نشریاه،  گازارشای باود از ناماایشاگااه 
"رؤیا در رؤیا"  در "ایندکس ج  گاالاری" تاورناتاو، کاه  
توسط گروهی از هنرمندان نقاش ایرانی و غایار ایارانای  
باارگاازار شااده بااود  و گاافااتااگااویاای داشااتاایاام بااا یااکاای از 
هنرمندان، و اماکاان ایان را پایادا کاردیام کاه  هارچاناد  
مختصر، با بعضی از کارها و نقطه نظراتش آشنا شویم.  
همان طور که اشااره شاد،  در ایان ناماایشاگااه جاواناان 
هنرمند ایرانی و غیر ایرانی آثاری چند از ناقااشای هاای 
خود را به نمایش گذاشته بودند.  یکی دیگر از هنرمندان 

 " نزویزد فزرد"نقاش که در این نمایشگاه حضاور داشات 
است.  او فقط با یکی از آثارش در این نمایشگاه حضور 
پیدا کرده بود.  تابلویی سراسر رنگ و خالقیت،  که می 
شد مفهوم "تجدیاد هاویات"  را ناه از ناام آن بالاکاه از 

 تصویر زیبای آن ، برداشت کرد.

نشریه ی روشنگر در نظر دارد خاوانانادگاان را باا ایان  
هنرمندان ، آثارشان و نقطه نظراتشان آشنا کند.  هرچناد  
این  توانایی ها،  خالقیت ها و ابتکار  این هنرمندان  در 
پس پرده ی گمنامی نخواهد ماند  و  شور و اشتیاق شاان 
دردنیای هنر، خودنمایی خواهد کرد ، اما  گفتاگاو باا آن 
ها می تواند  شناسایی هنرمندان  در فضای پارهایااهاوی 

 محیط مان را  آسان تر کند.  

ضمن صحبت مختصری کاه باا ناویاد داشاتام ،  تاماایال 
نشریه  را برای مصاحبه با او درمیان گذاشتم.  ناویاد باا  
خاوشاارویای و بااه گارماای دعااوت مااا را باارای گاافاتااگااو 
پذیرفت. هنرمندی که توانسته است نظر مخاطبین را در 
سرزمین دیگر، با فرسنگ ها فاصله از محیطای کاه در 
آن رشد یافته،  و آموزشهای اولیه ی هنارش را  در آن 

 جا آغاز کرده است، جلب کند.     

روشنگر:  نویزد، لزطزی مزی کزنزی در بزاره ی خزودت، 
از چه زمزانزی   -تحصیالت، آموزشهایی که دیدی بگویی 

نقاشی را شروع کردی؟ و چزه انزگزیززه ای یزا انزگزیززه 
 هایی باعث شد به نقاشی ادامه بدهی؟

به ناقااشای کاردن   از دوران ابتدایی عالقٔه خاصی:  نوید 
بارای ورود باه ایان   هیاچ تصامایام جادی ای  داشتم ولی

عرصه را نداشتم، از اباتادای دوران راهاناماایای باطاور 
آشنا شدم کاه از هاماان اباتادا   در مدرسه با انسانی  اتفاقی

  باه ناام آقاای عالای یاولین استاد نقاشی من شدند، انسان
روش هایی کاه  ن باشاخوشجام، طرز تدریس و شیؤه ای

قبال دیده بودم یا شنیده بودم متفاوت بود. از هاماان ساال 
گرفتم و  اول شیفتٔه چیزهایی شدم که روز به روز یاد می

ثانیه به ثانیه کار و تجربه جدیدی انجام میادادم.از هاماان 
و نوجوانی نقاشی بخاشای از وجاود مان   دوران کودکی

هاایام باودم.چاناد ساال باعاد باه  شد و من بخشی از نقاشای
کاالاساهاای ناقااشاِی کااناون پارورش فاکاری کاودکاان و 
نوجوانان که در خیابان حاجااب تاهاران بارگازار مایاشاد 

سالها از تاجاربایاات ارزنادٔه چانادیان ،  پیوستم. بعد از آن
عازیازم  استاد دیگر هم بهره گرفتم  که جا دارد از اساتااد

 .آیدین آغداشلو نیز یادی کرده باشم

روشنگر: در چه سبکی کار می کنی؟ و چرا این سزبزک 
 کار را می پسندی؟ 

باشد که به بیان  سبک من سبک اکسپرسیونیسم می:   نوید
فارغ از هار گاوناه طابایاعات ،  عاطفی و درونی هنرمند

پردازد، این سبک که  گرایی و محدودیت واقع گرایی می
در هانار   بیستم در اروپا شکوفا شد تحولای اوایل قرن از
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هاای داخال ایاران کاه ناگااه  آثار و نمایشگااه هب نوید :
ها نه تاناهاا تااثایار  کنم میبینم که سانسور و محدودیت می

را هام   نگذاشته بالاکاه خاالقایات ناقااشاان ایارانای  منفی
صد البته محدودیت هایی در داخل   دوچندان کرده، ولی

ایران وجود دارد که نقاشان مجبورند کاه باه آن حاریام 
 !وارد نشوند ها

:  آیا قصد داری فقط به هنر بپردازی یا فقاط روشنگر 
سهمی از برنامه های  زنادگای ات را باه ناقااشای مای 

 دهی؟ 

کنم. و قصاد دارم   قصد دارم تا آخر عمرم نقشینوید: 
جدید کنم که از تاکاراری باودن   که هر روز تجربه ای

طاوالنای گاریازانام . باه ایان امار   برای مدتای  ر چیزه
اطمینان دارم که تا سالیان دراز نقاشی مرا باا خاود باه 

خواهد کشید و مان حایاران از ایان  دنیأی شکوهمندش 
 .بالم بنام نقاشی می  همه سعادت به وجود دوستی

فرید عازیاز، از وقاتای کاه بارای مصااحاباه روشنگر: 
گذاشتی  تشکر مای کانایام و از آشاناایای باا تاو بسایاار 

 خوشحالیم و بهترین ها را برایت آرزومی کنیم. 

 من هم متشکرم.نوید: 

های بیشتری از او  میتوانید در صفحٔه فیسبوک نوید کار
 .ببینید

 www.facebook.com.navid-e-fard 

برداشت خودش را داشته باشد.  بدون این کزه از هزد  
و منظورت پرسیده باشیم،  مزی خزواسزتزیزم در بزاره ی 
تابلوی زیبایت با نام "هویزت جزدیزد" صزحزبزتزی داشزتزه 

 باشی.

این اثر خلق شده ی من در تورنتوی کاناداست و  نوید: 
ارتباط تنگاتنگ با قضیه ی مهاجرت دوبااره ی مان از 
قاره ای به قاره ی دیگر دارد.  معموال در ماقاابال ساؤال 
های کلیشه ای بعضی بینندگان آثارم که می پرسند با این 
تابلو چه می خواهم بگویام ساکاوت اخاتایاار مای کانام و 
دوست دارم که آن ها در مورد کارم نظرشان را صریاح 
و بی پرده بگویند.  صراحتا بر این باورم که اگر نقااشای 
هایم نتوانند افکار درونم را به بیننده منتقل کنند، در بیاان 
احساس و فکر خود موفق نبوده ام؛ و هیشه این زماان و 
فرصت را به بیننده می دهم که به جای تحمیل عقایدم، با 
 سکوتم به او امکان هر گونه برداشت آزاد  را داده باشم. 

روشنگر:  تو مخاطب را چگونه می بینی؟ تا چه انزدازه 
مردم نقاشی را می شناسند؟ آبا اساسا می توان گفت که 
مردم )یا حداقل مردم ابران(  بیشتر با سینما و ادبیات و 
موسیقی  آشنا هستند تا  با نقاشزی؟   فزکزر نزمزی کزنزی 
مخاطبینی که با هنر نقاشی آشنایی دارنزد و آن را مزی 
شناسند بیشتر از کسانی که اشنایی با ایزن هزنزر نزدارنزد  
لذت می برند؟  یزا اسزاسزا ایزن چزنزیزن تزقزسزیزم بزنزدی و 

 مقایسه  از مخاطبین اشتباه است؟

های من چه خاود ناقااش بااشاناد یاا   مخاطب نقاشی  نوید:
مطمئنا باا دیادن  ،نباشند ، چه هنرمند باشند یا هنردوست

ماناتاقال خاواهاد شاد ، بارای مان  ایشاان اثر من حسی به
ای آن حس مهم است چه خوب ، چه بد ! ماثال تاک قال

  های خوب و باد. که پر است از حس  زندگیظات تک لح
داشته حداقال   به نظر من هنر در ایران پیشرفت عمده ای

  اخیر که من در ایاران زنادگای ی در حدود این یک دهه
نمیکنم با دنبال کردن روزانٔه اخبار، پیشرفت چشمگیری 
را در عرصٔه هنر نقاشی ایران میبینم و اطامایاناان دارم 

ایاران از پایاشاگاامااِن   نزدیک هنر نقشای  که در آینده ای
 دنیا خواهد بود

روشنگر:    در شعر و داستان و فیلمنامه می دانیزم کزه 
قطعا سانسور و محدودیت در ایران اعزمزال مزی شزود . 

 چه محدودیت هایی برای نقاشان وجود دارد؟

رهبران برجسته ی حزب 
 در میان مردم...

 نوشته ی عزیز نسین

 ترجمه از آحمد شاملو

اهالی،  به انتظار ورود رهبران و سخن گویان حزبی این 
 پا و  آن  پا می کردند.

زوش این حزب با روش احزاب دیگر زمین تا آسمان 
فرق داشت. چون که این ها  ده  به ده ، قصبه  به قصبه، 

ایالت به ایا لت سفر می کردند و از نزدیک با مردم تماس 
 می گرفتند.

رجال، پیش از این که مرکز را به عزِم سفر تبلیغاتی 
ترک کنند، یک "جلسه ی فوق العاده" تشکیل دادند و  بر 

سر "پاره ای مسایل اساسی" مفصال گفت و گو کردند.   

هم مسلکان عزیز!  -پخته ترین شان گفته بود که: 
متأسفانه باید به این حقیقت تلخ اعتراف کنیم که تماس 
مراکز رهبری حزب با مردم آن طوری نیست که باید 
باشد.... ما به این شهر و آن شهر سفر می کنیم و در 

میدان ها می رویم باالی کرسی خطابه، صدامان را می 
اندازیم سرمان و هرچه به دهن مان رسید بر زبان می 

آوریم و دیگر هیچ توجهی به این نکته ی اساسی که 
شنونده های ما چیزی از حرف های ما دستگیرشان می 
شود یا نه، نداریم...این، یکی از اشتباهات بزرگ ماست 
و باعث می شود که میان مردم و مراکز رهبری حزب 
تفاهم الزم به وجود نیاید...ما باید از نزدیک با مردم در 
تماس باشیم  و با آن ها به زبان خودشان صحبت کنیم و 

هدف های حزب را هم به زبان خود آن ها برای شان 
تشریح و تحلیل بکنیم تا بتوانند بفهمند که در صورت به 
دست آوردن قدرت، چه می خواهیم بکنیم و به اصطالح 
"برنامه عملیات ما" چه خواهد بود...با زبان ساده، رفقا! 
با زبان بسیار بسیار ساده باید این مطالب را برای مردم 

توضیح بدهیم.  ما باید از خیلی خیلی نزدیک با 
محرومیت ها و خواست های جور به  جور مردم آشنایی 
پیدا کنیم.  باید توی آن ها بگردیم، به حرف ها و درد دل 

های آن ها گوش بدهیم و درد هایشان را آن طور که الزم 
است بفهمیم و درک کنیم تا در جست و جوی راه چاره ی 

 این دردها و محرومیت ها به اشکال برنخوریم.....

فریاد "صحیح است، صحیح است" و "احسنت احسنت" 
به آسمان رفت و این عقیده سخت مورد پسند افتاد.  هیچ 
کس مخالف نبود و همه با اکثریت آراء، مطالب سخنران 

را تأیید کردند و قرار شد که از آن به بعد سخنگویان و 
مبلغین حزبی به جای رفتن باالی کرسِی خطابه و ایراد 

نطق های "زیبا"  و "ادبی"،  بروند قاطی مردم از 
نزدیک به حرف یکی یکی شان گوش بدهند و به تک 

تک سؤال هایشان جواب بگویند، با دردهای آن ها خوب 
آشنا بشوند و هدف ها و برنامه های حزبی را حسابی 

برایشان تشریح کنند تا خوب "ملکه شان" بشود و نقطه 
 ی تاریکی برایشان باقی نماند.

 اما...

اما توی دنیا خیلی چیزها هست که به زبان آسان می نماید 
و آدم فکرش را که می کند می بیند انجام اش کاری ندارد 
و فقط وقتی پای عمل به میان می آید تازه متوجه می شود 

کار، کار حضرت فیل است! -که بله   

این هم یکی از آن کارها بود. بله  رفتن باالی کرسی 
خطابه و ایراد نطق های آتشین از روی اوراق ماشین 

شده و تر  و تمیز کار سختی نیست اما مگر می شود آدم 
همین جوری راه بیفتد برود  تو "مردم" با دهاتی ها و آدم 
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 تدریس طراحي و نقاشي

فارغ التحصیل ارشد  توسط
 نقاشي

 از هنرهاي زیباي تهران 

٦١٠٢٠٧٧٧٤٦ 

tel:%D9%A6%D9%A4%D9%A7%D9%A9%D9%A7%D9%A0%D9%A2%D9%A2%D9%A1%D9%A6
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جلوگیری از گسترش و رشد اقمار شوروی هزینه 

 .کند می

فاجعه برای کشورهای جهان سوم و مشخصاً برای  

کشورهای در حال توسعه، برای جهان پیرامونی وقتی 

ها بدون تفکر   خورد که دانش آموختگان آکادمی   رقم می 

ها برای چه کشوری نوشته شده  درباره اینکه این نسخه 

است و تحت چه شرایط زمانی و مکانی تدوین شده و به 

گیرند آنها در هر شرایطی  اند، تصمیم می  کار گرفته شده

در کشور خودشان به کار بگیرند. کشوری که در اقتصاد 

جهانی یک خام فروش و وارد کننده است اگر بخواهد 

کشور خود را صنعتی کند و جایگاه تکنولوژیکی و 

اقتصادی خود را ارتقا دهد باید به شدت از اقتصاد خود 

در برابر بازار آزاد دفاع کند. این کاری است که به مدت 

سال توسط تمامی کشورهایی که امروز  ۲۱۴تا  ۰۴

های بزرگ اقتصادی جهان هستند اجرا شده است.  قدرت

 ۰۰و گاه  ۰۰های   ای با تعرفه تعریف نظام تعرفه

درصدی، ممنوعیت واردات کاالهای صنعتی ساده، 

افزایش واردات ابزار تولید، کاهش صادرات مواد خام و 

هایی  مسائل دیگر. کشورهای جهان سوم نیز وقتی سیاست

کنند که در دوره بعد از صنعتی شدن  را اجرا  می

کشورهایی مانند بریتانیا و ایاالت متحده تدوین شده است، 

نتیجه واضح است! قاعدتا ً آن کشور توسعه نیافته یا در 

 .شود حال توسعه، به خاک سیاه نشانده می

در مورد کشور خودمان، ایران، و شرایطی که در آن - 

” اقتصاد بازار“و ” دولت مردمی“قرار داریم نسبت 

 چگونه است؟

انتخاب یکی، نفی دیگری است. در صورتی که دولت به  

های تعدیل ساختاری )که این  سمت اجرا و تداوم سیاست

روند تعدیل ساختاری و رفتن به سمت اقتصاد بازار آزاد 

ی هفتاد تا به امروز به صورت مداوم در ایران  از دهه

نژاد برود و  وجود داشته است( و ادامه راه دولت احمدی

در صورتی که همچنان ریاست بانک مرکزی مانند چند 

روز گذشته بر باال نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز و پایین 

نگاه داشتن دستورِی ارزش پول ملی تاکید کند، زندگی 

طبقات پائین جامعه همچنان سیر قهقرایی خواهد داشت. 

بخصوص قشر کارمند و کارگر که به نسبت سایر اقشار، 

درآمد ثابتی دارند و مجبورند محصوالت مصرفی وابسته 

به واردات را تهیه کنند. از سویی دولت در صورتی که 

به خواست طبقات ضعیف جامعه توجه کند، صاحبان 

اند دست از  هائی که از ایشان حمایت کرده  سرمایه 

کشند و ثبات سیاسی و اقتصادی دولت آقای   حمایت می

ای است. اگر به   رود. وضعیت پیچیده روحانی از بین می 

یاد داشته باشید در زمان آقای خاتمی بخشی از اقتصاد 

کشور تقاضای مصنوعی برای ارزهای خارجی به ویژه 

 ۳۳۸تومان به  ۱۱۴دالر ایجاد کرد و نرخ دالر از 

تومان افزایش یافت. آقای روحانی هم رقبای قدرتمندی 

برای 

پاسخ 

دادن 

به 

سوال 

شما 

ابتدا 

باید 

” اعتدال“تعریف مشترکی بین ما روی معنای کلمه 

وجود داشته باشد. نکته بعدی اینکه باید تعریف ما 

همان تعریف مورد نظر آقای روحانی از کلمه اعتدال 

باشد وگرنه پاسخ بی این سوال ارزشی ندارد. قدرت 

تصمیم گیرنده در این میان قوه مجریه است و به همین 

خاطر این مهم است که آقای روحانی چه تعریفی از 

ای بین دولت مردمی و  اعتدال دارند و چه رابطه

 اقتصاد بازار وجود دارد

رسد که نظر من، شما  در نگاه اول اینطور به نظر می

و کارشناسان و متخصصین علم اقتصاد سیاسی وزن و 

جایگاه خاصی ندارد. وقتی نظر یک اقتصاددان برای 

شود، بیشتر به این دلیل است که   دولتی مهم می 

ای خاص را فراهم می  خوراک فکری الزم برای طبقه

آورد. حاال دلیلی مناسبی برای پاسخ گفتن به این سوال  

وجود دارد. پاسخ من به سوال شما این است: بستگی 

دارد درباره چه کشوری و با چه وضعیت اقتصادی 

 .کنیم صحبت 

به هر حال تفاوت در جزئیات وجود دارد اما با یک  - 

 نگاه کلی چطور باید به این سوال جواب داد؟

حرف بنده این است که هیچ نگاه کلی درباره این  

مسئله وجود ندارد. افتصاد بازار آزاد همان قدر برای 

های  منافع ملی هند خام فروش مضر است که سیاست

حمایت گرایانه برای منافع بریتانیای صنعتی شده ی 

قرن نوزدهمی! بازار آزاد همانقدر برای ایاالت متحده 

تحت استعمار بریتانیا مضر است که سیاست حمایت 

گرایانه بعد از جنگ جهانی دوم در دورانی که آمریکا 

بزرگترین بستانکار جهانی است. زمانی آمریکا برای 

 دفع خطر جاه طلبی آلمان با طرح مورگنتائو

(Morgenthau) کند و   اقتصاد اروپا را ضعیف می

گذارد و طرح جرج  زمانی این طرح را کنار می

کند و   را پیاده می (George Marshall) مارشال

میلیاد دالر امروزی برای ترمیم  ۲۰۴معادل 

های اقتصادی اروپای جنگ زده به منظور   زیرساخت

اگر طبقات محروم جامعه فراموش شوند 

نژاد و حامیانش چه بسا قدرتمندتر از گذشته  احمدی

 باز گردند

 عابد توانچه

     ۲۹۳۱آبان  0

این مصاحبه با آقای عابد توانچه از فعاالن سابق 

دانشجویی و از پژوهش گران مستقل اقتصادی چپ 

گرا، در هفته های اول شروع کار دولت حسن روحانی، 

پیرامون موضوع اقتصاد ملی و ارتباط آن با وضعیت 

تهیه شده  «روزنامه بهار»سیاسی ایران برای انتشار در 

است. با وجود استقبال مسئوالن صفحه اقتصادی این 

روزنامه از مباحث مطرح شده در این مصاحبه، در 

های  فعالیت“آخرین لحظات بسته شدن صفحه، به دلیل 

این مطلب توسط ممیّز اصلی این ” رادیکال عابد توانچه

روزنامه از صفحه حذف شده و انتشار آن منوط به 

موافقت نهادهای امنیتی و قضائی گردید . خود این 

نشریه که پیشاپیش وعده های همکاری آن کان لم یکن 

به نظر می رسید، اخیرا به دلیل نقدهای مذهبی یکی از 

اعضای نهضت آزادی که در این نشریه به چاپ رسیده 

 .است، توقیف شد

به هر ترتیب، به دلیل گذشتن چند هفته و عدم دریافت 

هرگونه پاسخ مثبت یا منفی از طرف ممیز اصلی 

روزنامه بهار، این مصاحبه برای انتشار در اختیار 

های شرق، آرمان، اعتماد و غیره قرار گرفت.  روزنامه

اما با وجود تالش همکاران خبرنگار بنده در این 

روزنامه ها، این مصاحبه مجوز الزم برای انتشار در 

هیچ یک از نشریات اصالح طلب داخل کشور را به 

های  ها، روزنامه دست نیاورد. مطابق آخرین پیگیری

اصالح طلب از انتشار هر مطلبی که حتی سر سوزنی 

نقد به دولت حسن روحانی وارد کرده باشد خودداری 

کرده و چنین مطالبی را حذف )سانسور( خواهند کرد. 

های  ای از مالحظات از انتشار جزئیات گفته  بنابر پاره 

ها و دالیل مطرح شده توسط آنان  مسئولین این روزنامه

گردد و  این مصاحبه خودداری می «محتوای»پیرامون 

 .شود قضاوت به عهده خود خوانندگان گذاشته می

 رضا اسدی 

*** 

بعد از روی کار امدن دولت دکتر روحانی یکی از - 

مناقشاتی که وارد گفتمان سیاسی شده است، نسبت مفهوم 

است! برخی از ” اقتصاد بازار“و ” دولت مردمی“

اقتصاددانان منتقد سیاست های تعدیل ساختاری معتقدند 

کمیته اجرایی سرمایه داران مالی “دولت آقای روحانی 

آیا با پذیرش این موضوع، می ”. و اتاق بازرگانی است

 را برازنده ی دولت فعلی دانست ” اعتدال“توان شعار 

 اقتصاد دولت روحانی و معضل 

 مصاحبه با دو اقتصاد دان چپ )عابد توانچه و فریبرز رئیس دانا( و یک اقتصاد دان راست ) خاوند(

 ادامه در صفحه بعد  
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زیربنائی اقتصاد در جامعه به آسیب دیدن اقتصاد و همه 

 .های وابسته به آن منجر شد بخش

بر خالف تصور عامه، خطر نه تنها از بین نرفته است  

های زیر خاکستر با قدرتی بیش از   که امکان دارد شعله

گذشته زبانه بکشد. مهمترین شعار آقای روحانی در 

هایش مربوط به مسائل اقتصادی است. برای غلبه  حرف

نژاد به آقای روحانی  بر وضعیتی که یادگار آقای احمدی

و برای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی در اولین قدم 

باید نرخ ارز تثبیت شود و تورم مهار شود. بقیه امور 

مانند رونق دوباره تولید و کاهش بیکاری و غیره همگی 

در قدم نخست به این دو عامل بستگی دارد. برای عبور 

ترین اقدام کنترل حجم نقدینگی  از مرحله نخست فوری 

است. نقدینگی زیادی که شخص آقای احمدی نژاد برای 

جلوگیری از بزرگ شدن حجم کسری بودجه دولت خود 

با دستور به انتشار پول از طریق بانک مرکزی، عامل 

ایجاد آن بود. این نقدینگی بود که فشار کسری بودجه 

دولت را بر روی دوش طبقاتی آورد که حقوق ثابت 

متوسط به پایین می گیرند و امکان هماهنگ سازی دخل 

خود را با تورم و نرخ ارز )مانند خرده بورژواها و 

نژاد در زمینه نقدینگی بر  واسطه ها( ندارند. آقای احمدی

خالف سایر بخش ها، کامالً کینزی رفتار کرد. تزریق بی 

حساب و کتاب نقدینگی در بین مردم به خیال رونق خرید 

های اقتصاد از طریق ایجاد  و فروش و گردش چرخ

تقاضا. نتیجه این شد که تورم باال رفت و به جای بخش 

تولید در ایران بخش تولید در کشور چین تقویت شد. 

نژاد  تقاضای ایجاد شده توسط تیم اقتصادی احمدی 

 .خودش باعث تشدید تورم شد

تیم اقتصادی روحانی برای تثبیت نرخ ارز و مهار تورم 

باید نقدینگی را از جامعه جمع کند. برای این کار یا باید 

نقدینگی را به سمت بخش تولید سرازیر کرد و یا سیاست 

های حمایتی اجتماعی را کاهش داد. در راه دوم، یارانه   

های   شود و دولت از زیر بار مسئولیت ها را قطع می 

کند. این سیاست  عمومی و اجتماعی خود شانه خالی می 

در میان مدت و بلند مدت به اقشار آشیب پذیر جامعه 

زند. تیم اقتصادی آقای روحانی ترکیبی از  آسیب می

اقتصاددانان  نولیبرال است که مایل و معتقد به روش دوم 

هستند و تورم و نقدینگی برای آنها یک بحث ثانویه 

محسوب می شود. در اینجا نقش خود آقای روحانی پر 

 .شود رنگ می 

امیدواریم که آقای روحانی که از لحاظ تاریخی فرصت  

داشته است سرنوشت هر دو تجربه را ببیند و این خطا را 

تکرار نکنند. اگر آقای روحانی موفق به مهار تیم 

اقتصادی خود شود و به سود مردم و اجتماع سرعت آنان 

های نئولیبرالی ُکند کنند، جامعه  را در اجرای سیاست

های سرنوشت ساز  ترین بزنگاه ایران یکی از خطرناک

سیاسی خودش را پشت سر خواهد گذاشت اما اگر آقای 

نژاد را تکرار کند و با  روحانی خطای آقای احمدی

حمایت همه جانبه از تیم اقتصادی خود، سرعت آنان را 

مهار نکند، کشور با یک گردش به راست شدید و 

های تان  بازگشت قدرتمندتر آن چیزی که در روزنامه

ولی در واقع اسمش چیز ” پوپولیسم“اسمش را گذاشته اید 

 !دیگری است، منجر خواهد شد

اگر طبقات پائین جامعه فراموش شوند، غولی ظهور  

اید سرش را در یک انتخابات  کرده خواهد کرد که فکر می

قطع کرده اید اما به یکباره یا دو سر به جای یک سر 

نفرت ما باشد، باز هم وجود دارد! حتی اگر چند مغازه 

را به صورت اجاری در اختیار بخش کوچکی از 

درصد اقتصاد کوبا را هم  ۱افراد قرار داده است )که 

ای دیگر است  شامل نمی شود( ، باز اقتصادی با گونه

نماید. در  ی خانم تاچر را ابطال پذیر می Tina و تز

کنیم در   همین لحظه که من و شما با هم صحبت می

های نا محسوس   کشورهای مبلغ بازار آزاد یارانه

کالنی در حال پرداخت شدن به بخش تولید است. 

هایی که از کل بودجه کشور نفتی ما بیشتر است  یارانه

های ما که با شوک ناگهانی اقدام  و بر خالف سیاست 

نماییم، همچنان  ها از بخش تولید می به قطع این یارانه

شود.   برای دفاع از اقتصاد ملی خودشان استفاده می 

سوال این است که یعنی این سیستم تا این حد بی بدیل 

 کند؟ است که خودش هم از اصول خودش تبعیت نمی 

وزیر اقتصاد کشور مالی در آفریقا که کشورش مانند  

های  ایران تحت تاثیر دانش آموختگان آکادمی

های نولیبرالی را اجرا  کشورهای صنعتی سیاست

گوید: این  کردند و به خاک سیاه نشستند به طنز می

ها خوب است به شرطی که خود کشورهایی که  سیاست

کنند آن را اجرا کنند. یک گوساله از  آن را تبلیغ می

یورو یارانه  ۰۴۴بدو تولد تا لحظه ذبح در اروپا 

کند و یارانه آمریکا به بخش پنبه از کل  دریافت می

بودجه کشور مالی بیشتر است. حال چرا ما باید به 

 هایی متعهد باشیم؟ انجام چنین سیاست

به نظر شما تبعات این نوع نگاه که منتجه آن منفک  - 

کردن اقتصاد از سایر مقوالت اجتماعی نظیر فرهنگ 

شود چه تبعاتی برای جامعه  ، صنعت ، و معیشت می

که -داشته است؟ آثار سیاسی این دیدگاه های اقتصادی 

 ، چیست؟-شما معتقدید در دولت جدید وجود دارد

این یک بحث تخصصی در زمینه اقتصاِد سیاسی  

نیست. افراد مختلفی یک روزنامه کثیراالنتشار را 

خوانند بنابراین اجازه بدهید این سوال را با توجه به  می

کشور خودمان پاسخ دهم. جدا دانستن سیاست و 

اش  فرهنگ و دیگر مسائل اجتماعی از اقتصاد نتیجه 

نژاد به مدت هشت سال  در قدرت بودن آقای احمدی 

است. یک بار این ادعا در کشور ما مطرح شد و بر 

اش هم وضعیتی  مبنای آن سیاست ورزی کردند. نتیجه 

است که نمایندگان مجلس، کابینه دولت جدید، اصالح 

طلبان، بخشی از اصولگرایان و از همه مهمتر مردم 

ایران از آن ناراضی هستند. ادعا شد که از طریق 

توان مسائل  توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی می

کردند اگر به سمت   اقتصادی را نادیده گرفت. فکر می

های تعدیل ساختاری  بازار آزاد حرکت کنند و سیاست

را پیاده کنند همه چیز به صورت اتوماتیک درست 

شود. عدم توجه به مطالبات اقتصادی طبقات پائین  می

جامعه منجر به یک شکست سنگین سیاسی شد. تبعات 

رویگردان شدن رای مردم از اصالح طلبان و متمایل 

نژاد دامان همه ما را که در ایران  شدن به احمدی

کنیم گرفت. به اقتصاد کشور آسیب جدی  زندگی می

وارد شد، پول نفت به عنوان سرمایه ملی ما صرف 

واردات کاالی بی کیفیت چینی شد، جایگاه ایران در 

افکار عمومی مردم جهان سقوط کرد، بخش تولید در 

ایران نابود شد، فساد اقتصادی گسترش یافت و بازار 

ایران به جوالنگاه دالالن بخش تجاری و مالی تبدیل 

کنم که انکار نقش  شد. به صورت خالصه عرض می

در اقتصاد دارند که از دست دادن پشتوانه اقتصادی 

جناح نزدیک، قدرت دولت را در برابر ابزارهای فشار 

 .شود اقتصادی جناج رقیب تضعیف می

 -در این حالت در کشورهای دارای نظام پارلمانی

شود و در  حزبی، انتخابات زودهنگام برگذار می

کشوری که فاقد ساختار حزبی است دولت مجبور 

کنندگان خود را تامین و آنها  شود یا خواست حمایت می

را دوباره جذب خود کند یا با دادن امتیاز به جناح 

 .مخالف تعادل الزم را حفظ کند

وجود ” اقتصاد بازار “برخی معتقدند بدیلی در مقابل - 

های امروز منطبق  ندارد این ایده تا چه میزان با واقعیت

 است؟

اعالم انسداد در جریان تکامل تاریخی جوامع انسانی  

های انسان است. نظریه پایان  توهین به شعور و  توانائی

تاریخ از طرف آقای فوکویاما پس گرفته شد و  شاید اگر 

خانم مارگارت تاچر نیز به بیماری پارکینسون و آلزایمر 

شدند مانند آقای فوکویاما حرف خود را پس  دچار نمی 

هیچ “کردند.  می گرفتند یا به نوعی رفع و رجوع می 

” های اقتصادی نئولیبرال وجود ندارد بدیلی جز سیاست

 there is no alternative ”یاTINA معروف به تز

، که تکه کالم مارگارت تاچر بود به دالیل تاریخی، “

های  تجربی و منطقی نادرست است. نه تنها بدیل 

های بهتری نیز وجود دارد.  دیگری وجود دارد که بدیل

فقط نیاز به کمی مطالعه است تا مشخص شود چه دروغ 

های بزرگی از سر منشا این جریان تا کنون به زبان   

رانده شده است. آدام اسمیت که پدر علم اقتصاد مدرن و 

پدر لیبرالیسم اقتصادی کالسیک شناخته می شود، باطناً 

طرفدار بازار آزاد نبود. او یک وطن پرست انگلیسی 

 .بود

سوال خواهد شد که مدرکی برای اثبات آن دارید.  "حتما

 :برای نمونه پاسخ خواهم داد

کرد.  اسمیت از قوانین دریائی انگلستان دفاع می :4 

قوانینی که آشکارا مخل و مغایر با منطق بازار آزاد 

بود. اسمیت به عنوان یک نجیب زاده انگلیسی این 

 .کرد قوانین دریایی را ستایش  می

حتی او کشورهای دیگر را به خام فروشی به  :۱

انگلستان دعوت نموده و عدم رقابت با محصوالت 

 .کرد صنعتی انگلستان تشویق می

 ۲۸۲۰نظریات اسمیت درباره بازار آزاد در سال  :۹

یعنی چهار دهه بعد از انتشار کتاب ثروت ملل مورد 

توجه قرار گرفت چون تا پیش از آن بریتانیا برای تبدیل 

باال بردن  شدن به کارآمدترین اقتصاد جهانی سیاست

تعرفه و دخالت مستقیم دولتی برای تقویت صنایع 

 .تولیدی را در پیش گرفته بود

شما ممکن است از نظر سیاسی یا ایدئولوژیک با یک  

نظامی سیاسی موافق یا مخالف باشید. من از دیدگاه 

کنم. نیم قرن است کشور کوبا با   اقتصادی نگاه می

اقتصادی کامالً متفاوت از همه الگوهای موجود، زیر 

گوش بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا به حیات خود ادامه 

دهد. وجود ندارد دقیقا به معنی این است که وجود  می

ندارد. اقتصاد کوبا خوب یا بد، مورد قبول یا مورد 

ویژه قتصادی  4ادامه اگر طبقات محروم..  از صفحه   
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و نظری نئولیبرالیسم، اقتصاد ملی را تقویت کنیم و این 

های معطوف به مکاتب مدافع  ها باید با سیاست راه حل

را به پیش ببریم. ایجاد یک ” اقتصاد اجتماعی شده“

هژمونی اجتماعی حول این خواسته اولیه الزامی و 

ضروری است. در جهان کنونی و در شرایط میان مدت 

ی یک اقتصاد در چهارچوب  فعلی، برای پیشبرد و توسعه

مرزهای داخلی یک کشور، حداقل دو روش مخالف هم 

وجود دارد. یکی توسل به سیاست بازار آزاد و دیگری 

های حمایتی و برنامه ریزی اقتصادی و  توسل به سیاست

مشارکت و نظارت دموکراتیک و علمی، برای تقویت 

 .تولید داخلی و رفع تضادهای ویران گر

یعنی در کل نظر شما این است که در زمینه اقتصاد  - 

طرحی مانند برنامه ریزی متمرکز در شوروی را انجام 

 دهیم؟ بدیل عمومی شما چیست؟

برنامه ریزی دولتی در بریتانیا، آمریکا، شوروی،  

ژاپن، آلمان، چین، کره و سایر کشورها وجود داشته 

هایی از اقتصاد اغلب کشورها  است و کماکان در بخش

همچنان حضور جدی دارد. سیستم برنامه ریزی به نوع 

گردد و برنامه ریزی مترادف  مدیریت اقتصاد بر می

اقتصاد سوسیالیستی با مالکیت اشتراکی نیست. چه اینکه 

ما اقتصاد دانان زیادی را در اروپا داشته و داریم که از 

سوسیالیسم غیر “و ” سوسیالیسم بازار“ای به نام  ایده 

 .حمایت می کنند… و” متمرکز

فراموش نکنید زمانی نرخ رشد اقتصاد در شوروی به  

درصد رسید. این رقم به قدری شگفت انگیز است که  ۹۱

بنده یک سال به دنبال این بودم تا بفهمم چطور چنین 

چیزی امکان پذیر است؟ این نکته هم مهم است که همین 

رشد اقتصادی شوروی چون نتوانست به بازارهای 

جهانی راه پیدا کند سبب فروپاشی شوروی شد. فضای 

تجارت را  جنگ سرد اجازه ورود شوروی به عرصه

نداد. ضمن اینکه متمرکز بودن و دموکراتیک نبودن 

روند برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و مصرف، فساد 

اقتصادی و سلسله مراتب بوروکراتیک موجب ضربه 

های مردم، باورهای اجتماعی و  خوردن به انگیزه

گروهی و رکود در رشد سطح ابتکارات فناورانه در 

 .کشورهایی مانند شوروی شد

ی بنده تا حد فراوانی با آن وجه  اما در کل ایده  

کنید فاصله دارد و در  ایدئولوژیکی که شما تصور می 

مرحله مقدماتی تری قرار دارد. بحث بر سر این است که 

دولت به امر عدالت اجتماعی توجه کند و بتواند بر رقبای 

ی خود فائق آید و نیروهای  خطرناک تر درون جامعه

انگل اقتصادی را کنترل کند و در وهله دوم از تداوم 

های اقتصادی ثبات زدا و مضر به حال تولید  سیاست 

ملی جلوگیری نماید و از آنارشی و هرج و مرج بازار 

 .ممانعت به عمل آورد

بطور عمومی دولت برای کنترل شرایط و اداره صحیح  

اقتصاد و جلوگیری از بحران ها به این اقدامات اولیه 

 :دست بزند

 .: بازسازی نظام کمرگی4

ی  بازسازی نهادی و قانونی نظارت همه جانبه :۱

 .ای بر مدیریت اقتصادی کشور رسانه

ی ایشان و دوستان همفکرشان در حالی که  توصیه

کشور هیچ نیازی به استقراض خارجی نداشت، به 

صنایع مصادره شده در دوران  «پس دادن»بهانه 

جنگ به صاحبان شان کشور را زیر بار وام خارجی 

بردند. ما بدون نفت در اقتصاد امروز دنیا هیچ چیزی 

نیستیم. تولید نفت ما را با تحریم به یک سوم کاهش 

دادند و دو سال پیاپی رشد اقتصاد ما منفی شد. ضریب 

جینی در ایران به شدت به طرف مبدا شکم داده است 

و این بدین معناست که شکاف طبقاتی در کشورمان 

شدید است. مادامی که اقتصاد ایران قدرتمند نشود، ما 

با یک سیکل احمقانه مواجه خواهیم بود. چاق شدن و 

مرفه شدن طبقه متوسط توسط یک دولت و کوبیده 

شدن طبقه متوسط در دولت رقیب. با هربار رفت و 

برگشت موجی که از سوی طبقات پائین جامعه به 

تر و   سمت طبقات باال حرکت خواهد کرد بی رحمانه 

اش می  تر خودش را به سمت رقیب طبقاتی  سرسختانه 

 .کوبد 

شما به بحث کسری بودجه، تورم و نقدینگی اشاره - 

کردید. سوال این است که اساساً صرف نظر از تحلیل 

های موجود، فکر می کنید که چرا دولت روحانی 

دچار کسری بودجه شده است تا مجبور شود که با 

دست کاری نرخ ارز و تزریق حجم باالی پول و 

 نقدینگی، این بحران را انتقال دهد؟

بحث علل ایجاد کسری بودجه مفصل تر از این  

مصاحبه خواهد بود. مختصراً با یک مثال روند 

موجود را توضیح خواهم داد. فرض کنید شما به 

عنوان یک پدر دلسوز دارید که می خواهد به خانواده 

و فرزندانش نشان دهد که شخصی با با نفوذ و ثروتمند 

و با عرضه ایست. این سرپرست محترم خانواده پس 

از مدتی در هفته های اول تمام وسایل خانه را نو می 

کند. برای فرزندان موبایل های گران قیمت می خرد و 

زن و فرزندان خود را ماهی یک بار به تور سفر 

تا ثابت کند پدر خوبی ست. پس … خارجی می برد و 

از مدتی پلیس با قرار بازداشت به دلیل شکایت بیست 

طلبکار مختلف پدر را بازداشت می کند، اما پدر با 

حمایت پدربزرگ! فرار می کند. در اینجا صرفاً 

خانواده و زن و فرزندان آن پدر خائن هستند که همه 

چیز خود را از دست می دهند تا بتوانند بخشی از 

 !بدهی های پدر را صاف کنند

قصه ی دولت احمدی نژاد و کسری بودجه ی او نیز  

چنین داستانی دارد. دولت احمدی نژاد مخارج فوق 

العاده زیادی را در طرح ها و برنامه های خود )که 

اغلب در حوزه های غیر مولد بود( به پیش می برد. 

در هر سفر استانی او صدها میلیارد تومان هزینه می 

شد. هزینه های بیش از درآمد احمدی نژاد عامل ایجاد 

این کسری بودجه بودند. هزینه هایی که صرفاً برای 

مطامع سیاسی و قبیله ای و طبقاتی و نشان دادن 

ظاهری از کارآمدی بود و کشور را شدیداً به بانک ها 

بدهکار کرد. آثار این بدهکاری را در تورم و نرخ 

 .بهره ی باالی بانکی کشور می بینیم

ی جامعه  کنم بحث به شدت وارد حوزه احساس می - 

شناسی سیاسی شده است. راه حل اقتصادی شما در این 

 باب چیست؟

راه حل این مسئله آن است که در شرایط تهاجم عملی  
 ویژه اقتصادی   1ادامه در صفحه 

قبلی بازگشته است!  از فرصت این مصاحبه استفاده 

گویم تا ثبت شود. بزرگترین  کنم و این نکته را می می

کند،  خطری که بدنه رای دولت روحانی را تهدید می

ها از   های نادرست برای تامین بودجه یارانه اول برنامه 

طریقی است که مستقیماً به خود مردم فشار بیاید، و دوم 

برداشتن موانع صادراتی و قانونِی خام فروشی به بهانه 

کسب ارز و رونق تجارت. اولی رای روحانی را 

کند.  ریزد و دومی بنیان اقتصاد کشور را نابود می می

حتی اگر فرض کنیم در آینده نزدیک دولت روحانی و 

ای حل و  اوباما با یکدیگر توافق کنند و پرونده هسته

فصل شود، دو موردی که به شما گفتم پاشنه آشیل دولت 

روحانی است. هیجانات ناشی از دیدار روحانی و اوباما 

 .کند  یا ظریف و جان کری دیر یا زود فروکش می

هنوز دولت به نیمه سال اول حیات خود نرسیده و این  

سال دیگر دوام داشته باشد. در  ۰تواند تا  هیجانات نمی

های اکثریت جامعه ایران مطالبات  صدر خواسته

اقتصادی قرار دارد. شکم گرسنه به دموکراسی و 

دهد و این پاشنه آشیل اکثریتی کّمی  مدرنیته اهمیتی نمی

از فعاالن سیاسی و اجتماعی است که کلمه گرسنگی را 

دانند و  های دراماتیک شعر و ادبیات می مختص بخش

ی ما یادمان هست که وقتی  درکی از آن ندارند. همه

ی هفتاد بوقوع  ها در دهه های حاشیه نشین شورش

پیوست، دولت کارگزاران جای خود را به دولت 

اصالحات داد. همچنین زمانی که نسبت رفاه 

ی توجه و  در نتیجه-ها به شهرهای بزرگ  شهرستان

کاهش یافت،  -تاکید دولت خاتمی به طبقه متوسط شهری

احمدی نژاد تا مدتی جمع ” عدالت“مردم حول شعار 

ها و حاشیه  شدند. این دروغ است که فقط دهاتی

های شهری به احمدی نژاد رای دادند. در دور اول  نشین

به دلیل به بن بست رسیدن اصالحات و فضای یاس و نا 

سال آخر دوره  ۱امیدی در جامعه که به خصوص در 

آقای خاتمی ایجاد شد بخش بزرگی از همین طبقه 

های  نژاد رای دادند. نمونه متوسط شهری به احمدی

زیادی را به شخصه سراغ دادم که برای آنکه از یک 

کشمکش فرسایشی و بی نتیجه خسته شده بودند لج 

کردند و به احمدی نژاد رای دادند تا زودتر بازی با 

 .آخرش برسد

ها و  در انتخابات اخیر هم رویگردان شدن شهرستان

ای شهرها و طبقات ضعیف جامعه از   های حاشیه بخش

دولت قبل و چرخش این طبقات  های ظاهرسازانه سیاست

به سمت شعارهای آقای روحانی، عرصه را برای 

میلیونِی حامیان سابق دولت ناهموار کرد و  ۰کاندیدای 

را به کاریکاتوری کوچک  ۳۱پایگاه دکتر جلیلی سال 

، مبدل ساخت. این  ۸۰از پایگاه دکتر معین سال 

ها به روشنفکران دموکراسی خواه ما این واقعیت  درس

ها در دموکراسی  دهد که بر خالف انتظار آن را یاد می

هیچ ارزش سیاسی و ” کیفیت رای“مدرن بحث 

هژمونیکی ندارد. لذا دولت جدید باید از این واقعیات 

درس بگیرد و توجه داشته باشد که اگر طبقات ضعیف 

نژاد و  دوستانش  و محروم جامعه فراموش شوند احمدی

 !چه بسا قدرتمندتر از گذشته باز گردند

در آن  ۲۹۰۳ما درست در جائی هستیم که در سال  

قرار داشتیم و دوباره باید تصمیمی را بگیریم که در 

آقای طبیبیان  ۲۹۰۳گرفتیم. در سال  باید می ۲۹۰۳سال 

مشاور اقتصاد دولت آقای هاشمی بودند. بر اساس 
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یک( آیا دولت روحانی در عرصه اقتصادی می داند چه 

های کلی  خواهد؟ پاسخ مثبت است. هدف می دولت تدبیر »

«و امید هایی است که بعد از پایان جنگ ایران و  ، همان

مطرح شدند و در  «دولت سازندگی»عراق از سوی 

نیز تغییر محسوسی در آنها به  «دولت اصالحات»دوران 

وجود نیامد. سخن بر سر ایجاد اقتصادی است که در آن 

نقش بازار به عنوان عامل اصلی در تخصیص بهینه 

منابع به رسمیت شناخته شود، بی آنکه در نقش دولت به 

عنوان استراتژ توسعه کشور تغییری به وجود آید. 

های رقابتی و ایجاد فضای مساعد کسب و  پرورش رفتار

های فردی، از دیگر  کار برای شکوفا شدن ابتکار

های سیاست اقتصادی حسن روحانی است. در چنین  هدف

های اساسی سالم سازی اقتصادی برای  محیطی محور

ها و  های بنیادی )شکاف بین در آمد مبارزه با عدم تعادل

های دولت، شکاف بین عرضه و تقاضای پول،  هزینه

شکاف بین سرمایه گذاری و پس انداز، شکاف بین 

اند.  های غیر نفتی...( تعریف شده واردات و صادرات کاال

تواند اقتصاد  ها است که ایران می با تکیه بر این سیاست

دولتی و نفتی خود را به یک اقتصاد پویا و برونگرا بدل 

با اقتصاد  «تعامل سازنده»کند، البته به شرط آنکه از 

.جهانی نیز برخوردار باشد  

هایی است که از حدود بیست و پنج سال  این چکیده هدف

پیش به این طرف از سوی جناح اصالح طلب 

های مختلف تکرار  تکنوکراسی جمهوری اسالمی به گونه

هایی پخته تر از همیشه از  اند و امروز، با عبارت شده

شوند. تاکید  سوی مسئولین ارشد دولت یازدهم مطرح می

بر این نکته ضروری است که در میان روسای 

های اجرایی جمهوری اسالمی از ابتدا تا امروز،  دستگاه

حسن روحانی بیش از همه با مسایل اقتصادی ایران و 

های او )از  ها و به ویژه نوشته جهان آشنایی دارد. گفته

اش زیر عنوان  ای جمله کتاب هشتصد و سی صفحه

.دلیل این مدعاست («امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»  

قابل و منسجم  «تیم اقتصادی»دوم( آیا حسن روحانی یک 

هایش در اختیار دارد؟ پاسخ این  را برای دستیابی به هدف

پرسش هم مثبت است. رییس دولت یازدهم با تکیه بر 

های هاشمی  های بر جای مانده از دوره تکنوکرات

های جوان تر نزدیک  رفسنجانی و محمد خاتمی و چهره

دوران بعد از  «تیم اقتصادی»به آنها، منسجم ترین 

انقالب اسالمی را پیرامون خود گرد آورده است. علی 

طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد باقر 

نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس 

جمهوری و ولی هللا سیف رییس بانک مرکزی جمهوری 

، «تیم اقتصادی دولت»اسالمی، به عنوان هسته مرکزی 

های شدیدی که  به احتمال فراوان خواهند توانست از تنش

ها میان سه قطب این مثلث به وجود آمده  پیش از این بار

.بود، در امان بمانند  

های اقتصادی  در ورای این هسته مرکزی، دیگر چهره

دولت روحانی، و به ویژه بیژن نامدار زنگنه، سکاندار 

هایی  وزارتخانه کلیدی نفت، با تجربه ترین تکنوکرات

های  قیمت کاال «واقعی شدن»دانان ایرانی خواستار 

هایی را  های انرژی بودند و راه اساسی به ویژه حامل

دادند برای آنکه کشور مجبور نباشد هر سال  ارائه می

ها )از  برای ارزان نگهداشتن مصنوعی شماری از کاال

جمله بنزین( معادل یکصد میلیارد دالر هزینه بپردازد. 

در عوض قرار بود شکل پرداخت یارانه هدفمند بشود، 

های معینی، از محل  به این معنی که قشر واقعی »

های نقدی دریافت کنند. این  ها، یارانه قیمت «شدن

تحول گریز ناپذیر، با اجرایی به شدت مغشوش، به 

های  جای رها کردن کشور از بار سنگین کاال

ای را به پای اقتصاد  ای، وزنه خرد کننده تازه یارانه

بایست  ای که می ایران بست. یارانه بشود، به  «هدفمند»

پرداختی همگانی و ماهانه بدل شد. قیمت کاالیی مثل 

»بنزین در چهارچوب  ها قانون هدفمند کردن یارانه » 

از لیتری صد تومان به لیتری چهار صد تومان افزایش 

یافت تا به نرخ بین المللی نزدیک تر شود ولی، با 

تبدیل دالر هزار تومانی به دالر باالی سه هزار 

تومان، قیمت واقعی بنزین )در رابطه با نرخ بین 

المللی آن( بار دیگر به وضعیت سابق بازگشت، تا 

ای ترین  جایی که امروز ایران، بعد از ونزوئال، یارانه

و ارزان ترین بنزین دنیا را به مصرف کننده ارائه 

دهد. به بیان دیگر دولت باید همچنان برای بخش  می

های انرژی هزینه یک یارانه سنگین  بزرگی از حامل

های  را تحمل کند، ولی در همان حال بار بزرگ یارانه

.نقدی ماهانه را هم بر دوش بکشد  

در چنین شرایطی حسن روحانی در توصیف اوضاع 

کند،  استفاده می «دهشتناک»اقتصادی کشور از کلمه 

به ویژه از آنرو که به دلیل تضییقات ناشی از تحریم 

های ارتباطی  اقتصادی، بخش بسیار بزرگی از پل

کشور با اقتصاد جهانی فرو ریخته، صادرات نفت به 

نزدیک یک سوم آنچه بود کاهش یافته و حتی دریافت 

ما به ازای همین مقدار نفت صادراتی نیز دشوار و 

.دشوارتر شده است  

هایی چنین مخوف را به ارث  از دولتی که دشواری

برده، مطالبه یک تراز نامه آماری در زمینه 

های اقتصادی بنیادی کشور از جمله نرخ رشد  شاخص

و نرخ تورم و نرخ بیکاری منصفانه نیست، به ویژه 

از سوی کسانی که چنین میراثی را برای دولت یازدهم 

.اند بر جای گذاشته  

 سه پرسش

توان در پایان همین مهلت نمادین صد  در عوض می

روزه، چند پرسش کلیدی را مطرح کرد: آیا دولت 

روحانی در عرصه اقتصادی می داند چه خواهد؟ و 

اگر پاسخ مثبت باشد، آیا یک تیم اقتصادی قابل و 

هایش در اختیار  منسجم را برای دستیابی به هدف

دارد؟ و اگر پاسخ این پرسش هم مثبت باشد، آیا برای 

اجرای سیاست خود به دست تیم اقتصادی مورد 

 نظرش، از شرایط سیاسی مطلوبی برخوردار است؟

 

 

 فریدون خاوند

۲۹۳۱۹۴۸۹۱۲ 

وعده های حسن روحانی و همکاران نزدیکش در  وعده

ایجاد تغییرات در اوضاع معیشت مردم طی صد »مورد 

، اینک به دستاویزی برای «روزه نخست دولت یازدهم

مخالفان رییس دولت در درون نظام جمهوری اسالمی 

بدل  شده تا از او درباره آنچه واقعا، طی مدت زمان 

موعود، در عرصه اقتصادی به دست آمده، حساب و 

ها  کتاب بخواهند. آیا طی این دوران سبد مصرفی خانوار

های از کار افتاده  پر بار تر شده، چرخ فعالیت کارخانه

دوباره به حرکت در آمده، و امید به بهبود در بازار کار 

 بیشتر شده است...؟

 میراث شوم

در ورای بحث درباره مفهوم واقعی وعده صد روزه 

، تردیدی نیست «اوضاع معیشت مردم»برای تغییر در 

که سنجیدن کارنامه اقتصادی یک دولت تنها در پی 

تواند باشد.  دورانی چنین کوتاه، کاری چندان علمی نمی

در وضعیت بسیار بغرنجی که اقتصاد ایران در آن 

تواند طی مدت زمانی  گرفتار آمده، تنها یک جادوگر می

های بنیادی اقتصادی کشور، از  چنین کوتاه در شاخص

جمله نرخ تورم و نرخ بیکاری، بهبودی محسوس ایجاد 

.کند  

در واقع میراث اقتصادی بر جای مانده از دولت پیشین 

شوم تر از آن است که بتوان به تغییری سریع در 

راستای بهبود امید بست.  اقتصادی که به صورت 

همزمان با نرخ رشد منفی در سطح منهای پنج و نیم در 

صد و نرخ تورم باالی چهل در صد دست به گریبان 

است، برای خارج شدن از این گرداب به تالشی بزرگ 

ای بسیار طوالنی تر از صد روز نیاز  آنهم طی دوره

دارد. این که حسن روحانی مشکالت کنونی کشور را از 

دوران جنگ با عراق  بیشتر میداند، اغراق آمیز نیست. 

گوید که خزانه  کند اگر می نمی «سیاه نمایی»و نیز 

کشور خالی است، کسری بودجه دولت در سال جاری 

در خوشبینانه ترین حالت حدود نود هزار میلیارد تومان 

شود، بدهی دولت پیرامون پانصد هزار  پیش بینی می

کند، سپاه سه میلیون و پانصد  میلیارد تومان نوسان می

تواند در آینده بسیار نزدیک با  هزار نفری بیکاران می

ها به بازار  سرازیر شدن موج فارغ التحصیالن دانشگاه

ها تعطیل و نیمه  کار به دو برابر برسد،  اکثر کارخانه

تعطیل هستند، کشاورزی در چنان وضعیتی است که 

ایران مجبور است در سال جاری هفت میلیون تن گندم 

.وارد کند  

مصیبت بزرگ دیگری که از دوران احمدی نژاد بر 

های نقدی است. دستکم از  جای مانده، معضل یارانه

حدود دو دهه پیش به این طرف شمار بزرگی از اقتصاد 

 ایران: صد روز نخست حسن روحانی

ویژه نامه اقتصادی سیاسی        A1 
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تواند شوک فنی ناگهانی  به هر حال دولت روحانی نمی

 3/0تا  0/1وارد آورد و برای تولید روزانه در حدود 

میلیون بشکه نفت در روز در شرایط بحرانی تکنولوژی 

داری خودی  تواند از پس بحران سرمایه خلق کند. او نمی

و داخلی برآید و واضح است که در مقابل بحران جهانی، 

که البته شاید به طور جدی پس از مدت زمانی دامن 

 .آید اقتصاد ایران را بگیرد، کاری از دستش بر نمی

اندازهای داخلی خصوصی، یعنی  از راه پس -2

اندازهای مردم، فعاالن اقتصادی و  آوری پس جمع

گذاری. آیا  ها و مؤسسات و تبدیل آن به سرمایه شرکت

انداز کافی برای یک چنین نیاز عظیمی دارند؟  مردم پس

درصد  10های شهری و  درصد از خانوار 01قطعاً خیر. 

ها متوسط  ی کمتر از هزینه های روستایی هزینه از خانوار

میلیون بیکار در کشور وجود  1/0شهر و روستا دارند. 

گاهی  کرده و دانش هزار بیکار تحصیل 033دارد. از 

داراِن  سخن به میان است. زنان گروه گروه به خیل خانه

ها و  اند. حداقِل دستمزد با تمام اضافه ناگزیر پیوسته

هزار  103الحاقیه برای خانوار کارگری چهار نفری 

تومان در ماه است که باتوجه به بیکاری گسترده به 

رسیم که بخش اعظم  اصطالح بازار کار به این نتیجه می

میلیون کارگر ایرانی دور و بر همین رقم یا  0/42آن 

کنند. باتوجه به  کمتر یا فقط کمی بیشتر را دریافت می

درصد نسبت به آمار  10ها  های موجود )قیمت گرانی

درصد بنابر برآوردهای واقعی از مرداد  13رسمی و 

ی اتاقی در  خانه اند و کرایه افزایش یافته 32تا مرداد  34

هزار تومان به  133تا  003کیلومتری مرکز تهران  03

میلیون تومانی است. در  43تا  0ی  ی ودیعه اضافه

ی خانه  کرایه 34شهرهای بزرگ در شش ماه دوم سال 

اندازی در خور توجه در  درصد باال رفته است. پس 03

ی مردم در کار نیست. موجودی بانکی مردم  میان توده

در مقیاس اقتصاد کالن چیز اندکی است و چیزی است 

 .انداز اجباری زود گذر در حد توقف ناگزیر و پس

ها معموالً در جریان  انداز فعاالن اقتصادی و شرکت پس

زا به کار  های اشتغال گذاري تولید صنعتی و سرمایه

ها به صورت  انداز رود. در بهترین شرایط این پس نمی

ی احتیاطی در مقابله با هجوم تورم به کار  اندوخته

های خاصی دارند:  ها جایگاه انداز افتد. اما این پس می

ها،  های اداری و مسکونی، هایپرمارکت احداث برج

ها در تهران، کیش، قشم، مشهد و جاهای پر  هایپرمال

جایی که بورژوازی مسغالت النه کرده  سود، یعنی آن

اندازهای ناشی از  انداز خود پس است و به جز پس

پایان رانتی و دولتی و مؤسساتی را  ها و منابع بی ثروت

ها به جز جایگاه داخلی،  نیز در اختیار دارد. اما آن

توانند خیلی خوب و راحت به صورت ارز خارجی از  می

کنند. این  اند و می سیستم فرار کنند و فرار کرده

اندازها و درآمدهای باد آورده خیلی هم برایشان فرقی  پس

ندارد که قیمت ارز چقدر است، زیرا ریالی که در اختیار 

 .دارند از نوع علف خرس است

 دکتر

فریبرز  

 دانا رئیس

 

 

 

 

 

 

گذاری در تولید و  اگر به قدر کافی سرمایه

زایی وجود داشته باشد، یعنی اگر میزان  اشتغال

ی ثابت ناخالص داخلی از حدود  تشکیل سرمایه

 0033به حدود  4032هزار میلیارد لایر سال  4033

برسد و  4030هزار میلیارد لایر در سال  133تا 

 43تا  0برای سه تا پنج سال حداقل با نرخی معادل 

توان امید رونق  های ثابت رشد کند می درصد به قیمت

کاری اقتصاد را داشت.* در همین  اولیه و روغن

ها حاصل گردد. این ثبات  حال باید ثبات نسبی قیمت

 3به این معنی است که نرخ تورم کامالً به زیر 

جاها بماند و باالتر  ها همان درصد کاهش یابد و مدت

بار و  نیاید، حتی اگر دستمزدهای پولی از وضع اسف

ناچیز بیرون نیاید و حتی اگر این تفاوت و نابرابرِی 

بسیار شدید در سطح درآمدها در کشور بهبود پیدا 

 .نکند

این سید از کجا بیایند و چگونه؟ پاسخ: یکی یا بیشتر 

 :از چند راه یاد شده در زیر

اندازهای خارجی و آن چیزی نیست  از طریق پس -4

هزار  133جز افزایش فروش نفت از حدود فعلی 

ای  میلیون بشکه سهمیه 10/2بشکه در روز به همان 

اوپک. برای این کار چه چیزی الزم است؟ سه چیز: 

ها، امکان فروش در بازار )یعنی وجود  رفع تحریم

تقاضای کافی در این وضعیت بحران جهانی( و 

برداری از منابع.  امکانات تکنولوژیکی برای بهره

زمان وجود داشته  هر سه این عامل باید به طورهم

باشند که وجود ندارند. دولت روحانی شاید بتواند 

هایی نشان بدهد اما  ها روی خوش برای رفع تحریم

متحده که تا حد زیادی بر تصمیم  تصمیم ایاالت

متحدانش و شمار زیادی از کشورهای دیگر جهان 

ها  کنند. آن ها تغییر نمی گذارد به این سادگی اثر می

باید از ساختار سیاسی و قدرت در ایران مطمئن 

اندیشید  ی بزرگ نمی ها اگر به خاورمیانه باشند. آن

ای دگرگون شده را منطبق با  یقیناً تصویر خاورمیانه

ها به  پرورند. آن منافع بلندمدت خود در سر می

ساختار سیاسی و رهبری و نقش نیروهای نظامی 

ها حضور امنیتی و اطالعاتی خیلی  کار دارند، آن

  .بیشتری را خواهانند

 

.اند پرورش یافته            

سوم( آیا حسن روحانی، برای اجرای سیاست خود به 

دست تیم اقتصادی مورد نظرش، از شرایط سیاسی 

مطلوبی برخوردار است؟ این پرسش، بیانگر مهم ترین 

تردیدی است که بر سیاست اقتصادی حسن روحانی 

های  های جمهوری اسالمی در دوره کند. تجربه سنگینی می

و نیز تجربه همین صد روزه  «اصالحات»و  «سازندگی»

دهد که به رغم شکست  نخست دولت روحانی نشان می

هایی که طی هشت سال گذشته زمام  فاجعه آمیز جناح

های  سیاست و اقتصاد کشور را در دست داشتند، سنگر

.مخالفت با اصالحات اقتصادی هنوز پا بر جایند  

 عبور از بیابان

های با  در دوره زمامداری هاشمی رفسنجانی، تکنوکرات

نفوذی بودند که با تکیه بر تجربه ده سال نخست جمهوری 

های  های جهانی،  بازسازی ساختار اسالمی و دستآورد

اقتصادی کشور به منظور بیرون آمدن از یک اقتصاد 

نفتی و دولتی را در چارچوب نظام جمهوری اسالمی 

دانستند. اعتقاد آنها به امکان پذیر  کامال امکان پذیر می

بودن این تحول، در دوران زمامداری محمد خاتمی نیز 

های پنجساله سوم و چهارم تداوم  ادامه یافت و در برنامه

های ساختار  یافت. ولی این تالش در رویارویی با واقعیت

سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی به شکست انجامید و 

بانیان آن، در دوران هشت ساله احمدی نژاد، یک دوران 

.را پشت سر گذاشتند «عبور از بیابان»طوالنی   

اینک با سر کار آمدن دولت روحانی، بازماندگان همان 

تجربه همراه با تنی چند از شاگردان و پیروان جوان تر، 

بار دیگر سکان مدیریت دستگاه اجرایی را در دست 

اند. آیا آنها این بار، بر خالف گذشته،  خواهند  گرفته

توانست اصالحات پرهیز ناپذیر اقتصادی را با  

های قدرت در جمهوری اسالمی آشتی دهند؟ آیا  ساختار

های مختلف  موفق خواهند شد بر کشمکش میان کانون

قدرت در جمهوری اسالمی غلبه کنند و در راه پیشبرد 

های گوناگونی که توسط  اصالحات اقتصادی، از سد

های  محافظه کاران بر پا شده، به سالمت بگذرند؟ آیا نهاد

، و به ویژه سپاه پاسداران، از «شبه دولتی»معروف به 

منافع خود خواهند گذشت و راه را بر یک اقتصادی 

 واقعی رقابتی خواهند گشود؟

و سرانجام یک پرسش عمده: آیا آیران خواهد توانست از 

های اقتصادی بین المللی رها شود؟ امروز  مصیبت تحریم

روشن تر از آفتاب است که بدون رها شدن از این 

ها برای اصالح  مصیبت، بخش بسیار بزرگی از تالش

های اقتصادی ایران به سنگ خواهد خورد. اغراق  بنیاد

 آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که مهم ترین دستآورد حسن 

 ماامه روشنگر

Rowshangar 

www.rowshangar.com 

rowshanar1@yahoo.com 

Tel:  627-312-1212 

 اعتدال در تسلیم به ساخت، نابهنجار نیست

 گرایی او در بازارگرایی است گرایی این دولت همان افراط اعتدال
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 (.بود می

چه در بودجه  اندازهای دولتی معموالً برای آن پس -1

روند. بودجه مبتنی بر  بینی شده است به کار می پیش

ای دارد  برنامه نیست و تازه برنامه هم نه سازمان برنامه

ی نظری و نه حمایت مردمی و نه نظارت  و نه پشتوانه

اندازهای  اندازهای دولتی اگر شامل پس دموکراتیک. پس

اند، برای روشن کردن  های دولتی مؤسسات و شرکت

اند و نه با برنامه و نه با نظارت.  موتور رشد نه کافی

های دولتی باال است.  ریخت و پاش در شرکت

ها حضور دارند به نحوی  های وابسته به جناح بندی گروه

که گروهی حضور دولت جدید را فرصتی برای نوبت 

آورند. حقوق و  ی خود به حساب می سوداندوزی ویژه

مزایای مدیران رده باال و مشاوران، مدعیان و سهم بر 

ها  آن چنان باال است که نسبت به حقوق و دستمزد پایینی

ی چندین ده یا حتی  سابقه های بی در همان واحدها به رقم

ی  های توسعه رسد. کمتر منابعی برای راه صد برابر می

 .افتد ها به کار می تولید و امکانات تولیدی در این شرکت

های تولیدی و خدماتی و دولتی از فضای  مدیران شرکت

سازی محیط و تفکر  ی مسموم حساب شده و با برنامه

ها مساوی است با  که دولتی بودن فعالیت مبنی بر این

شکست و نابودی و انحراف، و حتی انواع و اقسام 

توانند  کنند و تا می برداری می های ناسزا، بهره حرف

دهند به دست تند باد حوادث  ملی را می های منابع و ثروت

دولتی، موسساتی  بورس یا به ثمن بخس به واحدهای نیمه

دهی یا سود  کنند. زیان و خصوصی اختصاص واگذار می

ها چه بسا حساب شده و با  غیر قابل قبول این شرکت

ی آن توجیه واگذار کردن آن شرکت  برنامه است تا نتیجه

 .های پرت به مدیرانشان باشد با بهای ناچیز و قیمت

دهی سیستم  های ویژه که از طریق توان وام راه -0

سازی شده  بانکی، که در واقع بخش اعظم آن خصوصی

و در اختیار انحصارگرانی چند قرار گرفته است، ایجاد 

اند که به موسسات دولتی و به اصطالح  هایی  شود، وام می

داران دارای ارتباط و اعتبار ویژه یا  نهادی، سرمایه

شوند. پیمانکاران یا  ها اعطا می شرکای خود آن بانک

گذاران نهادی طرف قرارداد دولت برای اجرای  سرمایه

. زمانی یکی از مسئوالن  اند های عمرانِی بزرگ طرح

 433تر از  های کم اقتصادی گفت ما در طرح -نظامی 

شویم چون برایمان صرف  میلیارد تومان وارد نمی

یا  403کنند البد با توجه به نرخ تورم این رقم باید به  نمی

میلیارد تومان رسیده باشد. اما واقعیت آن است که  233

های کوچک و بزرگ حضور  ها در خیلی از طرح آن

دارند. این واحد که روی هم تعهداتشان به بیش از چند ده 

درصد  43تا  0رسد )چیزی در حدود  میلیارد دالر می

گیرند  تولید ناخالص داخلی(، پول را از سیستم بانکی می

و کار را به صورت دست دوم به دیگر پیمانکاران 

کنند و آنها هم به پیمانکاران رده ی بعدی  واگذار می

انداز  روی می آورند و الی آخر. در این میان پول و پس

و سرمایه از سیستم بانکی به مخزن این واحدها راه 

یابد و پس از گردش و ایجاد سود اگر مقتضی باشد به  می

گردد _ و البته در زمان بحران بر  جای خود برمی

های سنگینی در اقتصاد  گردد و موجب اختالل نمی

 .شود، که اکنون شده است و شاهد آن هستیم می

گیری خالصه ضروری است.  جا یک نتیجه تا این -1

برای تحول در اقتصاد به نحوی که به بهترین ضرورت 

ها و  داری مؤسساتی، یعنی بنگاه البته اگر سرمایه

ای را که زیر چتر حمایت کامل  مؤسسات ویژه

کنند، در نظر بگیریم  اند اما خصوصی عمل می دولت

اندازها و  ها از پس اساساً کسی جز معدود خودی

آورد. به هر حال  ها سر در نمی وکتاب آن حساب

ها معموالً به مسیری که بورژوازی  اندازهای آن پس

ها مثل  پیوندند. آن رود می تجاری و مستغالت راه می

یک بنگاه دولتی از منابعِ خوب و آسان استفاده 

جویند و  کنند، اما مثل یک بنگاه خصوصی سود می می

های اقتصادی  ها یا شترمرغ به اصطالح شتر گاو پلنگ

ها و ادعاهای کارکردی  اند و عنداالقتضاء در هیأت

 .شوند متفاوت ظاهر می

اندازهای بانکی که به صورت وام در اختیار  پس -0

گیرد معموالً در اختیار متقاضیان  متقاضیان قرار می

گیرد  گیرد و اگر می خرد و ضعیف و نیازمند قرار نمی

دردی را از ها با گذاری رمایهقدر ناچیز است که  آن

کند. همین وزیر صنایع  دردهای فراوان آنان دوا نمی

ی طوالنی و اشتهاری  دولت یازدهم که سابقه

داران و  تر در دفاع از بزرگ سرمایه طوالنی

واحدهای خصوصی سنگین وزن دارد خودش در 

اولین روزهای کاریش خوش و خوب و خندان 

های کارفرمایی و صنایع بزرگ  روی اتحادیه دربه

تواند  گشود و معلوم است که حاصل این کار ما می

تخصیص اعتبارات و منابع و امکانات و تسهیالت به 

که  داری داخلی باشد. اما این نفع این بخش از سرمایه

گیر وزیر برای  ی آسان وزارت صنایع، با این روحیه

زایی برای  های اشتغال مدیران خصوصی، بیاید و الزام

صنایع را تدوین کند و به آن الویت بدهد بعید است و 

گرای افراطی  ی این وزیر خصوصی اساساً با روحیه

سازی،  سازگار نیست. صنایع خودروسازی، قطعه

سازی، نساجی و برخی  فلزی، و مکانیکی و ماشین

گردند  اند که دنبال فرصت می مواد غذایی، از صنایعی

تا وام ارزی و ریالی ارزان بگیرند، نظارت از 

هایشان برداشته شود، اما حتماً نظارت و  قیمت

که  گیری بر دستمزدهاشان برقرار بماند تا، چنان سخت

ایم، بتواند سود و ارز از ایران خارج  ها آزموده سال

کنند و از دبی تا اسپانیا تا کانادا ملک بخرند و بشوند 

تاج سر بخش خصوصی. وزیر صنایع سنخیت زیاد و 

 .عجیبی با این صنایع دارد

سازی های بزرگی نیز که توسط  تأسیسات و ساختمان

وزارت راه و شهرسازی باید به اجرا درآیند، در ذیل 

رهبری وزیری قرار دارد که یدطوالیی در حمایت از 

جا کردن منابع و  دار در جابه آزادی سرمایه

ای که برای  برخورداری از امکانات ملی، با هر هزینه

آورد، دارد. پیمانکاران، بساز و  اقتصاد به بار می

سازان، سازندگان واحدهای تجاری  ها، برج بفروش

اکنون از آمدن چنین وزیری شادمانگی  آسا از هم غول

اندازها و منابع به سمت ایشان  کنند. انتقال پس می

ی رفاه اجتماعی و  لزوماً مختص رشد اشتغال و توسعه

های شلخته و بی  اقتصادی نیست )البته نه این که طرح

توانست التیامی در  در و پیکر و ناقص مسکن مهر می

ی اجتماعی  این مورد باشد، مگر آن که در متن برنامه

گرفت و مبتنی بر  و نظارت اقتصادی ویژه قرار می

ی شهری  های توسعه یابی و نیازسنجی و برنامه کالن

اقتصادی کالن کشور یعنی تأمین سرمایه برای تولید و 

ها  هایی را بر شمردیم، اما این راه اشتغال پاسخ دهد. راه

اند. من یقین دارم با این کلیِد تدبیِر این دولت  بسته شده

شوند. البته شاید گرهی از کار  ها گشوده نمی این راه

داری وابسته به این  ی بخشی از بزرگ سرمایه  فروبسته

دولت یا صاحبان قدرت برای اعمال نفوذ در منابع 

اقتصادی بگشاید اما این منجر به چاالک شدن همه 

شود.  ی فقر و بیکاری نمی ی اقتصاد و رفع بلیه جانبه

این، به جای خود. اما وقتی رئیس ستاد نیروهای مسلح 

ایم به خواست دولت  گفت، هر کاری در اقتصاد کرده

ها  های آن گذاری بوده است معنایش این نیست که سرمایه

گذاری ایجاد شده مربوط به  و واحدهای بزرگ سرمایه

ی اجتماعی ـ  ی نوظهوِر توانمندی که در شبکه آنان طبقه

ای حضور دارد و تعهداتی دارد که از  اقتصادی گسترده

آید،  های تاریخ اقتصاد ایران به شمار می باالترین رقم

ناگهان با گردش کلیدی در قفلی از سوی دولت ناپدید 

بندی،  دهد. نه، شکل شود و فرصت را به دیگری می می

های مالک و  ساختار و حضور طبقات اقتصادی و الیه

هایی در  وآمد دولت گونه نیست که با رفت بردار این بهره

چارچوب و در مدار قدرت موجود از میان برود یا 

تغییر ماهیت دهد. اتفاقاً این رقیب این بار بسیار قَدَر 

ترین  ی دولت گذشته اصلی ی هشت ساله است. دوره

مأموریتش انتقال قدرت اقتصادی به همین سو بوده 

های  در مورد فعالیت»است. منظور از گفتن این که 

 «تبعیت»واقعاً  «کنیم اقتصادی از نظر دولت تبعیت می

ها  جا که پس از سال نیست. به نظر من از آن

برخورداری از قدرت اقتصادی در مواجهه با مشکالت 

اقتصادی و به دلیل ناکارآمدی مدیریتی و فراوانی 

امکانات و برخورداری از رانت و امتیاز و بنابراین 

ناالزم بودن ابتکار و تالش، این واحدها با بحران 

داند و باید  ی خود می اند دولت. وظیفه رو شده روبه

چنین کند که بیاید و واحدهای به ِگل نشسته را بگیرد  هم

های تازه نفس را تحویل  و به جای آن واحدها و فعالیت

دهد. این چنین که بشود بخش مهم دیگری از امکانات 

گذاری باز در مدارهایی قرار خواهد گرفت که  سرمایه

گره چندانی از معضل بیکاری، کم رشدی و ناکارآمدی 

هایی بر دارد  گشاید و گرچه شاید باری را از دوش نمی

 .اما بار گرانسنگ دیگری بر دوش جامعه خواهد شد

گردد. تورم معضل بعدی  بحث بعدی من به تورم بر می

که  «بیکاری توأم با تورم»ای است به نام  از دوگانه

پیدایی و ماندگاریش جای بحث مفصل دیگری را 

ی دوم به آن  طلبد، اما فعالً به عنوان عارضه می

 :پردازم می

تورم در ساختار و توزیع درآمد و قدرت اقتصادی  -4

ام و اثبات  دار. این حرف را بارها گفته ایران ریشه

ایم و تجربه شده است، اما کجاست گوش شنوا.  کرده

هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور  103گویند وجود  می

هزار  103گویند چرا این  عامل تورم است اما نمی

میلیارد تومان به وجود آمده است و حاال که به وجود 

آمده ـ و البته از زیرزمین به بیرون نجوشیده است از 

هایی آن  مریخ هم نیامده است ـ چه کسان و چه مؤسسه

اندازند. تا به  کنند و چگونه به کارش می را تملک می

ها پاسخ داده نشود نقش نقدینگی در تورم نیز  این پرسش

 .ماند نامعلوم بلکه گیج کننده باقی می
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های جداگانه را به  داری داری جهانی و سرمایه سرمایه

نژاد نبود  سمت تورمی لجام گسیخته کشاند تقصیر احمدی

پذیر باشد تقصیر  اما ساختن اقتصادی که این چنین آسیب

ی مسئوالنی است که از گذشته تا حال زمام  او و همه

امور اقتصاد را در دست داشته و دارند و حاال باز به 

ی  درصدی سال گذشته 1/0اند. رشد منفی  قدرت رسیده

و شاید منفی  – 32اقتصاد یا همان میزان رشد منفی سال 

ای است  ها به خاطر ساختار اقتصادی با همان نرخ -تر 

شود و نوع  داری مشخص می که با ساخت اقتصاد سرمایه

زا، سودآور، حبابی، رانتی، توأم با فساد مالی و  آن تورم

های زیادی که  اداری و جز آن است. من منکر زیرساخت

اند یا صنایع تولیدی دولتی و  در ایران ساخته شده

های  خصوصی نیستم، اما همان قدر هم منکر هزینه

ای و تولیدی  اثربخشی هزینه غیرمنطقی و سنگین و کم

 .ها نیستم آن

تورم ناشی از ساخت توزیع درآمد و ثروت است. اگر  -1

گیرد،  حساب و کتاب از بانک مرکزی وام می دولتی بی

های اجتماعی  گذارد نقدینگی در میان گروه اگر دولتی می

شود و  و موسساتی خاص رشد کند، اگر دولتی ناگزیر می

ها را بپذیرد و به این جهت با کمبود ارز و سپس  تحریم

شود و بیکاری و تورم هر دو به  مواد اولیه رو به رو می

میل  کند، اگر دولتی ناتوان یا بی آور رشد می طور سرسام

خواری نهادینه شده است  در حل مشکل بحران زای رانت

خواهد جلوی فرار سرمایه  تواند یا نمی و اگر دولتی نمی

را به خارج بگیرد همه و همه ناشی از قدرتی است که 

در ورای این دولت و در ساخت مالکیت و قدرت 

 .دارد ریشه

 03کنم: تورم اکنون  گیری دیگری می باز نتیجه   -0

 42درصدی بود. بیکاری  23درصدی است قبالً 

درصدی است. هر دوی  43درصدی بود اکنون تقریباً 

ی مردم و بر سالمت و راحت و زیست  ها بر بنیه این

های  آورند: هیچ یک از برنامه ها فشار می  انسانی آن

اش چیزی بیان  ی رئیس جمهور و کابینه اعالم شده

یابی درست  اند که بتوان به تشخیص درست، درمان نکرده

ها مطمئن شد. دو فقره از  ها و عزم دولت آن و اقدام

های اقتصادی وزیر اقتصاد که تاکنون معلوم  سیاست

گردیده است یکی این است که مایل نیست فاز دوم 

ها اجرا شود و دیگر این که در برابر فساد ریشه  یارانه

دار و گسترده ی موجود می خواهد شفاف سازی کند. اما 

در برابر این غول نکبت لیبرالیسم و اقتصاد نوکالسیکی، 

ی نمایندگانش در همین دولت هستند، این  که حاال همه

وزیر اقتصاد پیش از این مواضعی مخالف سیاست های 

بازارگرا، نوکالسیکی و تعدیل، گرچه بسیار مالیم، بیان 

کرده بود. اما اصالً معلوم نیست این وزیر اقتصاد آن 

ریزی و  رئیس بانک مرکزی یا این رئیس نهاد برنامه

توانند قاعدتاً، عرفاً، عمالً و  سازمان های متبوعشان می

های  نیتاً کاری انجام بدهند که جلوی این کژ کاری

مصیبت بار اقتصادی را بگیرد یا خیر. من یادم هست که 

ریزی بیش از  هم وزیر اقتصاد و هم رئیس نهاد برنامه

این انتقادهای رقیقی از نظام بازاری و توزیع درآمدی 

ای قرار  ها در مجموعه فعلی بر زبان رانده بودند اما آن

های پیشین اما  کارتر از دولت دارند که بسیار محافظه

همان قدر وفادار به کارکردهای نولیبرالی و بازارگرایی 

افراطی است. وزیر و مسئوالن رده باالی اقتصادی در 

جمع وزیران عملیاتی راه و شهرسازی، نفت، انرژی، 

صنایع و کشاورزی، با این ساختار سیاسی و حقوقی 

وزیر راه و شهرسازی منتخب دولت یازدهم که  -2

های مجری سیاست تعدیل  باز از اصحاب دولت

های تأمین مسکن دولتی  ساختاری است، از سیاست

گوید تقصیر تورم به گردن مسکن  بیزار است. او می

هزار میلیارد تومان  01افزاید دولت  مهر است، و می

از منابع بانک مرکزی پول گرفته است و برای پایان 

هزار میلیارد تومان دیگر هم نیاز  42بردن طرح به 

نیست. او از قول بهمنی رئیس پیشین بانک مرکزی 

ی پولی پرداخت  ها از محل پایه گوید که این پول می

ی پولی کشور پول مسکن مهر و  درصد پایه 13شده و 

درصد از تورم هم به گردن مسکن مهر  13بنابراین 

ها ار بیخ و بن غیرکارشناسی است.  است. این حرف

هزار میلیارد تومان  01خیلی ساده بگویم اگر آن 

ی پولی  ی پولی است پس پایه درصد پایه 13معادل 

هزار میلیارد تومان که این رقم تقریباً  30شود   می

. اما 4032برابر است با برآورد من برای اوایل سال 

ی پولی و نقدینگی با آهنگ غیرقابل قبول و با  پایه

سال گذشته رشد کرده  20-23توزیع نابرابر در طول 

ها و اشخاص و  است و حاصل آن نصیب بنگاه

های توانمند شده است و تاکنون کسی از جمله  شرکت

همین آقای وزیر به این روند اعتراضی نکرده است. 

 13درصد موجب  13افزاید این  ضمناً آقای وزیر می

درصد تورم شده است. این هم درست نیست زیرا 

ی پولی )پول  کشایی تورم نسبت به افزایش پایه

درصد  13نیست و بنابراین نباید آن  4پرقدرت( عدد 

درصد اشتباه گرفت تورم به جز  13را با این 

های دولتی همیشگی دلیل دیگری هم دارد:  سیاست

توزیع نابرابر درآمد و ثروت. به هر روی هر وزیر 

دیگری هم ممکن است تورم را به گردن چیزی پیش 

از جلوس بر کرسی صدرات بیندازد. این طوری 

 .توان تورم را شناسایی کرد چه برسد به حل آن نمی

نژاد  های تورم را به سر دولت احمدی کاسه کوزه -0

نشکنیم. او عضوی از این ساختار قدرت اقتصادی و 

سیاسی است و به منصب محکم و باالیی هم منتقل شده 

اند عضوی  است و کسانی هم که حاال بر سر کار آمده

ی فعلی همان کارگزاران به  از آن بوده و هستند. کابینه

تر یعنی  اضافه ی چند تا شکسته بندی است که اعتدالی

تر شده  گراتر و تعدیل ساختاری محافظ کارتر و سرمایه

است. مگر زمانی که اعضای همین کابینه در 

های پیشین بر سر کار بودند چه گلی بر سر  دولت

کشاورزی، صنعت، نفت، انرژی و مسکن زده شد که 

های  نژاد اشتباه شد. دولت احمدی بعد از آن زده نمی

ای داشته است، اما این طور نیست  سنگین و پز هزینه

 13تا  13های هاشمی تورم  که اقتصاد در دوره

درصدی را تجربه نکرده باشد و تازه به باالترین حد 

بدهی خالص نسبت به تولید ناخالص ملی در مقیاس 

جهانی نرسیده باشد و بیکاری نیز دامن نگسترده باشد. 

ها از آن زمان تاکنون ادامه داشته  رشد زیرساخت

حساب و کتاب، ناکارآمد، با هزینه ای  است، اما بی

رسان به محیط  بسیار باالتر از استاندارد، چه بسا زیان

 .زیست و کم تأثیر بر تولید و رفاه و عدالت همگانی

در پی  34که به طور ناگهانی از زمستان سال  این

تومان به  4433جدی شدن تحریم قیمت دالر از حدود 

تومان  0033تومان و حاال به متوسط  1333باالتر از 

رسید و اقتصاِد به شدت وابسته به مدار نفتی 

موجود کاری از دستشان بر نمی آید و اصالً نمی  

خواسته اند هم کاری اساسی که اندکی دگرگونی ایجاد 

 .کند انجام دهند

برنامگی و این تدبیرجویی که  با این ترکیب و با این بی

ترین نمایندگان  یابد که اصلی اعتدال را در این می

گر و مالی را در کنار  ی واسطه داری و مکانیزه سرمایه

خود بنشاند پنجره های امیدی، هرچند کوچک، گشوده 

ی  ترین اتحادیه نیست. این دولتی است که رئیس عالی

داری یعنی رئیس اتاق بازرگانی را  کارفرمایی و سرمایه

با حفظ سمت در مقام رئیس دفتر )یعنی محرم اسرار 

ملّی( و رئیس بانک کارآفرین، یعنی رئیس بانک 

ی کارفرمایی را رئیس بانک مرکزی و مبلغ و  اتحادیه

ی تعدیل ساختاری را معاون اول  کارگزار بزرگ نظریه

و نظریه پرداز و قطب راست افراطی را مشاور و دو 

تن از وزیران پیشین یعنی آن یاران و همکاران 

کاری بزرگ کشور را در  داری مقاطعه سرمایه

های اصلی اجرایی قرار داده است. این دولتی است  پست

ای از کارگران و کارکنان و انبوه  که هیچ یاری

گیرد، مگر آن که به صبوری بازهم  محرومان نمی

بیشتر دعوتشان کند. این دولتی است که برای 

دگراندیشان در راستای راه حل یابی اقتصاد بحرانی 

شمشیر را از زیر بسته است اما به زودی شمشیر به رو 

می آید. این دولت در برنامه ها، طرح ها و فعالیت های 

اساسی و کنترل کننده اش، یکی یکی از نیروهای مسلح 

کمک می گیرد. وزیر خارجه اش که قرار بود نماد 

تدبیر و هوشمندی دیپلماتیک باشد به فیس بوک می 

پیوندد و در جا دستگاه انتظامی را علیه این کار برمی 

 .انگیزد و سپس ساکت می شود

باری، عزم و توان چنین دولتی برای انجام دگرگونی 

اقتصاد اساسی سخت تردیدآمیز است. از همه بدتر این 

ی خود را در انتخاب راه حل  است که این دولت رویه

بیند و نزدیک  های نولیبرالی افراطی عین اعتدال می

کاری  شدن به نمایندگان مستقیم مردم را عین افراط

   .پندارد می

ویژه نامه اقتصادی سیاسی        A0 
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ویژه اقتصادی 0ادامه  ایران: در صد  ... از صفحه   

روحانی در صد روزه نخست زمامداری اش تحوالت 

بزرگی بود که در عرصه سیاست خارجی کشور انجام 

های مربوط به  گرفت، به ویژه آنچه در زمینه گفتگو

ای که به تازگی  ای ایران جریان یافت. وقفه پرونده هسته

ها به وجود آمد، از اهمیت راه  در دور آخر این گفتگو

دهد که هرگونه عادی  کاهد، ولی نشان می طی شده نمی

سازی جایگاه ایران در روابط بین المللی، که یکی از 

های اقتصادی کشور  شروط اصلی برای مقابله با دشواری

های نیرومند  های بسیار شدید کانون است، با مقاومت

.شود رو می قدرت در جمهوری اسالمی روبه  

در پی صد روز زمامداری، دولت حسن روحانی هنوز 

تواند نظام جمهوری اسالمی را با  ثابت نکرده است که می

اصالحات بنیادی اقتصادی آشتی دهد. تردیدی نیست که 

طی این مدت کوتاه، مدیریت اقتصادی کشور از اعتبار و 

رسد که  اعتماد بیشتری برخوردار بوده است. به نظر می

آهنگ افزایش نرخ تورم کند تر شده، ولی این تحول  

شکننده تر از آن است که بتواند به عنوان یک تغییر 

پایدار در کارنامه دولت تازه ثبت شود. در عرصه رشد 

اقتصادی نیز هنوز تحولی پیش نیآمده، هر چند که پیش 

شود این شاخص بتواند خود را از محدوده شدیدا  بینی می

.منفی تا سطح صفر باال بکشاند  

با توجه به کوه مشکالت بر جای مانده از دوران احمدی 

نژاد، حساب خواهی مردم از دولت روحانی هنوز آغاز 

نشده و ماه عسل میان آنها همچنان ادامه دارد. اما این 

رود و مردم نتایج مشخص  دوره به تدریج رو به پایان می

ها و بازار کار  را در عرصه قیمت «تدبیر و امید»

 جستجو خواهند کرد. 

هاای ساناگایان گامارکای  صادراتی هندی به بریتانیا تاعارفاه

نمود!  همچنین یک مورد برجسته دیگر و یکای  وضع می

از دالیل حمله به لیبی، ایجاد بانک توسعه آفاریاقاا تاوساط 

قذافی بود. قذافی به فکر پشاتاواناه زر بارای پاول کشاور 

خودش بود و قصد داشت با سیستم چاپ پول بی پشاتاواناه 

)که پس از کنفرانس برتن وودز توسط آماریاکاا رسامایات 

ی جدی نماید.  آمریکا و چین در مورد لیبی  یافت( مبارزه

ای داشتند. در مورد لیبی، افکار عمومی  همکاری همدالنه

دیکتاتوری توجیه شدند. اکناون نایاز -با دوگانه دموکراسی

موضوع لیبی فراموش شده است اما مطمئن باشایاد مااناناد 

مرداد که باالخره اسناد آن از حالت محرماناه  ۱۸کودتای 

شاود کاه دالیال   خارج شد روزی نیز اسنادی ماناتاشار مای

کالن اقتصادی در رابطه حمله به لیبی منتشر خواهد شاد. 

به شدت تاکید دارم خوب بودن یاا ناباودن قاذافای اهامایات 

ندارد. خوب یا بد بودن من یاا ماا، در ناظار هار کاس از 

شود. حرف من این است که ما  منظر منافعش قضاوت می

هاا  های سطحی را کناار بازنایام و باه واقاعایات باید جنجال

ی زمانی درسی که ماا مایاگایاریام  توجه کنیم. در این برهه

این است: ایران فعالً نباید گاف سیاسی داده و باه راحاتای 

بهانه به دست دشمنان و رقبای خود بادهاد. ضامان ایاناکاه 

برای مقابله با تحریم ها، زیرساخت های خود را واکسیناه 

کند که این واکسیناسیون اقتصادی را می توان از طاریاق 

پیشنهاداتی که عرض کردم ، دنبال کنیم. این پایاشاناهاادات 

نه فقط مطالبه نخبگان مخالف سرمایه داری، که می تواند 

خواسته ی طبقات زحمتکش و طاباقاه کاارگار ایاران نایاز 

 .باشد

مبارزه گسترده و شدید با فساد اقتصادی به  :۱۲

 .خصوص فساد دولتی

های اجتماعی از عرصه رقابت  خارج کردن بیمه :۱۱

 .ای جدید های بیمه برای کسب سود و ایجاد تعاونی

جلوگیری از خصوصی شدن بانک مرکزی و  :۱۹

ایجاد یک حلقه برنامه ریزی با ریاست وزیر اقتصاد، 

وزیر کار، رئیس سازمان برنامه و بودجه و حضور 

ای  شخص رئیس جمهور و ایجاد یک ساز کار مشاوره

از تمامی نظریه پردازان اقتصاد در ایران بدون حصر 

 و استثناء

هماهنگی بین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصاد  :۱۰

 .کشور

ایجاد مالیات پلکانی بر سرمایه مالی و تجاری و سایر  :۱۰

 …های غیر مولد و بخش

های بزرگ  تا همینجا کافیست! به نظر شما قدرت- 

 کند تا ما این کارها را بکنیم؟ اقتصادی دنیا نگاه می

ترس و حتی ممانعت از رشد اقتصاد کشورهای در  

حال توسعه در ادبیات اقتصاد سیاسی امری طبیعی 

شود. همانطور که در یک اقتصاد سرمایه  محسوب می

ی شئون اقتصادی جامعه سایه  داری، رقابت بر کلیه

اندازد، زمانی که روابط اقتصاد بازار آزاد جهان  می

ها نیز ابعاد جدی تر و گسترده تر و  گیر شود، رقابت

ی بین  های گسترده گیرند. جنگ گاه مهلک تری می

گیرند.  المللی اغلب از پس این منازعات اوج می

ی توسعه  ای در حوزه هاجون چانگ اقتصاد دان کره

است که آثار قابل توجهی اخیرا ً از او ترجمه شده 

 .است

 Kicking the“ او در یکی از آثار خاود باه مافاهاوم 

ladder”  انداختن نردبان توسعه بارای کشاورهاای “ یا

کند. به این ماعانای اسات کاه  اشاره می”  در حال توسعه

هاا ماماکان اسات  کشورهای صنعتی شده از تاماام راه 

ی دیگر کشورها استفاده کنند و  برای ممانعت از توسعه

راهی که رفته اند را برای دیگران پاک کرده و یا حتی 

هاای  هایی مانند آدرس غالاط دادن مخدوش کنند. از راه

های فانای و  آکادمیک بگیرید تا ممانعت از انتشار یافته

هاای  هاای اقاتاصاادی و حارباه تکنولاوژیاک تاا تاحاریام

گمرکی و تجاری، همه و همه ابزارهای نرم و یا حاتای 

خشن انحصارگرایی و امپریالیسم اقتاصاادی ماحاساوب 

هاا را هار روزه  شود. ابزارهایی که استافااده از آن می

تاوانایام رصاد کانایام.  توسط دَول ماعاظام صاناعاتای مای

همانطور که در گذشته دولات باریاتاانایاا بارای جاباران 

کسری تاراز خاود باه دلایال عاالقاه باه چاای در بایان 

ها تصمیم گرفت به چیان تاریااک صاادر کاناد.  انگلیسی

تریاک غیر قانونی بود و یاک ماحاماولاه تاوساط چایان 

کشف و توقیف شد. نیروی نظامی بریتانیاا وارد عامال 

شد و دخالت نظامی کردند. در آخر نیز هنگ کناگ را 

سال به اختیار خاود در آوردناد. از ایان  ۲۴۴به مدت 

ها با بازار آزاد برای دفاع از اقتصاد ملی  دست ضدیت

زیاد دیده شده است. انگلستان خود مروج اقتصاد بازار 

آزاد بود. ولی ارتش انگلیسی وابسته باه کاماپاانای هاناد 

که همواره با دخاالات دولات باریاتاانایاا از ایان -شرقی 

ماحاصاوالت نسااجای خاود را  -شد! کمپانی حمایت می

هاای  کارد، ولای از پاارچاه بدون تعرفاه وارد هاناد مای

های کشور و انتقال  ملی کردن بخشی از سهام بانک :۹

 .های خصوصی به بانک ملی مادر سهام بانک

هدایت نقدینگی به بخش تولید و تزریق هدف دار  :۰

 .های استراتژیک  پول به بخش

محدود شدن خام فروشی فقط به اندازه مازاد تولید  :۰

 .داخلی در هر مرحله

ایجاد موسسه ملی صادرات برای انجام کارهای  :۰

ها و دادن مشاوره رایگان به صنعت  پژوهشی در بازار

 گران

تدوین برنامه دقیق جذب سرمایه خارجی، درست در  :۱

جائی که برنامه بلند مدت اقتصاد ملی تعیین کرده است 

 .خواهند نه جائی که خود صاحبان سرمایه خارجی می

 .کنترل شدید ارز خارجی :۸

های کمرگی بر مواد مصرفی و  باال بردن تعرفه :۳

صنعتی قابل تولید در داخل و ممنوعیت واردات هر 

 .کاالئی استراتژیکی که توان تولید آنرا در کشور داریم

توجه به سهم کنترل گری نیروی کار بر تولید و :۲۴

 های کنترل کارگری پذیرش انواع ایده

تزریق حجمی از یارانه بصورت هدف دار به  :۲۲

ای و  حرفه R&D بخش آموزش و تحقیقات و واحدهای

 .مرتبط کردن آنها با صنایع مستعد

ای وارداتی برای  استرداد حقوق کمرگی درون داده :۲۱

: توجه گام به گام به ضریب تشدید و ۲۹صادرات. 

 .تکمیل قدم به قدم زنجیره تکنولوژی

چاپ اوراق قرضه ملی باشرط تبدیل این اوراق به :۲۰

 .های عمرانی و تحقیقاتی  سهام شرکت

ی  کنترل موالید و خودداری از کنار گذاشتن برنامه :۲۰

کنترل رشد جمعیت کشور.)توجه داشته باشید که واژه 

دهد و از طرف دیگر با  کنترل الزاما معنی کاهش نمی

 (.وار هم مغایر است زاد و ولد ملخ 

های ضربت کنترل آب. بازسازی تمام  اجرای طرح :۲۰

ها. سرمایه گذاری  منابع آبی در حال نابودی مانند قنات 

اصولی در بحث باروری حساب شده و منظم ابرها، 

کاهش مصرف آب شرب در مصارف غیر شرب و در 

 .نهایت حذف آب شرب از هرگونه مصرف دیگر

تالش برای جذب پنهانی متخصصین خارجی در :۲۱

 صنایع مهم داخل کشور

های مورد نیاز کشور در  خرید تکنولوژی :۲۸

 .های خارجی چهارچوب برنامه ریزی ملی از کشور

های پایین دستِی خود دولت از  ممانعت دستگاه :۲۳

 .تغییر در قانون کار، به ضرر نیروی کار

توجه ویژه به بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی  :۱۴

در داخل و ایجاد طرح تعاونی سازی مزارعی که در 

های کشاورز، تقسیم  ی ارث بری فرزندان خانواده نتیجه

شوند)به منظور حفظ تولید با مقیاس باال و ایجاد  می

 .(های اقتصادی ناشی از مقیاس صرفه

ویژه اقتصادی 4ادامه ی  اگر طبقات ...از صفحه   
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از ظهر بود که چهارتا اتومبیل وارد قصبه ی "م" شد.  
اعضای هیأت، با میمی هایی که پیشوازشان رفته بودند، 

وارد محل حزب شدند.  چای و شیرینی صرف 
شد...هیأت عجله داشت که هرچه زودتر به انجام وظایف 

و مأموریت خود بپردازد.  عضو برجسته ی هیأت که 
 دکتر در علم حقوق بود، گفت:

از آن جایی که برگزاری میتینگ ممنوع است بهتر  -
است با رفقا دوستانه تر و از نزدیک تر صحبت 

 کنیم...این جاها جای مناسبی پیدا می شه؟

قهوه خونه هس. -  

 قهوه خانه و باغچه پشتش پر از جمعیت شد.

رجال پنج گانه ی سیاست و دانش با چهره های خندان و 
بشاش  ورود کردند و بر صندلی های لق و لوق قهوه 

 خانه نشستند و  دکتر آغاز سخن کرد:

هم میهنان عزیز! -  

ما، برای جواب گویی به سؤاالت شما و تشریح برنامه ها 
و هدف های حزبی ست که امروز در این مکان مقدس 

مزاحم شما شده ایم...تقاضای ما این است که هرگونه 
مشکالتی یا سؤاالتی دارید، بدون هیچ مقدمه چینی و 
تشریفاتی با ما در میان یگذارید تا ما به نوبت به یکی 

 یکِی آن ها جواب الزم عرض کنیم.

جمعیت که قهوه خانه را به قوطی ساردین تبدیل کرده بود 
از این که برای اولین بار از "رئیسای حبز" )دهاتی ها 

معموال حزب را حبز تلفظ می کننذ.( حرفی به زبان 
 خودش می شنید گل از گل اش شکفت...

 اوستا صالح دالک به مسئول تشکیالت گفت:

بیخود مارو زهره ترک کرده بودین بابا...اینام که عین  -
خودمان حرف می زنن. از سیر تا پیاز فهمیدم چی گفت 

 می خواین براتون بگم؟

 مسئول گفت:

جوجه رو آخر پاییز می شمرن. حاال کجاشو دیدی؟ این  -
هنوز صحبت سیاسی نبود بذار  اون رگ سیاسی شون 
بجنبه تا به ت بگم. اون وخ  افالطونم بیاد یک کلمه شو 

 نمی تونه بفهمه.

 علی آقا پاشد ایستاد و گفت:

اگه اجازه بفرمایین جسارته، عرضی داشتم... -  

عرض بنده اینه که اگه آقایون، انشاال به سالمتی، سر  
 کار اومدین  چی کار میکنین؟

رجال به هم نگاه کردند.  چون می دانستند با چنین سؤالی 
رو به رو خواهند شد، جوابش را پیش پیش آماده کرده 

 بودند.

دکتر حقوق به این سؤال جواب داد و "خاطر محترم هم 
 میهنان گرامی" خود را "مستحضر" کرد که:

تدوین قانون اساسی جدیدی متضمن رشد و توسعه ی  -
تشکیالت سیاسی و سوسیال ما بر اساس ایده آل های 

دموکراتیک و متکی بر اصوِل استفاده از انرژی های 
اضداد؛ همچنین ارائه ی طریق صحیح برای خرج کردن 

وام هایی که با مساعد کردن زمینه از کشورهای غربی 
که با عالی ترین مظنه های انترناسیونال  -گرفته می شود 

حاضرند به کشورهایی که در شاهراه های پروگره 
سیستی خود می خواهند گام بردارند، قرض بدهند از 

نخستین هدف های حزب ماست...حزب ما نیز مانند سایر 
پارتی های پروگره سیست دنیا محاسبات دقیقی براساس 

و پایه ی افکار آبژکتیف و نقشه های رئالیستِی خود به 

حرف که قحط نیس، اما...آخه نشنیدی که می گن حرف 
حرف میاره؟ ...اومدیم و عشق شون گل کرد و  زد پس 

کله شون که اونا یک چیزی از ما بپرسن...فکر این جاشو 
بکن...اگه این جوری شد چه خاکی به سرمون 

بریزیم؟...جلو مردم و جلو آدمایی که از اون یکی حزب 
میان تا سر و گوش آب بدن، همچی می شیم سکه ی یک 

 پول.

 مسئول گفت:

راه شو پیدا کردم: اوال دل بخواهی نیس که.  هرکی  -
خواست چاک دهن شو واز کنه و هر چی تو دلش بود 
بریزه بیرون...یکی این...دوماً هم، خودمون پیش پیش 

 اونایی رو که باید حرف بزنن انتخاب می کنیم.

 همه گفتند: احسنت!

 مسئول تشکیالت گفت: 

خب...کی می تونه حرف بزنه؟... هرکی مرد میدونه بیاد 
 جلو.

کسی جوابی نداد...همه به هم نگاه کردند و بعضی ها هم 
گردن کشیدند که "مرد میدان" را بهتر ببینند، اما میدان 

 همان طور باکره ماند و مردی برایش پیدا نشد.

دالک حمام منحصر به فرد ده نگاه  -رییس به مم کاظم 
 کرد و گفت:

چیه کاظم جیر جیرک؟...پس چرا الل موندی؟...تو که  -
ُصب تا شوم واسه خلق هللا بلبل زبونی می کنی، چطور 
پس حاال مثل تازی که وقت شیکار شاشش می گیره از 

 زبون افتادی؟

 مم کاظم دالک گفت:

صاب اختیار تشیف دارین جناب رییس! آخه بزرگ  -
تری گفتن کوچیک تری گفتن...جایی که بزرگترها باشن، 

 بالنسبت، این ُگه خوری ها به ما نیومده...

خالصه هیچ کس زیر بار نمی رفت و مسئولیت این امر 
خطیر را به عهده نمی گرفت. تا باألخره مسئول 

تشکیالت مجبور شد که "رأسا اقدام کند": رو کرد به 
 اوستا صالح و به ش گفت:

اوسا صالح جون! هزاری هم که بگی نه، این کار کاِر  -
 خودته و دست خودتو می بوسه!

اوستا صالح بادی به غبغب اش انداخت، سرش را انداخت 
مگر این که علی آقا هم باشن... -پایین، و گفت:      

همان جور که در کمیته مرکزی حزب، برای جواب 
گویی به سؤاالت مردم، هیأتی انتخاب شده بود، در شعبه 
ی حزب هم اوستا صالح و علی آقا برای سؤال کردن از 

 رجال انتخاب شدند.

 مسئول تشکیالت صدایش را صاف کرد و گفت:

همه تون گوشاتونو خوب واکنین. نباید کاری کرد که  -
پیش اعضای اون یکی حزب پاک خیط و پیط بشیم ها... 
باألخره خواهین دید وقتش که شد، چه خودی چه غیره، 

همه جمع می شن ببینن چه خبره...اگه چیزی را 
نفهمیدین، اصالً و ابداً، به هیچ وجه نباید به روی خودتون 

بیارین یا کاری بکنین که معلوم بشه نفهمیدین ...هرچی 
هم که دستگیرتون شد برای باقی مردم بگین که اونام 

 عقب نمونن...

 هیأت روز بعد باید وارد می شد.

اوستا صالح و علی آقا سؤاالتی را که مسئول بخش 
ترتیب داده بود از حفظ کرده بودند.ساعت سه و نیم بعد 

های بی سوادی که اسم خودشان را هم بلد نیستند درست 
تلفظ کنند "تماس" بگیرد و "معضالت امور جهانی" را 

به "زبان ساده" برای آن ها "تحلیل" کند و با "برنامه 
ها و هدف ها"ی حزبی "تطبیق" بدهد و ....وای! وای! 

 مگر همچو چیزی ممکن است؟

ماها معموال "دهاتی" را آدم حساب نمی کنیم. وقتی با 
او طرف می شویم، تو  دلمان می گوییم که: "خب، 

 ولش هرچی باشه باز باألخره یارو دهاتیه!" 

اما....اما اگر پاش بیفتد، همین دهاتی چنان سؤال پیچت 
می کند، چنان اشتباهاتت را  تو  صورتت برمی گرداند 

و چنان سر بزنگاه  خرخره ات را می چسبد که مثل خر 
توی گل بمانی و  راه پس و پیشت را گم کنی ...چنان به 

جا ازت می پرسد "چرا؟" و چنان به موقع به ت می 
گوید "این حرف ها  را اون حزب دیگه هم به ما گفته"، 

که اعتبار و حیثیت هرچه حزب و حزبی ست از بک 
 پول سیاه هم بی قیمت تر می شود.

 خب. 

با در نظر گرفتن نکات فوق بود که یک هبئت پنج 
نفری از اعضای کاردان و چیز فهم حزبی، برای 

تشریح برنامه های حزب و "تماس گرفتن" با دهاتی ها 
و پاسخ گفتن به سؤال هایشان از طرف کمیته مرکزی 

 انتخاب شد.

این هیأت تشکیل شده بود از: یک دکتر اقتصاد، یک 
پروفسور حقوق، یک متخصص و کارشناس دارایی، 

یک مهندس کشاورزی و یک دکتر طب که تحصیالت 
 عالی خودش را در آمریکا گذرانده بود.

بله. این است. حاال اگر َمردند بیایند سؤال بکنند و 
جواب بستانند.  این پنج نفر رجل روشنفکر حزبی، 

موضوعی نبود که نتوانند آن را از جنبه های مختلف و 
بر اساس مرام و یرنامه ی حزب خود، تحلیل و تجزیه 
کنند و به آن جواب بگویند.  دهاتی که سهل است، بگو 

 برود اربابش را بیاورد!

باری حزب، به تمام دهات و قصباتی که در آن ها شعبه 
داشت بخشنامه هایی فرستاد و اعالم کرد که هیئت به 

 زودی با سالم و صلوات وارد خواهد شد.  

این اقدام، اهالِی قصبه ی "م" را نگرفت!  میمی ها، 
 نسبت به این موضوع ابراز احساسا تی نکردند و گفتند: 

ای بابا! سؤال و جواب دیگه چه صیغه یی یه؟  این  -
تخم لق را دیگه کدوم شیر پاک خورده یی تو دهن اینا  

 شیکونده؟

 مسئول تشکیالت قرقرکنان گفته بود: 

این دیگه چه فِرقَه شه، اختراع تازه س؟....اونا مث  -
بچه ی آدم میومدن می رفتن باالی بلندی وامیسادن  یه  

چبزهایی  به  هم می بافتن، ما هم باألخره می فهمیدیم یا 
نمی فهمیدیم دستی واسه شون می زدیم و هورایی می 
کشیدیم و زنده بادی می گفتیم، سر و ته قظیه هم می 
اومد، اونام شب  می موندن فردا صبح   راشونو می 

کشیدن می رفتن رِد کارشون حاال تکلیف چیه؟  حاال ما 
مردم از کجا پیدا کنیم بیاریم که با اینا سؤال و جواب 

تازه گیرم مردمش  هم پیدا شد، کیه که بیاد با   -کنن؟  
 اینا اختالط کنه و از حرف های اینا چیزی سرش بشه؟

 مش سلیم بزاز گفت:

حاال  تو فکر سؤاالی خودمونو نمی خواد بکنی، یه  -
جوری  راس و ریس می کنیم و سر و تهش را هم می 

آوریم....باألخره یه چیزایی ازشون می پرسیم دیگه 
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محسوب می شود...کنترل های فیزیکی، امکان تحقق 
اداری محاسبات با خارج را که ...فقط می تواند یک 

سوب وانسیون نسبی برای ما باشد، عملی نمی 
شمارد...به عبارت دیگر ...برای متعادل ساختن 

پولیتیک پول و دارایی که از حساس ترین مسائل سوق 
الجیشی و رُولیزیوِن حزبی ماست و سهم اخیرش به 

جانب هم بسته گی های روحِی افراد حزب می چرخد، 
ارگومان واحد این فونکسیون است...و باز به عبارت 

دیگر آن را نجات خواهد داد...و همین طور است 
محاسبه ی انوانترهای راکد و معامالت کاالهایی که 

باید از خارج وارد شود...به این ترتیب تصور می کنم 
مطلقا جای نگرانی باقی نمانده باشد و به عبارت دیگر 

توانسته باشم به تمام سؤاالت آقایان کماهو حقه پاسخ 
داده باشم ...باز اگر جای مبهمی در عرایض من باقی 
 ست، بفرمایید که برای توضیح با جان و دل آماده ام.

 اوستا صالح با نیش باز جواب داد:

هه هه! زحمت دادیم جناب رئیس، همه شو فهمیدیم.  -
 نخیر، نخیر...دیگه زحمت نمی دیم...

 علی آقا به طرف جمعیت برگشت و گفت:

یعنی فرمایش می فرمان که...اونم بع...له! قیمت  -
 توتونم تا دل تون بخواد باال میارن.

باز هم اگر سؤالی هست  -دکتر اقتصاد گفت:   
 بفرمایین.

 اوستا صالح گفت:

خدا  عمر  و عزت شما آقایونا رو زیاد کنه االهی...  -
دیگه عرضی نداریم...همه شو فهمیدیم و ...حاال دیگه 

 با خیال راحت...

مهندس کشاورزی که تا کنون به سهم خودش کومکی 
 به توضیح هدف های حزبی نکرده بود گفت: 

برای آن که هم میهنان را کامال روشن کرده باشم باید  -
به عرض برسانم:  طبق قرارداد دقیقی که کنگره ی 

اخیر انستیتوی روابط بین المللِی کشاورزی اونیورسیته 
ی پرینسون تنظیم کرده است الزم می آید که پس از 

تفریق کامل آلترناتیف ها و به حساب گذاشتن آن ها در 
 -دارایی، آنچه را که مربوط به کاراکتر آلیمانتر است 

آنچه را که با زندگی مردم سر و  -و به زبان ساده تر 
کار و روابط مستقیم دارد با کنژوکتور اُجرت باید 

 تنظیم کرد و بین آن ها باالنسی به وجود آورد.

 علی آقا گفت: 

اینا رو دیگه خودمون پیش پیش فکرشو کرده بودیم.   -
 همه شون اینو می دونن، شما زحمت نکشین دیگه...

 و به جماعت مستمعین گفت:

یعنی فرمایش می فرمان که یه رشته قناتم از کنار  -
 ایستگاه می زنن که سرش از وسط میدون ده دربیاد.

مردم کف زدند و به شدت هلهله کردند، هورا کشیدند، 
ریختند جلو و رجال دانش و سیاست را سر دست بلند 

 کردند.

از آن جا که رجال بزرگ حزبی میبایست برای 
توضیح و تشریح مرام نامه، هدف و اصول سیاست و 

اقتصاد حزب به قریه ی پهلویی نیز بروند و وقت 
زیادی نداشتند، برای ناهار در قصبه ی "م" نماندند و 

اتومبیل ها در میان فریادهای زنده باد، زنده باد، میدان 
را  دور زدند و از قریه دور شدند. از دور صدای سگ 

ها که به دنبالشان پارس می کردند تا مدتی شنیده می 
  شد.

 دُُرس می شه...

 اوستا صالح گفت:

یعنی اگه اجازه بفرمان یه عرض دیگه هم داشتیم. -  

از رجال محترم دانش و سیاست آن یکی که پزشک بود 
 گفت:

البته، بفرمایید. ما از فرسنگ ها  راه برای همین به این  -
جا آمده ایم که حرف های آقایون را بشنویم...رنج سفر را 

به خودمون هموار کرده ایم که درد دل های شما آقایون را 
بشنویم و چاره ی آن ها را پیدا بکنیم...و مرام نامه ی 

حزب را برای شما دوستاِن دور از مرکز خودمون تشریح 
 بکنیم. بفرمایین خواهش می کنم.

 علی آقا گفت:  

یعنی منظور عرض اهالی اینه که برای این جا باألخره  -
 یه مدرسه درست می کنین یا نه؟

 مرد سیاسی گفت:

عرض کنم...این نکته ی مهم را نباید فراموش کرد که  -
برای رآلیزاسیون یک دموکراسِی پارلومانتر، به هیچ وجه 

نباید فونکسیون کولتور  را از نظر دور نگه داشت.  من 
در این مکان مقدس توجه هم میهنان گرامی را به این گفته 

ی متفکر بزرگ و ارجمند انگلوساکسون یعنی "تامس 
هوسلی" جلب می نمایم که می فرماید "در نظر گرفتن 
مطالعات علمی در یک کشور در لحظات کریتیک در 
حقیقت گرایش بیشتری ست به سوی تاندانس های ضد 

تعادل های سوسیالیستی و نقش عمده ی آن تجزیه ی 
کورداسیون متعادل پولیتیک سوسیال می باشد" هم چنین 

یادآوری این گفته ی مجاهد بزرگ، یعنی "جان بلیندا" در 
این جا بی ثمر نیست که می گوید: "عدم وجود سیستم در 

یک کشور، که بر اثر عدم وجود توجه به محاسبات  اوفی 
سیل عملی بر حرفه می باشد، دارای یک شکل سمبلیک و 

خاص است"...من مخصوصا از هم میهنان ارجمنِد دور 
از مرکز خودم تقاضا دارم اگر سؤالی دارند بدون هیچ 

رودرواسی و تشریفاتی مطرح بفرمایند تا به همین ترتیب 
که داریم جلو می رویم، پشت سرمان هیچ نقطه ی شک و 
ابهامی باقی نماند و در آینده، مطالب را که قدری سنگین 

تر می شوند بهتر بتوانیم حالجی کنیم و...منظورم این 
است که...دوباره مجبور نشویم برای پاره یی توضیحات 

به عقب برگردیم و...به این ترتیب...منظورم اینست 
 که...وقت مان ضایع نشود."

 علی آقا برگشت به اغنام هللا گفت که:

فهمیدین یا نه؟...یعنی فرمایش می فرمان که اونم درست  -
 می شه....

یعنی می فرمان که مدرسه و این چیزها یکی دوتا که 
 سهله، هر چن تا بخواهین...

و اوستا صالح به رجال محترم که برای توضیح و شیرفهم 
کردن برنامه های حزبی رنج سفر را به خودشان هموار 

 کرده بودند عرض کرد  که:

باس ببخشین دیگه. آقایونا خسته هم هستین و...خب  -" 
دیگه...دردسرمون زیاده...غرض، می خواستیم بپرسیم 
بدونیم که ...این وضع توتون چه جوری می شه؟ یعنی 
مث هرسال باید بذرم  خودمون بذاریم، یا این که اگر 

انشاءهللا این حبز  رو کار بیاد دیگه بذر خوب و حسابی 
 خودشون به مون می دن؟"

جواب این سؤال با دکتر اقتصاد بود.  دکتر برای فهماندن 
 مطلب، به زبان خیلی "ملی" و خیلی آهسته حرف می زد:

عرض بشود که ...چون رژیم آزاد عمال از میان رفته  -

عمل خواهند آورد و با آکسیون پارالل با نیروی اِفِکتیف 
خود به طرز پی گیر و انرژیک در شاهراه 

سیویلیزاسیون و مدرنیزاسیون گام های بلندی به سوی 
تعالی برخواهد داشت...هم چنین تذکر این نکته را هم 

الزم می دانم که حزب ما وجود بک کوآلسیون را برای 
کنترل عدم دخالت دو قوای مجزای مقننه و اجراییه در 

 یکدیگر ضرور  و  واجب می داند.

 اوستا صالح گفت:

اینا همش درست...همه شو فهمیدیم..ما یک مشکل  -
دیگه یی هم داریم که کارش بیخ پیدا کرده.  می خواهیم 

 بدونیم این وضع زراعت شلتوک ما آخرش چی میشه؟

حیاتی ترین مسایل قصبه مطرح شده بود.  مردمی که 
قهوه خانه و باغچه ی پشتش را اشباع کرده بودند، 

 خودشان را جا به جا کردند و سراپا گوش شدند. 

عقبی ها یک قدم جلو آمدند و چنان به جلویی ها 
چسبیدند که اگر یک خروار  ارزن به سرشان می 

 ریختی یک دانه اش پایین نمی افتاد.

 اوستا صالح گفت:

می خوایم بدونیم اگه انشاال این حبز بیاد سر کار،  -"
 زراعت شلتوک ما وضعش چه جوری می شه؟" 

پاسخ این سؤال با دکتر اقتصاد بود که سینه یی صاف 
کرد، گردنش را توی یقه ی آهاری جا به جا کرد، یقه 

اش را که انگشت توش انداخته بود کشید طرف راست، 
 چانه اش را کج کرد و راست کرد و باألخره گفت:

من هم اکنون این مسئله را با زبانی هرچه ساده تر و  -
 به طور علمی برای هم میهنان گرامی تشریح می نمایم:

"با در نظر گرفتن این که استاتیستیک رسمی کشور با 
گرافیک های مندرجه در ادیسیون های مربوطه نشان 

می دهد که حد متوسط صادرات ماهانه ما در سال 
میلیون دالر بوده ولی توتال کل  32بالغ بر  4300

صادرات جاری از دومیلیارد و دو میلیون دالر متجاوز 
نیست، احتیاج مبرم مت ما به یک اکونومی پولیتیک که 

باید اقرار کرد از یک جور اوپتی میسم دور از 
رئالیسمی متولد شده، تیپیک ترین از نوع خود بوده، و 
اکنون حزب ما وظیفه ی خود میداند که برای به وجود 
آوردن باالنسی میان درآمدها و پرداخت دیون خود از 

حداکثر کوشش فروگذار نکند...در خاتمه امیدوارم هیچ 
جای تاریکی در این مورد باقی نمانده باشد و انتظار 

دارم که اگر جای تاریکی در عرایض من که به سمع 
آقایان رسید وجود داشته باشد، بفرمایند تا توضیح کافی 

 برای ایضاح مسأله داده شود."

مسئول تشکیالت محلی حزب چشم هایش را که مثل 
کالغ جت جت می زد، تو چشم های اوستا صالح 

 دوخت.

 اوستا صالح لبخند از رو رفته ای زد و گفت:

هه هه...نخیر قربون...هه هه!...اختیار دارین  -
قربون...بالنسبت، دور از جون آقایونا، ما دیگه این 

 قدرها هم چیز نیستیم که اینا رو نفهمیم...هه هه!

 دکتر اقتصاد گفت:

امیدوارم به اندازه ی کافی ذهن هم میهنان خارج از  -
 مرکز را در این مورد تنویر کرده باشم.

علی آقا پاشد، رو کرد به جماعت که با دهن واز، هاج 
 و  واج نگاه می کردند و گفت:

یعنی فرمایش می فرمان که...زراعت شلتوک تونم  -
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ها ندارد. دولت آرژانتین به اظهارات شرکت های صنایع 
شیمیایی اعتماد کرده که گفته اند: ماده ی "گلیفوسات" 
ماده ی خطرناکی نیست و نیازی به تحقیق بیشتر وجود 
ندارد.  ولی بررسی های انجام شده توسط پزشکان 
متخصص نشان می دهد که افزایش تعداد بیماران 
سرطانی و تولد نوزادان ناقص، به اسپری کردن مواد 
 شیمیایی ضد آفت ارتباط دارد.                                 

-ام-فعالین اجتماعی آرژانتین در نهاد اجتماعی "جی
واچ" )سازمان مردمی نظارت بر مواد غذایی که 
دستکاری ژنتیکی شده اند( بارها و بارها با تظاهرات 
اعتراض آمیز و پخش اخبار مربوط به نتایج تحقیقات 
دانشمندان دانشگاه بوئینس آیرس، سعی کرده اند مانع 
عملیات کمپانی "مونزانتو" شوند. آن ها مدت دو ماه است 
که با ایجاد راه بندان مانع حمل و نقل تجهیزات این 
 کمپانی به مزارع منطقه ی "مالویناس" شده اند.            

کمپانی "مونزانتو" با حمایت پلیس آرژانتین همچنان بر  
ادامه ی فعالیت های خود برای کسب سودهای سرسام 
 آور اصرار دارد.                                                 

واچ" تا کنون از طرف کمپانی -ام-فعالیِن سازمان "جی
 "مونزانتو" نامه های تهدیدآمیز دریافت کرده اند.          

 23"سوفیا گتیکا" یکی از فعالین این نهاد، در تاریخ 
، در حالی که راهی محل کار خود، 2340نوامبر 

بیمارستانی در "کاردوبا" بود، توانست از حمله ی یک 
 مرد مسلح جان سالم بدر ببرد.                                  

2340منابع: گزارش آسوشیتد پرس، اکتبر    

2340نوامبر 23واچ -ام-گزارش وب سایت جی  

قابل دکر است که شرکت های تولید کننده توصیه ها  -(4(
را انجام می دهند صرفا برای اینکه خسارات وارده از 
چنین مواد خطرناک و کشنده ای  را به گردن بی 
احتیاطی کشاورزان بیندازند؛  موضوع این است که  
کاربرد چنین مواد مضری اصوال خطرناک است؛   و 
دیگر این که در کشت  بذرهایی که ژنتیکی دستکاری 
شده اند، کشاورزان چه توصیه هایی را به غیر از منع 
استفاده از آن ها می توانند بکار ببرند؟  ] توضیح 
 روشنگر[                                                           

، وزارت کشاورزی آرژانتین توصیه 2331در سال 
نمود که مخلوط "گلیفوسات" و سایر مواد خطرناک را 
در نواحی دور از خانه ها و محله های زندگی مردم 
بکار برده شود ولی این ضوابط و توصیه ها بر طبق 
اظهار بازرسان دولتی، در همه جا بکار برده نمی 
 شود.                                                              

یک گزارش دولتی نشان داده است که میزان مواد 
شیمیایی در خاک و نیز آب آشامیدنی به حد هشدار 

درصد بچه هایی که زنده  13دهنده ای رسیده اند و در 

مانده اند، اثر مواد سمی کشنده در خون آن ها وجود 
دارد. هر چند بعضی از متخصصین معتقدند که باید 
تحقیقات وسیع تری در این مورد انجام شود ولی 
روزنامه ی آسوشیتدپرس، ده ها مورد را به صورت 
مکتوب تهیه و چاپ کرده است که مواد شیمیایی آفت 
کش، به صورت غیر اصولی استفاده شده  و یا همراه 
با مواد سمی منسوخ شده، مورد استفاده قرار گرفته 
است.  این اسناد و مدارک نشان می دهد که مواد سمی 
اسپری شده وارد فضای خانه ها و مدارس شده و روی 
منابع آب می نشیند و کارگران کشاورزی محروم از 
پوشش حفاظتی، این مواد را مخلوط می کنند و بکار 
می برند؛ همچنین کشاورزان ظرف های خالی 
باقیمانده از این مواد را برای نگهداری آب استفاده می 
کنند در حالی که این ظروف نه تنها نباید مورد استفاده 
واقع شود، بلکه می بایست به نحو مناسب نابود می 
 شدند.                                                             

دکتر "آندرژ کراسکو"، دکتر میکروبیولوژی در 
دانشگاه "بوئینس آیرس" می گوید: "آثار یکار بردن 
مخلوط مواد شیمیایی آفت کش خطرناک  و نگران 
کنند ه است.  او آثار ماده ی ضد آفت "گلیفوسات" 
روی حیواناتی نظیر قورباغه و پرندگان و مرغ هایی 
که در آن نواحی وجود دارند را ثبت کرده است.  

در مجله  2343نتیجه ی مطالعات این محقق در سال 
ی تحقیقات شیمیایی چاپ شد.  در مقابل،  شرکت 
"مونزانتو" مدعی شده که نتیجه ی به دست آمده از 
تست این مواد روی قورباغه و پرندگان، ربطی به 
سنجش میزان خطرناک بودن مواد مذکور برای انسان 

 ترجمه: جواد

کشور آرژانتین یکی از اولین کشورهایی است که روش 
را که به وسیلاه ی  "بایوتک"جدید کشاورزی موسوم به 

 "مونززانزتزو"شرکت های آمریکایی و شرکت آرژانتینی 
monsanto  ابااداع شااده اساات، پااذیاارفااتااه اساات.  ایاان

تکنولوژی، آرژانتین را به سومین تولید کاناناده ی ساویاا 
در جااهااان تااباادیاال کاارده اساات.   بااا اسااتاافاااده از ایاان 
تکنولوژی، به جای روش سناتای آمااده ساازی زمایان و 
مبارزه با آفت ها و صرف مادت زماان زیااد بارای ایان 
کار، کشاورزان بذرهایی را می کاارناد کاه باه صاورت 
ژنتیک تغییر داده شده اند؛ و سپس ماواد شایامایاایاِی دفاع 
آفت را پخش می کنند بدون این کاه باه مایازان بارداشات 
محصول آسیبی وارد شود.  این روش جدید کشااورزی،  
زماان و هازیانااه ی کاام تاری الزم دارد بااه ناحااوی کااه 
کشاورزان می توانند محصول بیشتری برداشت کاناناد و 
حتی در زمین های جدید که قبال )به علت هزینه ی زیااد 
آماده سازی( برای کشاورزی صرف نمی کرد، تاوساعاه 
پیدا کند.  با توجه به قیمت بااالی لاوبایاای ساویاا) حادود 

دالر برای هر تن( کشاورزان هر جاا کاه باتاواناناد  033
بذر سویا را می کارند.  از آن جا کاه قااناونامانادی هاا و 
سخت گیری های محیط زیساتای  اعاماال نامای شاود، و 
شرکت های سازنده صرفا  توصیه هایی در ایان زمایاناه 
دارند، در نتیجه، کشاورزان  بدون توجه به توصیه هاای 

و قوانین محلی، در شرایاط هاوای  4شرکت های سازنده 
نامساعد)مانناد وجاود بااد( کاار اساپاری و پاخاش ماواد 

 شیمیایی را انجام میدهند. 

امروزه برای محصول سویا و پنبه و تقریبا تمام 
محصول ذرت آرژانتین، از بذرهایی استفاده می شود 
که به صورت ژنتیک دستکاری شده اند   و  سطح 

میلیون هکتار رسیده است.    43کشت سویا به حدود 
مصرف مواد شیمیایی در سال های اخیر بطور جهشی 

برابر شده است به طوری  3افزایش پیدا کرده و حدودا  
میلیون  040به   4333میلیون لیتر  در سال  01که از 

 مصرف ساالنه رسیده است.                                   

یکی از مواد شیمیایی که در اکثر کشورهای جهان برای 
از بین بردن علف های هرز استفاده می شود 
"گلیفوسات" نام دارد.  طبق بررسی های انجام شده در 
آمریکا و اروپا اگر این ماده به درستی و با غلظت معین 
بکار برده شود، بی خطر است.  ولی کشاورزان 
آرژانتینی باید این ماده را با غلظت باال استفاده کنند و 

دی )که ارتش آمریکا 21حتی آن را با مواد سمی مانند 
برای از بین بردن جنگل ها در جنگ ویتنام استفاده می 
 کرد( مخلوط کنند.                                               

طبق بررسی های انجام شده توسط یک نهاد دولتی در 
آرژانتین و شرکت های سازنده ی مواد شیمیایی، 

متر  1333کشاورزان این کشور بطور تخمینی، در هر 
پوند مواد شیمیایی استفاده می کنند که این  1مربع حدود 

مقدار، دو برابر مقداری است که کشاورزان آمریکایی 
بکار می برند.  گرچه به علت شکایت های رسیده، در 

استان آرژانتینی برای اسپری کردن مواد شیمیایی،  20
قوانینی تهیه و تنظیم شده ولی این قوانین در استان های 
مختلف تغییر می کند.  در بعضی استان ها فاصله ی 

 0متر تا  03مجاز اسپری از محل زندگی مردم از 
کیلومتر تغییر می کند؛ در حدود یک سوم استان ها هیچ 
محدودیتی برای اسپری کردن )نحوه ی اجرا و 
 جزئیات( وجود ندارد.                                          

 وقتی  برای سود بیشتر، سالمت انسانها بی ارزش میشود
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دسته جمعی به مرکز شهر رفتند و مرکز شهر را با ایجاد 
راه بندان تعطیل کرده و جلوی فرمانداری تجمع کردند و 
خواهان آزادی فوری فردی شدند. کارگران همۀ فروشگاه 
های بزرگ و کوچک را تعطیل کردند و اعالم کردند تا 
آزادی فِردی مرکز شهر تعطیل خواهد ماند و حتی به 
اقدامات دیگری نیز دست خواهند زد. در چنین شرایطی 
بود که مسولین گارد ناسیونال به شرکت ایرانی اعالم 
کردند ما نمی توانیم بیشتر از این فِردی را در بازداشت 
نگه داریم شهر بهم خواهد ریخت و عواقب بدی برای ما 
خواهد داشت. فردی همان روز عصر آزاد شد و 
کارگران او را به محل کار آوردند. اعتصاب ادامه پیدا 
کرد و در نهایت پس از دو هفته با عقب نشینی کارفرما و 

 .پرداخت الباقی سنوات اعتصاب پایان یافت
البته عموما اعتصابات همراه با بازداشت و دستگیری  

نبود و پس از چند روز خاتمه می یافت. اعتصاب  یا در 
نتیجه دادن امتیازی و یا به دلیل عقب نشینی کارگران 

  .پایان می یافت
برخی از اعتصابات نیز در ارتباط با دستمزدهای معوقه  

بود. دستمزدها در ونزوئال هر هفته داده می شود، اما در 
مواردی وجود داشت که کارفرما یک یا دو هفته تاخیر 
داشت و گاه حتی بیشتر و با میانجی گری سندیکا 

البته بسته به  -کارگران را از اعتصاب باز می داشتند.
اما در نهایت مسئله منجر به اعتصاب میشد  -نوع سندیکا

و پس از پرداخت دستمزد معوقه همه چیز به حالت اول 
 .باز می کشت

مورد دیگری را به خاطر دارم در همان استان ماراکاییبو 
که کارگران بیکار که همیشه پشت درب پروژه بودند و 
جویای کار به سندیکا مراجعه می کنند. سرانجام 
کارگران که از بیکاری و فساد سندیکا به تنگ آمده بودند 
اقدام به بستن درب کارگاه کردند و در نهایت با اقدام 
گارد ناسیونال و درگیری های مختصری کارگران بیکار 
را کنار زدند و با سخنرانی سندیکا و دادن وعده هایی به 

 .آنها مسئله را خاتمه دادند
در شهر سنت کارلوس که منطقه ای به لحاظ صنعتی و 
اجتماعی عقب مانده است، و سندیکاهای چاویستی و 
خنثی نفوذ بیشتری داشتند، اعتصابات به مراتب کمتری 
رخ می داد. و هر از گاهی هم که اعتصاب رخ می داد 
به سرعت با مذاکره و امتیازات مختصری اعتصاب 
پایان می یافت. در آنجا نیز "سندیکا رفیق کارگران و 

  .شریک کارفرما" بود
موردی دیگر اعتصاب معروف کارگران استادیوم شهر 

دستمزد، ارتقای شغلی، ممانعت از اخراج، عدم 
رعایت موارد ایمنی،اضافه کاری ها و ... است. در 
هر صورت، همۀ اعتصابات و اعتراضات بیان 
وضعیت کارگران و تضادهای طبقاتی جامعه بود. 
کارگران با وجود هر مشکلی در مبارزاتشان ناچار 
بودند برای بهبود زندگی خود مبارزه کنند و در مقابل 
کارفرماها، سرمایه داری و در نهایت دولت 
قرارداشت. اما دولت در خفا و عمال پشت 
سرکارفرماها بود، هرچند تا حد ممکن تالش داشت 
خود را نه تنها حامی کارفرامایان نشان ندهد بلکه 

 -و حد اقل برخی از آنها نشان دهد -مدافع سندیکاها
زیرا که در آنجا بر خالف ایران نیاز به رای واقعی 
حداقل بخشی از کارگران و مردم وجود داشت که  به 

 .آن خواهم پرداخت
برای روشن شدن نوع مبارزات کارگران در ونزوئال 

 .من چند مورد از آن را ذکر می کنم
یکی از اعتصابات بزرگ در پروژه ماتورین 
اعتراض به اخراج تعدادی از کارگران بود که 

حق و حقوق آنها را مطابق  -شرکت ایرانی -کارفرما
را نداده بود. آنجا نیز مثل  -سنوات -قانون

قانون کار ایران وقتی کارگری خود استعفا 
دهد سنوات کمتری می گیرد و اگر اخراج 

که اگر اشتباه  -شود سنواتش بیشتر است
قانون کار  420و  424نکنم مطابق بندهای 

به هر شکل در آن دوره که  -ونزوئال
سندیکای نسبتا سالم و کارگری وجود داشت 
طی چند بار مذاکره خواهان پرداخت همۀ 
سنوات قانونی کارگران شد. اما این کار 
انجام نشد و در نهایت دوشنبه،روز اول 
هفته، کارگران دست از کار کشیدند. 
اعتصاب بدین شکل است که کارگران و 
سندیکا اجازه نمیدهند دیگران نیز کار کنند 
یعنی پرسنل ایرانی و یا پیمانکاران جزء نیز 
نمیتوانند کار کنند و درب کارگاه را می 
بندند و بدین شکل اعتصابشان قوی تر و 
موثر تر است و امکان شکستن اعتصاب از 

 .کارفرما ها گرفته می شود
مابه التفاوت سنوات کارگران اخراج شده با سنوات 
کارگرانی که خود کار را ترک می کنند قابل توجه 
است و با توجه به اینکه تعداد کارگران اخراج شده 
زیاد بود، مبلغ قابل توجهی وجود داشت که کارفرمای 
ایرانی از پرداخت آن سرباز می زد.  اعتصاب بدون 
هیچ توافقی بیش از یک هفته طول کشید و شرکت 
ایرانی که هزینه های جاری و ثابتی داشت هر روز 
ضرر می دید. در تمام مدت اعتصاب باید دستمزد 
کارگران پرداخت شود و از سویی دیگر هزینه هایی 
 مثل خورد و خوراک پرسنل ایرانی نیز وجود داشت و

... 
در نهایت شرکت ایرانی دست به دامان دولت و گارد 
ناسیونال شد. طی مذاکرات شرکت ایرانی با مسئولین 
دولتی، درخواست شد که از آنها حمایت شود و "چند 
عنصر مخل نظم و تحریک کننده کارگران" را 
بازداشت نمایند. بیاد دارم در خفا و از درون مینی 
بوسی که پرده های آن کشیده شده بود عکس هایی در 

فکر می کنم اشخاصی  -حین سخنرانی رهبران سندیکا
گرفته شد و به مسئولین  -به نام فردی و اسکار بودند

گارد ناسیونال داده شد. در هفتۀ دوم اعتصاب فِردی 
بازداشت شد و دیگر کارگران و سندیکا تهدید شدند و 
تحت فشار قرارگرفتند. فردای آن روز که کارگران در 
محل کار حضور یافتند و از بازداشت فِردی با خبر 
شدند، خشمگین دو تریلی شرکت را سوار شدند و 

 بخش دوم
 محمد حسین مهرزاد

 مبارزات طبقه کارگر در ونزوئال
همانطور که در ابتدا گفته شد به دلیل وجود نفت در 
ونزوئال این کشور از سال ها قبل تا حدودی صنعتی شد 
و طبقه کارگر صنعتی شکل گرفت. در همین رابطه 
فرهنگ کار و مبارزه نیز به موازات آن و تشکل های 
کارگری نیز بوجود آمد. هر چند ونزوئال به اندازر ایران 
صنعتی نیست اما بعنوان یک  کشور بیست و هشت 
میلیونی "جهان سومی" کشوری عقب مانده  نیست و 
تعداد قابل توجهی کارخانه و کارگاه دارد و تجارت و 

 .بانک داری نیز رونق دارد
بطور نسبی طبقه کارگر و مردم زحمتکش ونزوئال از 
تجربه و مبارزات زیادی برخوردار بوده و بخصوص 
نسبت به مطالبات صنفی در محیط کار اعتراضات و 
مبارزات زیادی داشته و دارند. بیاد دارم به شوخی به 
دوستانم می گفتم اگر در ایران تا این حد اعتراض و 
مبارزه اقتصادی وجود داشت تا کنون انقالب شده بود. 
در کارخانه ها و محیط های بزرگ کار حداقل در سال 
دو یا سه اعتصاب انجام میشود که ممکن است منجر به 
کسب امتیازی از کارفرما  بشود یا نه. عموما 
اعتصابات و اعتراضات کارگران بسیار عادی است و 
از جایگاه سیاسی و اجتماعی که در جامعۀ ما بر 
خوردار است، برخوردار نیستند. عموما اعتراضات و 
اعتصابات به موضوعات سیاسی و مباحثی در ارتباط با 

  .نقش دولت  و...  ختم نمی شوند
اما به هر شکل سنت مبارزات اقتصادی قابل توجه است 
و البته نقش سندیکاهای فاسد در سوار شدن بر موج 
مبارزات و به کج راهه بردن و یا به سازش کشاندن آنها 
بسیار زیاد است و این خود یکی از عواملی است که 
مبارزات کارگران را  محدود کرده و امکان ارتقاء و 

 .رشد را از آن گرفته است
اعتصابات عموما برای مزایا، دستمزد معوقه،افزایش 

 تجربۀ سه سال کار و زندگی در ونزوئال 

مطالب ذکر شده در این نوشته صرفا نظرات و تجربیات شخصی من 
است و به هیچ گرایش و گروهی مربوط نمی باشد. و ضمنا نقد نظرات 

خود از جایگاه سیاسی مشخصی  چندهر مطرح شده تا کنونی نیست، 
 .برخوردار است

من حدود سه سال کار و زندگی در دوران "سوسیالیسم بولیواری" را 
تجربه کردم و در اینجا تالش دارم تا با توضیح واقعیاتی که دیدم چه در 
محیط کار و چه در جامعه، را در مورد سوسیالیسم بولیواری و 

 .چاویسم بگویم

   20ادامه در صفحه 
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 معاویه ابن ابوسفیان که بود؟ -
معاویه پسر ابوسفیان بود  نام ابوسفیان صخر بود پسر 

مادرش   حرب که نسبش  به  قصی بن کالب می رسید.
 .هند دختر عتبه بن ربیعه بود و کنیه اش ابوعبدالرحمان

وی کاتب وحی بود و از دبیران حضرت محمد به شمار 
میرفت. همچنین وی مدت نوزده سال و سه ماه خلیفه 
مسلمین بود.وی اولین کسی بود که خالفت را در 

 1خانواده اش موروثی نمود. ) تاریخ طبری . جلد 
 )4030.صفحه 

 
 ایا امام حسن تمایلی به جنگ با معاویه داشت؟ -

خیر. به نقل از طبری ، حسن جنگ نمی خواست بلکه 
می خواست هر چه می تواند از معاویه بگیرد.)تاریخ 

 )2040، صفحه  0طبری ، جلد 
 
 ماجرای صلح امام حسن و معاویه چه بود؟ -

در سال چهلم پس از هجرت بعد از کشته شدن حضرت 
علی مردم  عراق با امام حسن بیعت کردند. اولین کسی 
که با امام حسن بیعت کرد قیس بن سعد بود. قیس بن 
سعد سردار سپاهی بود که حضرت علی با چهل هزار 
کس برای  نگهبانی از عربان در اذربایجان اماده کرده 

 .بود
 

سپس امام حسن با لشگر بسوی مدائن حرکت کرد و 
قیس بن سعد را بهمراه دوازده هزار نفر به سمت مسکن 
جایی که معاویه با سپاه شام در انجا اردو زده بود روانه 
کرد. در این میان که امام حسن در مدائن اردو زده بود 
در میان سپاه شایعه شد که قیس بن سعد کشته شده و 

لشگر امام حسن شروع به فرار کردند و سراپرده امام 
حسن را غارت نمودند انچنانکه برای بردن فرشی که 
زیر پای خود داشت به وی ضربت زدند. چون حسن 
پراکندگی کار خود بدید پیک نزد معاویه فرستاد و طلب 

 )2041، صفحه  0صلح کرد.)تاریخ طبری ، جلد 
 
 شرایط صلح امام حسن با معاویه چه بود؟ -

انچه در بیت المال کوفه هست به امام حسن تعلق گیرد و 
هم چنین خراج شهر دارابگرد )از شهرهای ایران( 

،  0متعلق به امام حسن شود. )تاریخ طبری ، جلد 
 )2040صفخه 

هر سال مبلغ دو میلیون درهم نیز به امام حسین پرداخت 
 )210شود. )اخبارالطوال ، صفحه 

 

 نقد زندگی امام حسین و واقعه کربال

  03ادامه در صفحه ی 

 
سوریه در شبکه های اجتماعی و ” انقالبیون“توسط 

 … سکوت رسانه های بی طر  مانند بی بی سی و
 مجله هفته  -العالم   

 
 و آموزش بریدن سر در فضای مجازی” داعش“

به گزارش پایگاه خبری السفیر، یک نویسنده عرب طی 
مقاله ای در "السفیر" در این باره می نویسد: گروه 
"دولت اسالمی در عراق و شام" )داعش( که بر مبنای 
تمایالت خود حکم صادر می کند، دست به کشتار می 
زند و هرچه بخواهد به زبان می آورد، با صداهای 

 مخالفان در رسانه های جدید چه کار می کند؟
این نویسنده عرب می افزاید: )داعش( چگونه این  

صداها را که هر روز بر تعداد آن افزوده می شود، 
ساکت می کند؟ آیا آنها را نابود می سازد و باعث می 

 شود که در فضا محو شوند؟
واقعیت این است که حمله به "مخلوقات فضایی" در  

فضای مجازی از سرزمین "حماسه ها" یا همان که 
داعش آن را )سرزمین عراق و شام( می نامد آغاز شده 

 .است
داعش همانطور که وجود خود را در اخبار روزمره، 
رسانه ها، خواب و بیداری، صفحه های تلویزیون و  
گزارش ها تحمیل می کند، در فضاهای مجازی نیز در 

 .حال رشد است
نکته جالب توجه این که این گروه بر همکار و همرزم 
خود یعنی "جبهه النصره" که گروهی برخوردار از 

 .توان سیاسی و رسانه ای مشابه است، غلبه کرده است
افراطی گری و تندروی بی سابقه " داعش " در کنار 
تحرک رسانه ای اش در فضای مجازی، موجب به 
نمایش گذاشته شدن تصویری منحصر به فرد از این 

داعش باعث شده است که همه بتوانند .گروه شده است 
رفتارها و اقدامات آن را پی گیری کنند که البته این امر 
بسیار خطرناک است بویژه اگر طرف پی گیری کننده 

 .تمایل به افراطی گری داشته باشد
"داعش" در صفحه تویتر خود، نوشته است: دولت 
اسالمی عراق و شام پایدار است و به یاری خداوند 
ادامه خواهد داشت، قوانین الهی به واسطه آن اجرا و 
حقوق غصب شده مسلمانان از طریق آن بازگردانده 
خواهد شد.اما از نظر "داعش" هر کس که به این امر 

یک خیز قید و بند اسارت را کنار بزنند و به " جهاد"  
 .بپردازند

شصت هزار کاربر پیگیر صفحه " 
دولت عراق و شام " هستند و البته تنها 
دستاورد آن در تبلیغ برای تاسیس 
خالفت اسالمی در عراق و شام خالصه 
نمی شود بلکه سعی  می کند تا همه تند 

 .رو ها را نیز جذب کند
بر اساس اصول و عرف داخلی داعش، 
فعالیت این گروه در شبکه اجتماعی 
فیسبوک، ممنوع است و در فیسبوک تنها 
صفحاتی دارد که شمار کاربران آن بیش 

 .از چند صد نفر نیست
بنابراین داعش یک نام یک سفینه 
فضایی یا عنوان یک فیلم کمدی نیست و 
باید از به کار بردن عبارت داعش 
اجتناب کرد زیرا هر کس به خود جرات 

به جای دولت اسالمی عراق و ”  داعش“دهد و از لفظ 
ضربه شالق می خورد زیرا  ۱۴شام، استفاده کند، 

هیات شرعی سرکرده این گروه، با استفاده از این نام 
 .مخفف مخالفند

یک وزارت تبلیغات دارد که بیانیه هایی چون ”  داعش“
آرایش نکن، جین نپوش، ریش نتراش و دیگر شعارها “

را صادر می کند؛ این وزارتخانه تابع حکم هیات 
 .شرعی است که مرجع صدور فتوا می باشد

وزارت تبلیغات به کسانی که صفحاتش را در فضاهای 
مجازی پیگیری می کنند یاد می دهد که چگونه با 
مهربانی سر انسان را از بدنش جدا کنند؛ همچنین به 
آنها یاد می دهد که جنگهای دولت اسالم از کجا شروع 
می شود و درنهایت پنجره هایی از سرزمین جنگ را 
به روی کاربران می گشاید، کاربر را به خیابان ها و 

” مجاهدان“مناطق مختلف فضای مجازی می برد تا 
 .خود را به آنها معرفی کند

نویسنده مقاله در پایان خاطرنشان می کند که این همه 
جنجال داعش بدون شک، تبلیغات عوامفریبانه ارزش 
های افراط گرایانه است؛ چرا که این جماعت هلهله 
کنان انسان های بی گناه را به قتل می رسانند و صحنه 
های هولناک اقدامات خونین خود را در غالب تصاویر 

 .ویدیویی ارائه می کنند

 .ایمان نداشته باشد، دشمن مطلق است
این "مهاجمان جدید" هرچند که تالش می کردند خود 

را سنتی نشان دهند اما، با مقتضیات زمان پیش می 
روند.فعالیت این گروه در شبکه اجتماعی تویتر به چند 
بخش تقسیم می شود اما رسالت و هدف آن یکی می 

 .باشد و آن تاسیس "دولت خالفت" است
"شیران دولت اسالمی" ، " باز های دولت اسالمی"، 
"یاران دولت اسالمی" و "والیت شام" از جمله اسامی 
صفحات این گروه در تویتر است اما "مؤسسه 
االعتصام" نام حساب اصلی "داعش" در تویتر می 

صفحه "مؤسسه   .باشد که شعار آن "اعتصموا" است
االعتصام" تعریفی از هویت خود ارائه نکرده است و 
تنها از یک حساب تولیدات رسانه ای به نام "مؤسسه 

 .اجناد" تبعیت می کند
صفحه مؤسسه االعتصام دربرگیرنده سرودهای خاصی 
چون " امت من سستی پذیر نبود" و تصاویر 

 .جنگجویانی مانند ابوالبراء المدنی، است
مؤسسه اجناد نیز از یک حساب دیگر"داعش" در تویتر 

که یکی از حساب های ”  به نام "دولت عراق و شام
 .بسیار فعال داعش در تویتر است، تبعیت می کند

” داعش در مقدمه معرفی خود در حساب کاربری 
دولت عراق و شام"  می پرسد: شیران کجایند؟! 
)منظور داعش از شیران، عناصر مسلح است(. داعش 
در مقدمه مختصر خود می افزاید: این شیران باید در 
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 .دهند چنین بویی نمی
در یک تحقیق، پروفسور کالوس وِدکیند و 

مردان  همکارانش از دانشگاه برن سوئیس، زیرپیراهنی
کننده دادند تا با بو کردن آنها،  مختلف را به زنان شرکت

نمونه دلخواه خود را انتخاب کنند. این پژوهش روشن 
ای را انتخاب کردند که  ها، نمونه کرد که همه زن
های ژنتیکی مناسبی داشتند. یعنی در  صاحبانشان ویژگی

صورت ترکیب دو ژن، نوزاد احتمالی صاحب دستگاه 
 .شد تری می ایمنی مقاوم

زمان، امر تولید  تواند هم آلت جنسی مردان می
مثل و لذت جنسی را پیش ببرد. اما آمیزش الزاما به 

شود. متخصصان  ها منجر نمی رضایت جنسی زن
خواهی جنسی مردان را باال بردن  بیولوژی علت زیاده

دانند. این به روند تکامل  شانس ادامه حیات ژنتیک می
گردد که هر آمیزش جنسی به دالیل مختلف زیست  باز می

شد و در هر باروری منجر  محیطی منجر به باروری نمی
 .به تولد نیز، بخت نوزادان برای زنده ماندن زیاد نبود

مردها آگاهانه یا ناآگاهانه، تحت تاثیر قواعد فرهنگی 
نوشته و نانوشته، دائما درگیر این غریزه هستند. اما این 

گیری تمدن  ویژگی چند میلیون ساله "نرها" بعد از شکل
 .دردسر آفرین شده است

تواند توضیحی  در نظر گرفتن این واقعیت، می
های جنسی  ناپذیر یا خشونت باشد بر اشتهای سیری

مردان. از این منظر، ماجراهایی مانند جنجال جنسی بیل 
کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا یا استراس کان، 

توان غلبه رفتار  رئیس پیشین صندوق جهانی پول را می
 .غریزی بر توافق فرهنگی دانست

 
 سکس یا عشقگ پرسش همیشگی

ترین ارگان جنسی ما، آلت تناسلی نیست  مهم
گیری  بلکه مغز ماست. اما باید پرسید که نحوه تصمیم

مغز در این میان چگونه است. عشق است یا سکس؟ 
اساسا چه دالیلی موجب میل و شور و کشش جنسی ما 

غریزه و اراده در این عرصه چه اندازه نقش   شوند؟ می
کنند تا به سکس برسند و  دارند؟ آیا مردها ابراز عشق می

 کنند تا به عشق برسند؟ ها سکس عرضه می زن
محققان نظرات متفاوتی در این زمینه دارند، 
پرفسور کارل گرامر )محقق رفتارشناسی و بیولوژی 
تکاملی، استاد دانشگاه وین( معتقد است طبیعت چیزی به 

 .انسان بوده است
ها به کمک  در بسیاری از موارد حکومت

نهادهای مختلف اجتماعی با تعیین و تکلیف برای 
های شدیدی اعمال  ها، محدودیت نیازهای طبیعی انسان

کردند و این امر پیش از آنکه الزمه اداره جامعه  می
باشد در خدمت اعمال اراده سیاسی بود. اما انسان 
امروزی موجودی است که تحت تاثیر دو عامل 

کند. ارتباط این  بیولوژیک و فرهنگ اجتماعی عمل می
دو عامل نیز به نوبه خود، تحت تاثیر شرایط 

تواند  شود و می اجتماعی، اقتصادی هر محیط تنطیم می
 .هماهنگ یا متضاد با شرایط باشد

بهترین مثال در این مورد غذا خوردن است 
 -که از صرف سیر کردن شکم، به امری فرهنگی

اجتماعی با آداب ویژه )پیش غذا، غذای اصلی، دسر، 
 .آداب غذا خوردن، ظروف و چیدمان( تبدیل شده است

دستور تکاملی تولید مثل نیز در همین چارچوب از 
ای  جنبه بیولوژیک صرف خارج شده و به پهنه

فرهنگی، تخیلی یا تغزلی فرو روییده و البته در ادامه، 
های اقتصادی و تجاری هم قرار گرفته  دستمایه حوزه

 .است
 

 دستورات بیولوژیکی و تفاوت زنان و مردان
ها جزء  در دنیای پستانداران، انسان

استثناهایی هستند که تمام سال از نظر جنسی فعال 
مرتبه از دوران بلوغ تا  ۰۹۴ها حدود  مانند. زن می

کنند. در مقابل میزان تولید  گذاری می یائسگی تخمک
اسپرم در مردها چند صد برابر زنان است و تا سنین 

 .بسیار باال ادامه دارد
تر شدن  انتخاب جفت مناسب که باعث مقاوم

شود، بطور طبیعی از طریق حس  سیستم ایمنی بدن می
اند که در  گیرد. محققان کشف کرده بویایی انجام می

شود  ها پخش می گذاری، بویی از بدن زن مرحله تخمک
که به افزایش ترشح هورمون تستوسترون و تشدید میل 

 .انجامد جنسی در مردان می
های اجتماعی،  همچنین مردان جدا از نورم

یابند.  گذاری جذاب تر می ها را در مرحله تخمک زن
تیز  در تحقیق دیگری روشن شده که زنانی که استریپ

گذاری، انعام بیشتری دریافت  کنند، در زمان تخمک می
های ضدبارداری استفاده  کنند. زنانی که از قرص می
اند،  کنند و یا مدتی طوالنی رابطه جنسی نداشته می

 دویچه وله –بابک نصیری 
 

شناسد و از  طبیعت چیزی به نام رمانس نمی
کند. انسان اما در  قوانین ژنتیک و تکاملی پیروی می

پیوند غریزه و فرهنگ و تخیل، دستور طبیعت برای 
تولید مثل را به دنیای پر رمز و راز عشق و سرمستی 

  .مبدل کرده است
   

وودی آلن، کارگردان و بازیگر شهیر 
 :گوید آمریکایی می

Sex is the most fun you can have without 
laughing! 
توانید بدون خندیدن  ترین کاری است که می سکس مفرح

  !انجام دهید
ها و مردها  اگر از نقش سکس در روابط زن

درچند دهه اخیر صرفنظر کنیم، کارکرد اصلی آن در 
ها هزارسال گذشته، تولید مثل بوده است. چنین  ده

ها معتبر است .  کارکردی هنوز هم در بسیاری فرهنگ
اما در بررسی این کارکرد، احتماال از غیرمنطقی بودن 

زده خواهیم شد. از این  تقسیم وظایف دو جنس شکفت
زاویه، نقش مرد یه چند دقیقه حرکات منظم محدود 

 .گیرد ای نه ماهه به عهده می شود و زن وظیفه می
از منظر "تکامل" طرح این سوال اهمیت دارد: 

ها که از نظر جسمی و روانی توانایی تولید مثل  چرا زن
را دارند، برای بارور کردن تخمک نیازمند جنس 

اندازی که مبتنی بر  دیگری هستند؟ آن هم در چشم
دشواری یافتن جفت مناسب است و مادر نیز تنها نیمی 

های موروثی خود را به نوزاد آینده منتقل  از ویژگی
 .کند می

ای  برای پاسخ به این سوال کلیدی باید به مرحله
از تکثیر و تولید مثل موجودات زنده در روند تکامل 
بنگریم و زمانی را به یاد بیاوریم که تولید مثل امر 

ها در تقسیم خود، بقای خویش با همان  آسانی بود. سلول
 .کردند های موروثی را تضمین می ویژگی

پروفسور مانفرد میلینسکی )مدیر بخش 
بیولوژی تکاملی موسسه علمی ماکس پالنک آلمان( 

زا آغاز  گوید، دشواری این روند از عوامل بیماری می
زا پس از  شد. در این شکل تقسیم سلولی، عوامل بیماری
های ثابت  مدتی بر سیستم ایمنی موجود زنده با ویژگی

 .کردند غلبه می
پاسخ تکامل به این مشکل، اختراع سکس بود! 

شد؛ به مقاوم  گیری موجب تنوع ژنتیکی می یعنی جفت
انجامید  زا می شدن دستگاه ایمنی در مقابل عوامل بیماری

 .کرد و نهایتا به بقای موجود زنده کمک می
 

 غریزه و فرهنگ
طی پنج میلیون سال گذشته "انسانیان یا 
هومینیدها" که رفتاری صرفا غریزی داشتند، تبدیل به 

هزار سال ۱۴۴انسان امروزی )هوموساپیانس، حدود 
هزار سال  ۰۴ها حدود  پیش( شدند. قابلیت گفتاری انسان

 .پیش شکل گرفت
 

قدیمی ترین آثار فرهنگی که بر دیوار غارها 
هزار ساله دارند. تنها بعد از  ۹۴اند عمری  یافت شده

حل نسبی مشکل تغذیه با اهلی کردن حیوانات و 
کشاورزی بود که مناسبات اجتماعی و گسترش فرهنگ 
آغازشد. در مسیر تمدن، آداب و رسوم و مذاهب منبع 

اند که الزاما توجهی به  تنظیم مناسبات بشری شده
اند و بسیاری از احکامشان  نیازهای طبیعی آنها نداشته

بدون توجه به نظم بیولوژیک چند میلیون ساله جسم 
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اکنون جوان هستند ونیروی کار فعال جامعه را تشکیل 
پرداخت نمود ، اما در آن مقطع رژیم َوقعی به  -دهند  می

گذارد ، شاید بدلیل درگیری با رفرمیستها وسبزها  آن نمی
ویا غیرکارشناسی تلقی کردن آن ویا.... بهرحال 
هنگامیکه  دومین نامه  از طرف این سازمان جهانی 

شود  سرمایه داری ) سازمان بهداشت جهانی ( دریافت می
احمدی نژاد وارد معرکه گردید اما هنوز تکمیل نشده بود 
چرا که کلیت نطام موضع واحدی نداشت در نتیجه دوباره 

شود که تا فرصت باقی است باید کاری  هشداری داده می
کنید و در نتیجه خامنه ای سال قبل، از سیاست اعالم شده 
رئیس دولت پشنتیبانی نمود ودر صحبتهای اخیر  تاکید 

 دوباره ای بر آن گذاشته است .

صرفنظر از اینکه  بدالیل مختلف از جمله 
های آموزشی،  کمبودهای مختلف درتمامی زمینه

بهداشتی، مسکن وغیره افزایش جمعیت چه معضالتی 
آورداضافه بر  های ایرانی ببار می عدیده ای برای خانواده

آن اینکه شکست این خواسته رژیم جمهوری اسالمی از 
اکنون مشخص است،  ولی  تحلیل سرمایه داری بر  هم

این قرار دارد که باید نیروی کاری وجود داشته باشد تا 
برمبنای آن انباشت صورت گرفته وازکنار و گوشه های 
آن یک حداقل بخور ونمیر برای سالمندان نیز تأمین نماید 

داند رژیم  دراین راستا اقداماتی انجام دهد  وضروری می
تا درآینده  نظام سرمایه داری ایران بتواند با تنگناهای 
کمتری به استثمارنیروی کار وانباشت سرمایه  خود ادامه 

 دهد .

اکنون شاید خالی از لطف نباشد تحلیلها و 
ها از جانب اپوزیسیون  صحبتهای مختلفی که دراین زمینه

خارج کشور شده را مطالعه کنیم تا ببینیم این داعیه 
کشند  گرانی که بعضاً تیترهای مختلفی هم با خود یدک می

چقدرسطحی به موضوع پرداخته اند چرا که هر اقدام 
رژیم را نه اقداماتی که ارگانهای جهانی همچون سازمان 

المللی پول،  جهانی کار، بانک جهانی، صندوق بین
سازمان بهداشت جهانی و دیگر تشکیال تهای عریض و 

ها را دنبال کنند  اند  و ناچاراً باید آن طویل جهانی گفته
تلقی کرده بلکه اقداماتی اینچنینی را  نشان از بی 

سوادی و ایدئولوژیک بودن رژیم قلمداد  سیاستی، بی
کنندچون درغیراینصورت باید سیاستها وبرنامه های  می

ارگانهایی را مورد نقد قراردهند که  حتی اگر خود  مبلّغ 
آنها نباشند همواره با این توهم زندگی میکنند که چنین 
سازمانهای جهانی علیه منافع مردم گام بر نمی دارند یا 

 حداقل بی آزارند. 

دانم که از  اینجا ذکر این نکته را ضروری می
ظواهر امر چنین برمی آید ، سرمایه داری در چین هم با 
معضلی اینچنینی دست بگریبان است و امید وارم  
سیاست اعمال شده در آخرین نشست سران حزب حاکم 
برچین نیزدر رابطه با جمعیت مورد بررسی دقیق  
قرارگیرد تا بر اساس آن بتوانیم  از سیاستهایی که 
سرمایه جهانی در رابطه با جمعیت در مناطق مختلف 

 کند شناخت بهتری پیدا کنیم . اعمال می

در پایان  لینکی که  مربوط به یکی از سایتهای  
ام که خود  اگر چه گوشه ای از  رژیم است درج کرده

واقعیت را بیان میکند اما شاید اندکی بتواند کمک کننده 
 باشد برای شناخت  وتحلیل  بهتر موضوع.   

 هرم سنی ایـران در حال پیر شدن است   
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رساند و آن را در حد عملی بیولوژیک تقلیل  می
 .دهد می

ها  انسان مشخصات بیولوژیک میلیون
است.  ای دارد که بخش اعظم آن همچنان ناشناخته  ساله

های فردی،  فرهنگی چند ده هزار ساله با ویژگی
تربیت خانوادگی واجتماعی نیز انسان را همراهی 
میکند. این مجموعه پیچیده، مانعی در برابر پاسخ 

به احساسات جنسی، سکس و چرایی آن  واحد و نهایی 
 .نزد انسان است

 
 :وودی آلن تعبیر قصار دیگری در مورد سکس دارد

Is sex dirty? Only when it's being done 
right 

 آیا سکس کار کثیفی است؟  -

ای  شناسد. او اعتقاد دارد که عشق، پدیده نام رمانس نمی
 .متعلق به اواخر دوران تکاملی انسان است

انتخاب جفت مناسب به واسطه دستورات 
شود که بر اساس عالئم ظاهری بیانگر  ژنتیکی انجام می

گذاری  ها در سیکل تخمک شوند. زن سالمتی انجام می
دهند که نمونه بارز  کشش بیشتری به مردانی نشان می

"مردانگی" هستند و در بقیه موارد به مردانی که رفتار 
 .کنند تری دارند توجه می و نرم مالیم

در مقابل پروفسور هلن فیشر 
شناس،استاددانشگاه راتگرز وعضو  )انسان

مرکزتحقیقات تکامل بشری( معتقداست که عشق امری 
تر از سکس است. هلن فیشر  تکاملی و بسیار قوی

نویسنده کتابهای پرفروش آناتومی عشق، جنس قوی، 
 .شیمی عشق وسرمستی نیز هست

گوید در پستانداران بعد از انتخاب  هلن فیشر می
زوج، میزان ترشح هورمون دوپامین )هورمون احساس 

شود، میزان تاثیر این هورمون  رضایت( دو برابر می
در موجودات مختلف متفاوت است، بعنوان مثال: در 

سی ثانیه، در فیل پنج روز، در شامپانزه دو هفته،  موش 
ها تا بیست و یک سال  در روباه بیست روز و در انسان

 .کشد طول می
 

عملکرد سکس و عشق کامال متفاوت است. 
معموال بعد از سکس برای مدتی میلی به انجام دوباره 

شود،  آن وجود ندارد، برعکس کسی که عاشق می
ناپذیر  کنترلی بر جسم و ذهن خود ندارد و بطور سیری

 .کند و شبانه روزی به وصال فکر می
مغزی افرادی که در عشق شکست  در بررسی فعالیت

شود که فعالیت مغز آنها، مشابه  اند، دیده می خورده
مغز افراد معتاد به کوکائین است. یعنی عشق را  فعالیت 

 .توان یک نوع اعتیاد دانست می
 

 سکس در دنیای امروز
بعد از انقالب جنسی اواخر دهه شصت 
میالدی در کشورهای صنعتی و تغییر مناسبات 
اجتماعی، مرحله جدیدی در مناسبات انسانی ایجاد شده 
است که دیگر محدود به روابط پذیرفته شده زن و مرد 

شوند و اشکال  ها پیوسته بازتعریف می نیست. نقش
تغییرات فرهنگی را   .شوند نوینی جایگزین هم می

ای تائید یا تکفیر کرد  میتوان از جایگاهی اخالقی وسلیقه
اما این تغییرات که محصول ساختار پیچیده اقتصادی 

 .دهند های ما رخ می اجتماعی هستند جدا از عالقمندی
در جوامع عشیرتی و کشاورزی، نیاز عمده به 
نیروی کار بود و تشکیل خانواده و تولید مثل، راه 

رفت. تا پیش از  مستقیم تامین این نیرو به شمار می
گیری جوامع صنعتی و خدماتی، خانواده پر  شکل

جمعیت از اهمیت باالیی برخوردار بود. در این نقش 
هزاران ساله برای اکثریت زنان، جایی برای حق و 
احساس رضایت فردی نبود. اما در پی رشد جوامع 

ها در تولید و استقالل اقتصادی  صنعتی و فعال شدن زن
و برابری تدریجی حقوقی و قانونی، بازتعریف نقش، 

 .ها در رابطه جنسی آغاز شده است جایگاه و نیاز زن
 

سکس در مناسبات اقتصادی دنیای امروزی، 
در خدمت سودآوری نیز قرار دارد. بخش اقتصادی 

کند که مردان بطور طبیعی در  علوم پزشکی تبلیغ می
توانند از نظر جنسی فعال باشند وگرنه  هر شرایطی می

 .شود مشکلی جسمانی دارند که با ویاگرا درمان می
صنعت پورنوگرافی هم از عوامل موثر 

گیری تخیالت جنسی مردان است و تعریفی  شکل
دهد. این  ها و نیازهایشان ارائه می نادرست از زن

صنعت با ارائه تصاویری به ظاهر تابوشکن، به 
جذابیت رازگونه و چند وجهی رابطه جنسی آسیب 

 برنامه بورژوازی ایران برای افزایش جمعیت
 

 عظیم  هاشمی

نزدیک به سه سال قبل محمود احمدی نژاد 
بعنوان رئیس دولت سرمایه داری حاکم بر ایران خواهان 
تغییر در برنامه تنظیم خانواده و رشد جمعیت در ایران 
گردید و صحبت را بر این مبنا قرار داد که ایران ظرفیت 

میلیون جمعیت دارد، کمتر کسی بود  403داشتن بیش از 
که  پیگیر مبنای چنین صحبتها یی از جانب وی شود تا 
اینکه یکسال قبل رهبر رژیم وارد میدان شد و عنوان 
نمودکه رژیم درامر سیاست  خانواده دچار خطا شده و 
  خودرا هم مقصردراین خطا قلمداد نمود وخواهان برنامه
ای شد تا جمعیت افزایش یابد او چندی قبل باز برآن گفته 
خود تأکید و خواهان رسیدن  به جمعیت حداقلی بیان شده 

میلیون گردید.امااساس  403از جانب احمدی نژاد یعنی
شود وچرا عالیترین مقامات  این صحبتها از کجا ناشی می

گویند، آیا  سرمایه داری حاکم بر ایران چنین سخن می
کنند منظور این است که  آنطورکه برخی تصورمی

خواهند برای یک جنگ  جمعیت شیعه افزایش یابد، آیا می
احتمالی گوشت دم توپ بیشتری داشته باشند ؟ و 
پرسشهای دیگری که ممکن است درذهنها نقش بندد ودر 
نتیجه مبنای تحلیلها نیز بر آن استوار گردد. اما واقعیت 

 چیست ؟

سازمان بهداشت جهانی چند سال قبل بر مبنای  
ها در گزارش خود به جمهوری  آمارها وتجزیه وتحلیل آن

اسالمی، عنوان میکند که جمعیت جوان کشور اکنون در 
وضعیت بسیار مطلوبی قراردارد وبرهمین اساس میتوان 
از قِبَِل دریافت حق بیمه وحق بازنشستگی و کسورات 

گیرد  دیگری که از این نیروی کار جوان صورت می
بدون مشکل خاصی حداقل بخور و نمیری برای 
بازنشستگان فراهم نمود اگر چه حاکمیت ایران با توسل 
به ترفند هایی همچون کم ارزش نمودن پول جاری در 
ایران و یا تا خیر در پرداختها ی دستمزد بگیران و 

های خود را کم وهمواره نرخ واقعی  بازنشستگان هزینه
پرداختها را کم ارزش تراز گذشته نموده اما حتی بدون 

ای  باز مشکل عدیده ای سرراه خود نداشت  چنین برنامه
کرد  چرا که چند برابر آنچه به بازنشستگان پرداخت می

کرد اما درهمین گزارش  ازنیروی کار جوان در یافت می
یک هشدار هم گنجانده بودند مبنی براینکه جمعیت 
ُخردسال کشور به نسبت جمعیت جوان اندک هست واگر 
این روند ادامه یابد هنگامی که این نیروی فعال جوان به 

رسد نیروی کارجوان درآن مقطع  سن بازنشستگی می
ها  زمانی به حدی نخواهدبودکه بتوان بادریافتهاییکه از آن

که  -ها را   گیرد حتی حقوق بازنشستگی آن صورت می

20 
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زمانیکه قدرت های روم و ایران حضور داشتند، گسترش 
قدرت و سلطه محمد بر آنها امکان نداشت. چرا که قدرت 
محمد هنوز در حدی نبود که بتواند با این قدرت ها رو 

  .در رو شود
ما این را در جنگ مؤته و لشکر کشی تبوک در مورد 
رومیان دیدیم و در مورد ایرانیان نیز چیزی جزاین نبود. 
به این معنا که در مورد ایرانیان نیز، محمد در آن مرحله 
از  قدرت  نبود که بتواند برای کنترل بر قبایل تحت 

  .کنترل یا متحد ایرانیان با آنها درگیر شود
به جز قبایل یمنی که قبل از شکست ایران از روم 
مستقیماً در قلمرو آنان قرار داشتند، قبایل دیگر، یکی بنی 
حنیفه بود که بر مناطق وسیعی از عربستان مرکزی که 
به یمامه شهرت داشت تسلط داشت. این قبیله که اکثر 
افراد آن مسیحی بودند، متحد ایرانیان بودند و اعضای آن 
ً از طریق تجارت میان ایران و عربستان جنوبی  عمدتا

  .گذران می کردند
قبایل دیگر، بنی بکر)بکر بن َویل( و تِغلب بودند که 
اغلب اعضای آن دو نیز مسیحی بودند و در شمال شرقی 
شبه جزیره عربستان در مرزهای امپراطوری ایران 
قرارداشتند. آنها نیز با امپراطوری ساسانی، با توجه به 
قدرت و ضعف آن، روابط دوستانه و گاهی دشمنانه 

حتی یک بار  -بنی بکر -داشتند.  چنانکه بعداً یکی از آنها
با نیروهای ایرانی درگیر شده آنها را در جنگ "ذوقَر"  

  .شکست می دهد
پس از مرگ محمد و هنگامی که امپراطوری ایران به 
دنبال شکست از روم و اختالفات داخلی به ضعف 
گرائیده ستاره اقبالش رو به افول میرود، این دو قبیله با 
مسلمانان که رو به صعود بوده اند متحد میشوند و بی 
آنکه بسیاری از اعضای آن مسلمان شده باشند، جزء 
اولین نیروهایی قرار می گیرند که به نام اسالم به ایران 

  .حمله می کنند
 132پادشاهی لخم در حیره )درشمال شرقی( نیز تا سال 

که منقرض می شود از جمله قبایل عربی بود که برای 
دوره ای متحد و وابسته به ایران بوده است. قدرت های 
بزرگ و منجمله ایران با پرداخت پول و آموزش ها و 
تجهیزات نظامی این قبایل را هم برای حفظ مرزهای 
خود در برابر اعراب بدوی مهاجم، و هم برای اعمال 

     .نفوذ در منطقه به کار می بردند
با شکست ایران و خارج شدن آن از صحنه عربستان، 
امپراطوری روم، عمالً تنها در شمال، در سوریه، 
فلسطین، و مصر بود که جایگزین آن شده بود و بقیۀ 
مناطق عربستان در برابر تعرض محمد که با فتح مکه و 
تسلط بر هوازن و بنی ثقیف به قدرتمندترین نیروی 
عربستان تبدیل شده بود، بی دفاع مانده بودند.  این واقعه 

سال  0یعنی  103میالدی اتفاق افتاده بود وتا  120در 
بعد که محمد مکه را فتح کرده، اساساً در عربستان هیچ 
قدرتی برای پر کردن خالء قدرت مزبور پدیدار نشده 

  .بود
با فتح مکه و به خصوص پس از چیرگی بر بنی ثقیف 
این قدرت به وجود می آید و سنه تسع یا سنَةُ الوفود یعنی 
دوره ای  که " گروه های عرب بسیار در می آمدند و 
مسلمان می شدند" آغاز میشود. ولی اگر فتح مکه منجر 
به ظهور قدرتی برای جلب قبایل دیگر به زیر سلطه خود 
میشود، شکست ایران نیز منجر به رها شدن قبایل تحت 
کنترل آن برای پیوستن به این قدرت جدید می گردد. 
بنابراین، سنةُ وفود در مقیاس وسیع تنها نتیجه فتح مکه 

 .نبود، بلکه شکست ایران نیز علت دیگر آن  بود
اولین گروه از قبایلی که رو به سوی محمد می آورند 
نمایندگان بخشی از اعضا و طوایف قبیله بنی تمیم بودند 
که به همراه تنی چند از روسا و بزرگان خود به نزد 

پیروزشده اند، بخاطر اشتغال در رتق و فتق امور در 
متصرفات جدید و درگیری درمرزهای خود در مناطق 
دیگر قادر به ارسال نیرو به یمن و پر کردن جای 

تاثیرات شکست ایرانیان   .خالی ایرانیان نمی باشند
وخروج نیروهای آنها ازعربستان، تنها به یمن 
محدودنمیماند. درتمام شبه جزیره عربی، درشرق، 
مرکزوحتی شمال شرقی نیز هر جا که ایرانیان 
حضور و نفوذ داشته اند، خالء قدرت ناشی از این 
شکست وتاثیرات ناشی از آن به چشم می خورد. در 
واقع نیز، شکست مزبور بزرگترین تحولی است که 
در این زمان در جهان و به تبع آن در عربستان رخ 
میدهد. تحولی که بطورعجیبی به نفع محمد تمام 

که درعربستان شرقی و مرکزی  یمیشود. باین معن
برای او متحدینی به بارآورده، راه را برای پیشروی 

 .بعدی وی به یمن باز میکند
 

 نفوذ محمد  در عربستان شرقی و مرکزی   
همانطور که گفتیم فتح مکه نقطه عطفی بود که با 
تغییر تعادل قوا به نفع محمد، منجر به روی آوری 
قبایل عرب به سوی او می شود. تسلیم هوازن و بنی 
ثقیف نیز که رقیب مکه و چیزی در حد خود آن بودند 

    .این روند را تقویت می کند
در سوره الفتح، محمد خود نیز باین مسئله اشاره نموده 
و خویشتن را ملزم به شکر خدا به خاطر این روی 
آوری اعراب بسوی خود میکند. در حالیکه خود وی 
به خوبی می داند که این شمشیر خون آلود و سرکوب 
کننده وی بوده است و نه خدا، که منجر به فتح مکه و 
روی آوری قبایل عرب بسوی او میشود. چنانکه دیدیم 
خود ابن هشام نیز با اعتراف به اینکه "اگر نروند که 
مسلمان شوند به اضطرار ایشان ]را[ بباید آمدن" بر 

  .این مسئله مهر تاکید میزند
ای محمد، چون نصرت حق تعالی به تو رسید و فتح "

مکه تو را حاصل شد و قریش مسخر و منقاد تو شدند 
و اهل حجاز به جملگی در طاعت تو آمدند و اصناف 
عرب که در اطراف بالد بودند روی به خدمت تو 
نهادند و گروه به گروه به دین تو در آمدند و احکام 
شرع تو را ملتزم شدند؛ پس شکر نعمتی چنین خداوند 

  "...خود را می کن
هرچند فتح مکه نقش تعیین کننده ای در تبدیل محمد به 
قدرت درجه اولی در شبه جزیره عربی دارد و بهمین 
دلیل تقریبا کلیه قبایل باقی مانده دربخش غربی 
عربستان را به اطاعت از او میکشاند، با اینحال 
همانطور که نشان دادیم درسایر نقاط عربستان، تا 

 
شکست ایران از روم و پیدایش خالء قدرت به نفع 

 محمد در عربستان
شکست ایران از روم بزرگ ترین تحولی است که به 
نفع محمد رخ میدهد. این شکست چنان خالء قدرتی 
درمناطق جنوبی، مرکزی و شرقی شبه جزیره عربی به 
وجود می آورد که بدون آن پیشروی بیشتر محمد غیر 

  .محتمل به نظر می آمد
اندکی پس از آنکه محاصره مدینه در جنگ خندق به 

، هراکلیوس در نینوا 120پایان میرسد، یعنی در دسامبر 
ایرانیان را شکست میدهد. این شکست در شرایطی رخ 

میالدی،  123-  133میدهد که اندکی قبل، طی سال های 
رومی ها در یک سلسله از شکست های سخت از 
ایرانیان تا پایتخت شرقی خویش "کنستانتین پل"* عقب 
نشسته به محاصره آنان درآمده بودند و تنها با مجاهدت 
های زیاد مردم منجمله با جلوگیری از فرار امپراطور 
از کنستانتین پل میتوانند در مقابل ایرانیان مقاومت 
نموده، با یک سلسله شکست های متقابل آنها را به عقب 

  .برگردانند
هراکلیوس که پس از خروج از محاصره با جسارت 

در نینوا  120دست به تهاجم زده  ایرانیان را در 
شکست سختی میدهد، به سوی پایتخت ایرانیان تیسفون 
حرکت میکند. نجبا و اشراف ایرانی "خسرو پرویز" را 
که خواستار ادامه جنگ بوده است خلع و به مرگ 
محکوم میکنند و با نشاندن پسرش "قباد شیرویه" به 
جای وی به عقد قرارداد صلح با هراکلیوس مبادرت می 
ورزند. این مصادف با زمانی است که محمد در مکه با 
قریش به صلح ُحدَیبیه دست می یابد. به دنبال جانشینی 
قباد و قرارداد صلح با روم، ایران همه فتوحات خود در 
قلمرو روم را از دست میدهد و شمال و جنوب عربستان 
منجمله سوریه، فلسطین و اورشلیم و حتی مصر از 

    .کنترل آن خارج می شود
، هراکلیوس ظفرمندانه برای زیارت وارد 103در 

اورشلیم میشود و بار دیگر صلیب مسیحیان را که به 
دست ایرانیان افتاده بود، به آنجا باز می گرداند )همان 
صلیبی که مدعی بوده اند مسیح به آن به صلیب کشیده 
شده بوده است(. این قبل از لشکرکشی به تبوک و 
مصادف با زمانی است که محمد پس از فتح مکه به 

  .مدینه باز می گردد
با شکست ایرانیان به دست روم، قدرت و نفوذ آنها در  

یمن به کلی از میان رفته قبایل یمنِی تحت کنترل آنان بی 
دفاع گشته در پی متحدین جدیدی برای خود بر می آیند. 
رومیان نیز که بطوراعجاب انگیزی برارتش ایرانیان  
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ادب و احترام برای چه کسی بهتر بوده است و در 
نهایت در جهت جاه طلبی های خود به چه کسی 

    .سود می بخشیده است
پس از آنکه محمد از حجره خود بیرون آمده پیش 
ایشان می نشیند، از آنها میخواهد که اگر حرفی 
دارند بزنند و آنها جواب میدهند که برای ُمفاخرت 
و ذکر َمآثر خود آمده اند. آنگاه، "ُعطارد بن حاِجب 
بن ُزراَره"، که پیشوا و خطیب آنان بوده، 
برمیخیزد و خطابه ای در ذکر افتخارات و بزرگی 
های قبیله و اجداد خود میخواند و بر زمین می 
نشیند. محمد به " ثابت بن قیس" شاعر درباری 
خود اشاره میکند. او نیز بر می خیزد و با خطابه 
ای در مدح محمد و خدای او جواب او را میدهد. 
آنگاه، شاعر بنی تمیم، "زبرقان بن بدر" از جای 
خود برخواسته قطعه شعری در ستایش قبیله خود 
میخواند. داین موقع محمد که برای جواب در پی 
"َحّسان بن ثابت"، شاعر جیره خواردیگر خود 
میگردد، او را نمی یابد. از این رو دنبال او می 
فرستند و تا آمدن وی جلسه مفاخره موقتا متوقف 

  .می شود
با آمدن َحّسان، شاعر بنی تمیم دوباره اشعار خود 
را میخواند تا حسان به آن گوش داده پاسخ دهد. 
راویان اسالمی اینطور نقل میکنند که نمایندگان بنی 
تمیم از پاسخ َحّسان که در "ستایش محمد و فضیلت 
مسلمانان" بوده به تعجب افتاده، یکی از مهتران 

 :شان رو به سوی قوم خود کرده می گوید
ای قوم، حق تعالی هیچ از این مرد، یعنی پیغمبر "

علیه السالم دریغ نداشته است، که خطیب وی بلیغ 
تر است از خطیب ما، و شاعر وی فصیح تر است 
از شاعر ما، و ُمفاخرتی که ایشان گفتند بهتر است 
از مفاخرت ما و مناقبی و َمآثری که ایشان بر 
شمردند نیکوترست از َمناقب و مآثِِر ما، اکنون شما 
را بهانه ای نماند، بر خیزید و مسلمان شوید. پس 
برخاستند و مسلمان شدند. و سید علیه السالم ایشان 

   ".را نواخِت بسیار بفرمود و عطای بسیار بداد
واضح است که نمایندگان بنی تمیم از قبل تصمیم 
خود مبنی بر پیوستن به محمد را گرفته بودند و این 
نمایش را صرفا برای توجیه عمل خود و احتماال 
درآمدن از خجالت تسلیم که در سنن عرب عمل 
خواری آوری بود، به راه انداخته بودند تا وانمود 
کنند که نه از ترس شمشیر محمد، بلکه به خاطر 
فصاحت و مناقب و مفاخر برتر! شاعر وی  بود 

  .که به او پیوستند
قبیله دیگر بنی حنیفه از یمامه در عربستان مرکزی 
بود که بخشی از آن نمایندگان مهم خود را برای 
پیوستن به محمد به مدینه می فرستند که همگی 
مسلمان می شوند. این قبیله تقریبا بر سراسر یمامه 
تسلط داشت و بعداً شخصی به نام "ُمَسیَلمه" از 
همین قبیله با ادعای شراکت در پیغمبری برعلیه 
محمد قیام عظیمی را به پا میکند. این قبیله نیز 
همانطورکه گفتیم مخلوطی از اقوام پاگان و مسیحی 

  .بودند که درکنارهم زندگی می کردند
از جمله قبایل دیگری که جمعا یا بخشا به مدینه 
آمده به محمد می پیوندند، قبایل "بنی سعد"، "عبد 
القیس"، گروهی از قبیله "َطیِّی"، قبایل "ُمراد"، 
"ُزبَید" و "َمذِحج"، و قبیله "ِکنده" بودند. به این 
ترتیب، در شرق و مرکز شبه جزیره عربستان نیز 

  .محمد صاحب متحدینی برای خود میشود
همانطور که قبالً نیز گفته شد قبایل یمن و یمامه و 
بسیاری قبایل دیگر، تا زمانیکه مستقیما زیر تیغ 
پیغمبر قرارنداشتند، در مورد پیوستن به محمد در 
داخل خود هم نظر نبودند. ما این را در مورد بنی 
تمیم و بنی حنیفه دیدیم. در مورد قبایل دیگر نیز کم 
و بیش چنین بود. منجمله در میان زبیدیان، کسانی 
مانند "عمرو بن معدیکرب" نزد محمد آمده مسلمان 
میشوند، درحالیکه  قیس ساالر زبیدیان مخالف 

محمد به مدینه می آیند. قبیله بنی تمیم که در ساحل 
شرقی شبه جزیره عربستان سکونت داشت، قبیله 
بزرگی بود که به قول ابن هشام "به احتشام و مال از 
دیگر عرب زیادت بودند". این قبیله شامل طوایف و قوم 
های پاگان و مسیحی بود. در ضمن در میان این قبیله 
یک عده مخالفین محمد نیز بودند؛ منجمله زنی که با 

  .ادعای پیغمبری بر علیه وی قیام می کند
باید توجه داشت که این نیز بخشی از سنت آزادی عقیده 
و عمل در درون قبیله و نظام بدوی و ماقبل تاریخ بود 
که افراد مجبور به  تبعیت از رای اکثریت نبودند و مثال 

 -درمورد جنگ و دوستی و دشمنی با قبیله یا قبایل دیگر
هرگونه که مایل بودند عمل میکردند.  -و در اینجا محمد

این آزادی وانعطاف عملی باعث میشدکه افراد درعین 
حفظ همبستگی قبیله ای از آزادی عمل وعقیده نیز 
برخوردار باشند. بهمین طریق نیز اقوام کافر یا پاگان با 
اقوام مسیحی ویهودی واصوال پیروان مذاهب دیگر در 
درون قبیله روابط دوستانه ای داشتند و درکنارهم به 
راحتی هم زندگی میکردند. تحت چنین شرایطی بود که 
حتی متحدین اولیه محمد گاهی تمامی یک قبیله و گاهی 

  .بخشی از یک قبیله را تشکیل میدادند
راویان مسلمان اکثرا برای بزرگ جلوه دادن نفوذ و 
قدرت محمد، به تحریف حقایق پرداخته، گاهی وقتیکه 
نمایندگان بخشی از یک قبیله برای پیوستن به محمد به 
نزد او میآمده اند ازآنها بعنوان نمایندگان کل قبیله یاد 
میکرده اند. درمورد قبایل بنی تمیم و بنی حنیفه نیز 
همینطور بوده است. به این معنی که هرچند آنان از 
آمدن نمایندگان کل این قبایل به نزد محمد سخن میگویند، 
ولی درواقع، به دنبال شکست ایرانیان و فتح مکه، تنها 
بخشهائی از قبایل مزبور نماینده به مدینه می فرستند، 
بطوریکه بخشهای دیگر آن از در خصومت با محمد در 

   .می آیند
بهرحال هنگامی که نمایندگان بنی تمیم به مسجد مدینه 
که خانه محمد نیز بخشی از آن بود می رسند، بی آنکه 
صبر نموده منتظر بیرون آمدن وی شوند، با صدای بلند 

 :او را صدا زده فریاد می زنند
یا محمد، بیرون آی به بِر ما، و سید علیه السالم در "

اندرون حجره آواز ایشان بشنید و از آن بی ادبی ایشان 
برنجید؛ آنگاه حق تعالی این آیت فرو فرستاد: به حقیقت 
مردمی که تو را از پشت حجره ات به صدای بلند می 
خوانند )و فریاد یا محمد یا محمد می کنند( اکثر مردم بی 
خرد و بی شعورند و اگر آنها )ادب نگه داشته( صبر 
میکردند تا وقتیکه تو بر ایشان خارج شوی بسیار بر 
آنها بهتر بود. )اگر باز هم توبه کنند( خدا غفور و 

  ".مهربان است
نکته جالب این داستان این است که اعراب بدوی در یک 
نظام دمکراتیک و آزاد می زیستند و فاقد سلسله مراتب 
بوروکراتیک و احترامات فائقه به روسا بودند واصوالً 
این گونه مراسم وسلسله مراتب ها پدیده ای است که با 
پیدایش سلسله مراتب قدرت درنظام اسالمی باب میشود. 
بهمین جهت اعراب بدوی با رهبران و بزرگان خود نیز 

 همانگونه ساده و بی آالیش رفتار میکرده اند که با 
یکدیگر ومردم عادی. نظام تمدن برای تنظیم روابط 
بوروکراتیک میان اعضای نابرابر خود نیاز به 
رفتارهای فردی جدید و نوکرصفتانه ای دارد که برای 
پوشاندن ماهیت زشت و برده وارانه آنها از کلمه ادب 

  .استفاده میکند
در اینجا نیز، خدای خود ساخته محمد که همه جا در 
جزئی ترین مسائل در کنار وی ایستاده و اخالقیات 
زشت و برده وارانه نظام سلسله مراتبی جدید، منجمله 
احترامات فائقه به افراد قدرتمند را ترویج میکند، بغیر 
از آنکه رفتار پاک و بی آالیش انسان های بدوی را به 
ناحق محکوم می نماید، همچنین در کمال بی ادبی آنها 
را مورد اهانت قرارداده، متهم به بی شعوری و بی 
خردی مینماید. او فریبکارانه، اخالقیات و رفتار مورد 
توصیه خود به اعراب بدوی را "بهتر برای خود آنها" 
قلمداد میکند در حالیکه  مانند روز روشن است که این 

محمد بود وعمل عمرو را در پیوستن به محمد عملی 
سفیهانه میخواند. قیس تا پایان عمر مخالف محمد باقی ماند. 
درمیان مردم ِکنده نیز درمورد محمد دو دستگی وجود 

   .داشت
حتی در قبیله بنی عامر که ساکن نجران بود، مخالفت با 
محمد در حدی بود که رئیس آن " عاِمر بن آلُطفَیل " به 
همراه دو تن دیگر از مهتران آن،  "أربَد بن قَیس" و "جبار 
بن َسلمی"، ظاهرا برای پیوستن به محمد ولی در عمل برای 
قتل وی عازم مدینه میشوند. ولی به گفته راویان اسالمی و 
طبق روال معمول شان در اینگونه موارد، معجزه ای رخ 
میدهد که آنها را از انجام نقشه شان باز میدارد. به این معنی 
که به هنگام گفتگو با محمد، هر بار که أربد بن قیس 
میخواسته با شمشیر خود بر فرق وی بزند، به جای او عامر 
بن طفیل را در برابر خود می دیده و لذا قادر به انجام 
ماموریت خود نمی شده است. عامر کسی بود که به دنبال 
جنگ بدر، هنگامی که محمد یک گروه چهل نفره از 
مسلمانان را برای دعوت اسالم به نجد می فرستد، همگی را 

  .به قتل می رساند

ماتورین بود. به این دلیل که ما در همان شهر کار می کردیم 
بسیاری از کارگرانی که قبال در آن پروژه بودند در پروژه 
شرکت ایرانی کار می کردند، و ماجرا را تعریف کردند. 
پروژه به سرعت پیش می رفته تا برای مسابقات فوتبال جام 
کشورهای آمریکای التین آماده شود. کارگران به دلیل عدم 
رعایت حق و حقوقشان دست به اعتصاب می زنند. 
اعتصاب طوالنی می شود و در نهایت با دخالت پلیس و 
گارد ناسیونال به خشونت کشیده می شود و سه کارگر در 
نتیجه تیر اندازی کشته می شوند. این یکی از اعتصابات 

 .معروف منطقه بود
بستن جاده یکی دیگر از اشکال مبارزه کارگران و مردم 
زحمتکش بود. در چند موردی که من شاهد آن بودم، مردم 
یکبار به دلیل مشکل آب محلشان که اکثرا قطع بود راه را 
بسته بودند. در موردی دیگر بدلیل تردد ماشین آالت سنگین 
راه سازی از محلشان آسفالت قدیمی و ضعیف خراب شده 
بود و شهرداری نیز اقدام به بازسازی نمی کرد و مردم راه 
را مسدود کرده بودند. و چند مورد دیگر از این قبیل را 
شاهد بودم. عموما این موارد با مذاکره و وعده خاتمه می 

 .یافت و اصالحاتی نیز انجام میشد
در یک مورد دیگر از اعتصابات که سندیکای کارگری 
رهبری آن را داشت و چند مطالبه صنفی از جمله ارتقای 
شغلی و افزایش دستمزد و ... داشتند و با کارفرما به توافق 
نرسیده بودند، کارگران خشمگین اقدام به پرتاب سنگ به 
سمت دفاتر شرکت ایرانی کردند. گارد ناسیونال وارد عمل 
شد و با تیرهای پالستیکی اقدام به تیر اندازی کرد که هیجده 
نفر از کارگران زخمی شدند. و در نهایت نیز با هم دستی 
اداره کار، کارفرما و دیگر سندیکاهای فاسد سندیکای 

 .کارگری را کنار گذاشتند و سندیکایی دیگر جایگزین شد
عموما مبارزه طبقه کارگر با وجود اینکه سال های سال بود 
در محیط های کارو به همین اشکال و در همین سطوح 
ادامه داشت ، اما به دلیل سطح پایین آگاهی سیاسی، کمبود 
تشکل های سالم کارگری و عدم وجود قطب سیاسی 
سوسیالیستی و کارگری، مبارزاتشان صرفا در چار چوب 
رفرمیستی پیش می رفت. حتی کارگران پیشرو متشکل در 
سندیکاها درک نازلی از مبارزر سیاسی داشتند. بیاد دارم 
وقتی با آنها به بحث و گفتگو می نشستم با وجود تجربه 
کافی در عرصه مبارزات صنفی کارگران، اما درک نازلی 
از مسائل سیاسی داشتند. مثال بیشتر آنها چپ را یا به شکل 
چاویستی و رفرمیستی می شناختند و یا به شکل مبارزات 
چه گوارایی و چریکی. تقریبا همۀ آنها با هر نوع 
سوسیالیسم دیگری بیگانه بودند. و کارگران پیشرو و مبارز 
عموما آنتی سیاسی و آنتی حزبی بودند و صرفا در 
چارچوب رفرمیستی مبارزه می کردند و برخی دیگر نیز 

ادامه ....    .غربی بودند -متوهم به چاویسم و یا آلترناتیو پرو
 دارد

   23ادامه   تجربه سه سال کار و زندگی ....از صفحه 
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شاه فشار آورده بود كه به تبعید آیتاهلل پایان دهد و او را به 
 كشور دعوت كند.

در تمام نوشتههای مربوط به ترور رزمآرا، در این مورد 
تردیدی وجود ندارد كه جلسۀ سّری برای تصمیمگیری 
در ترور رزمآرا، آیتاهلل كاشانی و نواب صفوی حضور 
داشتهاند، و در غالب آن نوشتهها، نام دكتر بقائی نیز دیده 
میشود. نواب صفوی نیز در جلسات دادگاه نظامی )بهقول 
تیمسار شایانفر وكیل مدافع او( به حضور دكتر بقائی در 
آن جلسه صحه گذاشته است. اضافه كنیم كه خلیل 
طهماسبی قاتل رزمآرا، مدت یكماه شبها در چاپخانۀ 
روزنامه"شاهد" )نه "باختر امروز"، برخالف آنچه 

( 441محمد مهدی عبدخدائی موذیانه ادعا میكند( )
میخوابد و وظیفۀ محافظت از چاپخانه را برعهده داشت. 
نكته آخر اینكه، خلیل طهماسبی عالوه بر اینكه مرید 
وفادار )بهمراتب بیشتر از نواب صفوی( مورد اعتماد 
آیتاهلل كاشانی بهشمار میرفت، محافظ شخصی دكتر بقائی 

 )443نیز بود. )
 

 پایان یك داستان ناتمام
بخشهای پیشین این سلسله مقاالت به مطالب زیر 

 اختصاص یافت:
 تقلب در تاریخ، سكۀ رایج در جمهوری اسالمی -
ماجرای ترور كسروی و رابطۀ ـ حداقل غیر  -

 مستقیم ـ كشفاالسرار آیتاله خمینی با این قتل
روابط بسیار نزدیك آیتاهلل كاشانی با فدائیان  -

اسالم و ریشههای اصلی اختالفات بعدی آنها )در دو 
 بخش(

ترور هژیر و علل واقعی ابطال انتخابات دوره  -
 شانزده تهران )در دو بخش(

ترور رزمآرا و شناخت دوستان و دشمنان او در  -
 زمان ترور )طی سه مقاله(

با اینكه درآغاز این سلسله مقاالت، دو مبحث مهم ومفصل 
(، با اینحال، برخالف 423را از آن مجزا كرده بودیم )

انتظار و پیشبینی اولیه، این سلسله مقاالت بهدرازا كشید 
و بیش از حد طوالتی شد تا جاییكه فرصت پرداختن به 
پارهای از مسایل در رابطه با فدائیان اسالم را نخواهیم 
داشت و بررسی آنها را بهزمانی موكول میكنیم كه در 
صورت ضرورت مبارزه و نیاز جنبش، این سلسله 
مقاالت پس از تنقیح و تكمیل، بصورت كتاب مستقلی و یا 

هفتگی داشتند و این جلسات غالبا در خانۀ مجلل 
میراشرافی در باغ صبا تشكیل مییافت. در یكی 
ازهمین جلسات بود كه دكتربقائی از مقامات یا 
جاسوسان سفارت امریكا خواست كه برای مبارزه با 
كمونیسم، با كمكهای مادی، او را در تشكیل حزب و 

 روزنامهای بعنوان ارگان آن، یاری دهند.
تشكیل حزب و انتشار روزنامه )كه بعدا "شاهد" نام 
گرفت( و بهویژه هزینههای كمرشكن استخدام باندهای 
چماق بهدستان و چاقوكشان حزب "زحمتكشان!!" و 
البته بدون یاری عموسام و توسل به كیسۀ پر فتوت او، 

 امكان پذیر نبود.
اینها مربوط به قبل از روی كارآمدن رزمآرا است. در 
زمان حكومت رزمآرا، بطوریكه گفتهایم، آیتاهلل 
كاشانیها، دكتربقائیها، حائری زادهها، عمیدی نورها، 
شمس قنات آبادیها، میراشرافیها از سرسختترین 
دشمنان رزمآرا بودند. از طریق "ویلز"ها، "دیشر"ها، 
"دكتر گرنی"ها، "چارلز توماس"ها )از داللهای 
معروف نفتی( وغیره، خبرهای دست اول، 
بطورمستقیم و یا غیرمستقیم، در اختیارشان گذاشته 
میشد. قبال گفتیم وقتیكه مذاكرات رزمآرا با شركت 
نفت، تازه آغاز شده بود، اسناد آن با سرعتی 
باورنكردنی بهدست دكتر بقائی رسید و در روزنامه 

( اعالم كرد كه مكاتبات ۱۳آذر  ۲۴شاهد )مورخ 
محرمانۀ رزمآرا با شپرد )سفیر انگلیس( را انتشار 
خواهد داد، در اینحال هیچ جای تعجب ندارد كه اسناد 

در چهارم اسفند و  ۰۴  -۰۴و مدارك موافقتنامۀ 
مذاكرات نهائی رزمآرا، شپرد و نورتگرافت در 
دوازده اسفند، از طریق منابع جاسوسی امریكا با 
سرعت باد بهدست دكتر بقائیها )و نیز آیتاهلل كاشانیها( 

 رسیده باشد.
از روابط بسیار نزدیك دكتر بقائی و آیتاهلل كاشانی و 

 ۱۸تیر تا كوتای  ۹۴از همكاری تنگاتنگشان بعد از 
مرداد كه بگذریم، دكتربقائی از طریق شمس قناتآبادی 
)سایۀ آیتاهلل كاشانی( وآقا مصطفی كاشانی )پسر آیتاهلل 

(، او را در چنگ خود داشت. در 440كاشانی( )
قسمتهای پیشین از قول منابع مذهبی گفتهایم كه پس از 

، ۹۴/۱۹۱۳بازگشت آیتاهلل كاشانی از تبعید لبنان در 
پیام او برای تشكر از جمعیتی كه در مقابل خانهاش 
اجتماع كرده بودند توسط دكتر بقائی خوانده شد و باز 
از قول منابع مذهبی نقل كردهایم كه سفارت امریكا به 

 ۲۹۸۹۲۹۱۸در بخشهای قبل گفتهایم كه جبهۀ ملی در 
تشكیل یافت. از اقلیتی خوشنام و غیروابسته كه بگذریم،  
اكثر هیات موسسین جبهه ملی را عناصر فرصتطلب یا 
وابسته به امپریالیسم امریكا، تشكیل میداد. دركتاب 
"گذشته چراغ راه آینده است" تعداد هیات موسسین جبهه 
ملی نوزده نفر ذكر شده است، در حالیكه بقول اكثر 

( 440منابع )از جمله بهگفتۀ شخص دكتر مصدق( )
تعداد آنها بیست نفر بوده است. بهرحال، كتاب "گذشته 

نفر را  ۲۳( تعداد ۰۳چراغ راه آینده است" )ص 
 بهشرح زیر ذكر میكند:

یوسف  -۹شمسالدین امیر عالئی  -۱ـ دكتر مصدق ۲
 -۰محمود نریمان  -۰دكتر شایگان  -۰مشار 

 -۳دكتر مظفر بقائی  -۸دكتر كاویانی   -۱دكترسنجابی 
 -۲۱عباس خلیلی  -۲۲عبدالقدیر آزاد  -۲۴حسین مکی 
دكتر حسین فاطمی  -۲۰عمیدی نوری  -۲۹حائری زاده 

ارسالن  -۲۱احمد ملكی  -۲۰جاللی نائینی  -۲۰
 آیتاهلل غروی. -۲۳مهندس زیرك زاده  -۲۸خلعتبری 

از سه چهار نفری كه در تمام دوران مصدق و بعداز آن 
به مصدق وفادار ماندند و از چند عنصری بینابینی كم 
خاصیت یا بیخاصیت )بهویژه بعد از كودتا( كه بگذریم، 
اكثریت هیات موسسین جبهه ملی را عناصری تشكیل 
میدادند كه یا در اوج جنبش به آن خیانت كردند و بعد از 
سی تیر به مخالفین سرسخت دكتر مصدق مبدل شدند و 

 ۱۸( و یا پس از 441با باند امریكائی ائتالف كردند )
مرداد، بالفاصله یا پس از مدتی، به خدمت رژیم 
كودتائی درآمدند. تعدادی از این عناصر خائن مانند 
عمیدی نوری به معاونت سرلشكر زاهدی و یا نظیر 
حائری زاده و ارسالن خلعتبری به نمایندگی مجلس 

 هجدهم رسیدند.
در خارج ازهیات موسسین جبههملی باید ازمزدوران 
امپریالیسم امریكا و از "همرزمان" دكتر بقائی یادكردكه 
در آغاز از حامیان جبههملی بودهاند. از معروفترین 
اینها میتوان از روحانی رشوهخوار، شمس قناتآبادی و 
دزد سرگردنه، میراشرافی، مدیر روزنامه آتش را نام 

مرداد به مجلس كودتا )دوره  ۱۸برد. كه هر دو پس از 
 هیجدهم( راه یافتند.

باند امریكائی جبهه ملی )و نیز آیتاهلل كاشانی( پس از 
، وقتی كه مطمئن شدند آخرین امید ۹۲تیر سال  ۹۴

امپریالیسم انگلیس یعنی قوامالسلطنه ناكام ماند و پشت 
انگلستان به زمین سائیده شد، دیگر به مصدق نیازی 
نداشتند و سرسختانه با او و با جنبش تودهها به مخالفت 
پرداختند. این مخالفت خائنانه را تا علمداری كودتای 

مرداد پیگیرانه ادامه دادند. ولی سه سال قبل از آن ۱۸
یعنی در زمان حكومت رزمآرا بطوریكه دیدهایم وضع 

 كامال برعكس بود.
ماه  ۸وقتیكه بصورتجلسات مجلس شانزدهم )مربوط به 

و نیم زمامداری رزمآرا( نگاه میكنیم كه باند امریكائی 
جبهه ملی در مجلس )علیالخصوص دكتر بقائی(، در 
شكل )نه در محتوا( بسیارتندتر وشدیدتر از جناح 
غیروابستۀ جبهه ملی به رزمآرا حمله میكردند وغالبا با 
ركیكترین دشنامها تا حد " پرووكاتورهای" حرفهای 

 سقوط میكردند.
احمد ملكی، یكی از موسسین اولیۀ جبهه ملی )و مدیر 
روزنامه ستاره(، بعد از كودتا كتابی نوشت بهمنظور 
بدنام كردن دكتر مصدق و نهضت نفت بهنام "تاریخچۀ 
جبهه ملی" كه آن را به شاه و سرلشكر زاهدی تقدیم 
كرد. او در این كتاب بهتفصیل تعریف میكند كه عدهای 
از موسسین جبههملی ازجمله دكتر بقائی، حائری زاده، 
مكی و خود او با "دیشر" وابسته مطبوعاتی، "دكتر 
گرنی" وابسته فرهنگی )كه فارسی را بخوبی تكلم 
میكرد( و "ویلز"، مستشارسفارت امریكا، جلسات 

 فدائیان اسالم
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( و 421آیتاهلل طالقانی در كوچۀ قلعهوزیر مخفی شدند)
آیتاهلل طالقانی پس از كودتا، برای اولین بار، بههمین 

 علت دستگیر شد، و یكشب در زندان ماند.
اینها و )نیز پیام و موضعگیریهای آیتاهلل طالقانی در 
زندان، اعالمیهها و پیامها و موضعگیریهای او پس از 
آزادی از زندان و در آستانهی قیام، سخنرانیها و 
موضعگیریها و عملكردهای او پس از انقالب و در 
حساسترین مراحل جنبش حتی در خصوص خود 
مجاهدین و باالخره آخرین سخنرانی او دو روز قبل از 

، در بهشتزهرا(، از جمله ۰۸شهریور  ۲۱فوت، در 
واقعیتهایی است كه نمیتوان بهسادگی از كنارشان رد 

 شد و آنها را نادیده گرفت.
عبدالحسین واحدی، یكی از بنیانگزاران و "مرد شماره 

 " فدائیان اسالم، در زمان حكومت مصدق میگفت: ۱
"دلم بهحال آقا سید محمود میسوزد. هروقت پیش ما 
میآید ما میگوییم مصدقی است و هروقت پیش مصدقها 

 میرود آنها میگویند این طرفدار فدائیان اسالم است". 
آیا آیتاهلل طالقانی بیشتر "مصدقی" بود یا "طرفدار 
فدائیان اسالم"؟ بعد از قیام، آیا از مجاهدین خلق 
حمایت میكرد یا از رهبران و وابستگان به جمهوری 
اسالمی )بهتعبیری كه امروز میشناسیم(؟ پاسخ دقیق به 
این سواالت به یك بررسی همهجانبه و بیغرضانه 
نیازمند است. با اینكه براساس مدارك و اسناد موجود 
برای سواالت فوق از هم اكنون پاسخ صریح و 
روشنی داریم ولی ترجیح میدهیم تا وقتیكه به آن 
بررسی همهجانبه نپرداختهایم و اسناد و مدارك الزم 
را ارائه ندادهایم حكمی ندهیم و در اینجا، بههمین 

 اشارات مختصر ولی الزم اكتفا میكنیم.
 زیر نویس
  

ـ مراجعه کنید به "تقریرات دکتر مصدق در  440
زندان" "یاداشت شده توسط جلیل بزرگمهر، تنظیم شده  

، ص  ۲۹۰۳به کوشش ایرج افشار"، سازمان کتاب 
۲۲۱ 
ـ "حائریزاده با افرادی که مشهور به مزدوری  441

سفارت امریکا میباشند ))اشاره به دکتر بقائی(( و از 
همان قماش وکالی دوره دیکتاتوری و فرمایشی هستند 
فراکسیون تشکیل میدهد و شمس قناتآبادی با 

 میراشرافیها و دفاع از دربار، افتخار میکند..."
 ).۹۲اسفند  ۱۰)روزنامه "مردم ایران" مورخ 

مرداد، به  ۱۸ـ آقای مصطفی، پس از کودتای  440
خاطر کار چاق کنی و پادوئی خود در روزهای قبل 
کودتا و در جریان آن، و به پاس خدمت پدر، در دوره 
هیجدهم به نمایندگی مجلس رسید. و همچنین به 
دریافت یک قطعه نشان "تاج" از "پدرتاجدار" نائل 
گردید. )برای خبر و عکس آن، در حالیکه آقا مصطفی 
نشان "تاج" را به سینه دارد، مراجعه کنید به روزنامه 

 ).۹۱شهریور  ۱۰آتش مورخ 
ـ ویژه نامه "سالگشت شهادت نواب صفوی  441

 .۰۳دیماه  ۱۱رهبر گروه فدائیان اسالم"، کیهان، 
 .۰۲۲ـ "گذشته چراغ راه آینده است"، ص  443
 ـ در آنجا آمده بود: 423

"نقش خائنانۀ آیت هللا کاشانی )ونیز عمال بیاراده او( 
به بعد و نقش تعیین کنندر آیت هللا  ۹۲از سی تیر 

کاشانی  )روحانیت در مجموع( در موفقیت کودتای 
مرداد، موضوع تحقیق  ۱۸امریکایی ـ انگلیسی 

جداگانهای خواهد بود و در این سلسله مقاالت به آن 
 نخواهیم پرداخت".

 و ایضا:
"تجدید حیات فدائیان اسالم از چند ماه قبل از قیام بهمن 
ماه تا به امروز، خود از موضوعات مفصل و بسیار 
جالبی است که بررسی آن را به فرصت جداگانه 

 دیگری واگذار میکنیم".
، تحقیق ۲۹۰۰ـ ما یک بار، در اوائل سال  424

پردامنهای را در باره قانون اساسی سابق، آغاز کرده 

بصورت بخشی از كتاب "سیر مشروعهطلبی در 
 ).424ایران" منتشر شود)

از جمله مطالبی كه ـ نه در طرح اولیه بلكه در طی این 
سلسله مقاالت ـ فكر پرداختن به آنها مطرح شد، یكی 
معرفی كتاب "برنامه انقالبی فدائیان اسالم" بود و 

)كماندوهای گوش بهفرمان  ۰بطوریكه در بخش 
كاشانی( گفتهایم این كتاب كه بهقلم نواب صفوی نوشته 
شده، شاهكار بینظیری از پرت و پالگویی است. دراین 
رابطه آنچه از یك بررسی تطبیقی مورد نظر بود، 
نشان دادن تشابهات عجیب این كتاب با "حكومت 
اسالمی" آیتاله خمینی، "قانون اساسی جمهوری 
اسالمی" و عملكردهای بیست و ششماهۀ جمهوری 
اسالمی بود. ]باید در نظر داشت كه زمانیكه این مقاله 
تهیه شده است از عمر كثیف جمهوری اسالمی بیش از 

ماه نگذشته بود )هواداران سازمان وحدت  ۱۰
 كمونیستی([

مطلب دیگری كه مورد توجه قرارداشت، ارتباط آیتاهلل 
به  ۱۰طالقانی با نواب صفوی و فدائیان اسالم از سال 

بعد بود )چه قبل از جنبش نفت، چه در زمان حكومت 
مرداد و باالخره چه در  ۱۸مصدق، چه بعد از كودتای 

استانه قیام و چه بعد از آن(. مساله این است كه 
مجاهدین خلق مدعیاند كه "پدر طالقانی" از آنها و از 
خط فكری آنها حمایت میكرد )گو اینكه جز چند عكس 
آیتاهلل طالقانی در كنار رهبران مجاهدین خلق و چند 
عبارت متفرق نظیر "مساله سعادتی اصال جاسوس 
نیست" و غیره، هیچ مدرك و دلیل قانعكنندهای ارائه 
نمیدهند(. طرف دیگر یعنی دشمنان سرسخت مجاهدین 
)حزب جمهوری اسالمی، روحانیون مرتجع، فدائیان 
اسالم، سپاه پاسداران، سازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی، ارگانهای رسمی و غیررسمی تبلیغاتی رژیم 
جمهوری اسالمی وغیره( با ارائۀ اسناد و مدارك 

 فراوان، خالف این امر را ادعا میكنند.
تكلیف چیست؟ كسانیكه بهجای توهم جاودانه، از 
واقعیتهای سخت زمینی حركت میكنند و بهجای جستو 
جوی "اسالم راستین" در جست و جوی حقیقتاند، 
ادعاهای كدام یك را باید باور كنند؟ حقیقت در كجا 
است؟ صرفنظر از ادعاهای دو طرف )در آنجایی كه 
فقط ادعا ست و سندی ارائه نمیشود(، برای جست و 
جوی حقیقت و برای ارائۀ تصویر بدون "روتوش" از 
آیتاهلل طالقانی، قبل از هر چیز باید بهزندگی سیاسی 

(، بهموضعگیریها، ۲۹۲۸  -۲۹۰۸چهل سالۀ او )
 عملكردها، بهنوشتهها و سخنرانیهای او مراجعه كرد.

آنچه دراینجا، موقتا، میتوانیم بگوییم این است كه 
مجاهدین خلق در رابطه با آیتاهلل طالقانی، تمام حقیقت 
را نمیگویند و در بهترین حالت، نیمی از حقیقت را 

 مخفی میكنند.
، وقتیكه نواب صفوی از طرف ۱۰درسال  -

دانشجویان دانشكدر معقول و منقول مورد تكفیر 
قرارگرفت او به آیتاهلل طالقانی مراجعه كرد و ایشان 
)در كنار میرزا مهدی آشتیانی، "فیلسوف شرق" و 
فاضل توبی استاد دانشگاه تهران(، در حاشیۀ 
"معروضه" نواب صفوی، "مدارج كماالت و مقامات 
علمی فاضل محترم آقای نواب صفوی" را بینیاز از 

 ).422تصدیق دانست )
)پس از  ۱۳و  ۱۸آیتاهلل طالقانی، در سالهای  -

ترور هژیر و رزمآرا(، نواب صفوی و همدستاناش را 
در خانۀ خود در روستای "گلبرد" از توابع طالقان 

 مخفی كرد.
، پس از بازگشت نواب صفوی از ۹۹در سال  -

مصر، آیت هللا طالقانی، در کنار هواداران فدائیان 
 ).420اسالم، در فرودگاه مهرآباد به استقبال او شتافت)

، پس از سوء قصد به جان حسین ۹۰در سال   -
عالء، نواب صفوی، محمد واحدی، خلیل طهماسبی و 

شب در خانهی  ۰یا  ۰محمد مهدی عبدخدائی، بهمدت 

بودیم که فقط پیشگفتار آن، چند ماه قبل از قیام، تحت  
 ۸۸عنوان "قانون اساسی یا شمشیر چوبین مبارزه" در 

صفحه منتشر شد و جلد دوم آن کامال برای چاپ آمده 
بود ولی قبل از اینکه این جلدو جلدهای بعدی چاپ 
شود، رژیم منحوس پهلوی بهمراه قانون اساسی آن به 
یمن قیام باشکوه تودهها، به زبالهدانی تاریخ پرت شد و 
ما برای ناتمام ماندن و فراموش شدن آن کار و برای 
قریب دو سال زحمات شبانه روزی در جمعآوری و 
بررسی اسناد و مدارک و تهیه فیشها و غیره، ذرهای 

 تاسف نخوردیم.
و امروز نیز، قبل از اینکه نیاز و ضرورت تنظیم این 
سلسله مقاالت بصورت یک کتاب احساس شود ]این 
نکته صرفا در زمان تهیه سلسله مقاالت فدائیان اسالم 
برای هفته نامه رهائی قید شده است.)هواداران 
وحدت...([، چه بسا که کابوس جمهوری اسالمی، به 
یمن انقالبی دیگر، خاتمه یابد. و در اینحال، چه بهتر که 
هزاران کتاب، ناتمام و ننوشته بماند و بقول لنین، بجای 

 نوشتن برای انقالب، انقالب را تجربه کنیم.
ـ مراجعه شود به سندی که در ویژه نامه آیت هللا  422 

شهریور  ۲۸طالقانی در روزنامه جمهوری اسالمی، 
 ، بچاپ رسید.۰۳

ـ مراجعه شود به عکس آیت هللا طالقانی در کنار  420
نواب صفوی در فرودگاه مهرآباد، در "ویژهنامه" فوق 

 .۲۰۹۰۹۰۳الذکر و نیز به مجله سروش مورخ 
ـ مقاله "فدائیان اسالم، گارد ضربه نهضت ملی  421

شدن نفت" نوشته مهندس عزت هللا سحابی، تائیدی 
 است، بر منابعی که در این زمینه در دست است.

"طالقانی خانه کوچکی در خیابان قلعه وزیر داشت... 
نواب و برادرانش ))پس از سوء قصد به عالء(( به آنجا 
رفتند. پس از چند روز مرحوم طالقانی مرا خواست. 
صبح زود به آنجا رفتم. ایشان صحبت را به فدائیان 
کشاند... من به پیشنهاد آقای طالقانی بدیدن آنها رفتم.  
مرحوم نواب، خلیل، سید محمد واحدی و عبدخدایی آنجا 

 بودند..."
 ).۱۱۹۲۴۹۰۳)"یادواره شهید نواب صفوی" اطالعات، 
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 با س م آقای سیامک ستوده 

 

من وقتی کتاب تاریخ گفته نشده اس م را می خواندم 

از بابت طرز فکر شما بسیار افسوس خوردم . شما 

اص ً شناختی که باید از اس م و قرآن کریم 

 ندارید .... 

بیایید و یکبار با خود فکر کنید و بدون هیچ پیش 

از اول تا آخر قرآن را بر طبق تفاسیر عقلی   فر ی

و معتبری چون المیزان مطالعه کنید تا اینقدر در کتاب 

اشتباها چیزی را که اص ً   تان ناخواسته یا خواسته

 به آن عقیده ندارد را نقد نکنید....   اس م

در  من اکثر نقد های شما تاریخی است نه عقیدتی و 

متاسفانه تاریخی را هم که شما دارید بررسی می کنید 

در صد آن ساخته ی اوهام مخالفان  36واقعاً حدود 

 است. حتماً قرآن را بخوانید که  رر نخواهید کرد.

دوست گرامی از اظهار نظر مودبانه شما بی نهایت 

متشکرم. بهر حال این آنچه است که من در مورد 

باقی میماند  اس م و مذهب بطور کلی فکر می کنم و

خود خواننده که با چه منطقی کتاب را مطالعه و در 

مورد آن ق اوت نماید. این شمائید که باید جستجوگر 

حقیقت باشید. و گرنه مطالب موافق و مخالا در 

 مورد اس م زیاد است.    شاد باشید

 
 با درود بر شما هم میهن گرامی

 
با آرزوی شادمانی برای شما و خانواده و همۀ هم  

 میهنان عزیز
آقای ستوده یک سوال داشتم که هنوز جواب پیدا  

نکردم. میخوام بدونم هممانند شما نویسندگان بزرگ که 

اسالم را نقد می کنند در ایران گر چه اندک ولی هستند 

عرب هم نویسندگانی به کشورهای آیا درعربستان و 

مانند شما هستند که اسالم را نقد کرده باشد باالخره دین 

اسالم از کشورهای عرب ظهور کرده یعنی نویسنده ای 

که حقایق اسالم را و نقد اسالم نوشته باشد نیست؟ و 

اگر هست ...اگر امکان دارد چند نویسنده نقد اسالم در 

را معرفی کتاب کشور های عرب با نام 

 کنید...سپاسگزارم

 
بله در کشورهای عربی هم نقد اسالم نه به اندازه ایران 
که بخاطر گرفتاری در چنگ یک دولت مذهبی جنب و 
جوش بیشتری در اینمورد دارد، رایج است. من هم 
اکنون مشغول خواندن کتابی بزبان فارسی هستم بنام 
زوال جهان اسالم به قلم نویسنده مصری، حامد 
عبدالصمد. نویسندگان دیگری هم هستند که باید نامشان 

 را بیاد بیاورم .

معیشت اکثریت توسط یک اقلیت پولدار و سرمایه دار، 

و نظام طبقاتی می دانند، راه حل برون رفت از این 

و عیت اسفناکی را که در جهان بوجود آمده لغو 

مالکیت خصوصی، لغو طبقات و برقراری نظام جهانی 

سوسیالیستی و بعد کمونیستی می دانند. تا کنون چنین 

نظامی بطور کامل در تاریخ بشر برپا نشده است، هر 

چند تا کنون در دو انق ب، یکی کمون پاریس در 

گام  0208و دیگری انق ب اکتبر روسیه در  0380

های مهمی در اینجهت برداشته شده و از نظر 

مارکسیست ها طی پیشروی های بیشتری که در این 

زمینه در انق بات بعدی به عمل خواهد آمد، سرانجام 

این آرزوی دیرینه بشری در امر برقراری یک جامعه 

انسانی آزاد از استثمار، نابرابری و  قید و بندهای 

طبقاتی بطور کامل محقق خواهد شد. امیدوارم تو یح 

 فشرده من کمکی به روشن کردن مسئله کرده باشد. 

 

 س م جناب ستوده

خ صه کنم، مدت زیادی نیست که برنامه ی شما رو 

 .ع قه مندم و در حد توان دنبال میکنم  .اتفاقی میبینم

لطفا یک سوال اساسی منو در حد امکان اینجا و یا با 

 .ارجاع به مقاالت مرتبط پاسخ بدین

 نظام سیاسی مورد قبول مارکسیست ها چیه؟

 سپاس .تجربه تاریخی و نمونه هم اشاره کنید لطفا

 www.siamacsotudeh.com اگر به سایت من 

مراجعه کنید تحت عنوان سوسیالیزم چند فایل ویدیویی 

در این مورد پیدا خواهید کرد. ولی بطور خ صه 

مارکسیست ها از آنجا که اساسا همه بدبختی های بشر 

کنونی را نتیجه مالکیت خصوصی، کنترل وسائل 

  چقدره؟

به عنوان یه دخترجوون افغانی انقدر دغدغه دارم که از 

درون سالها پیرتر از سنم هستم! گاهی شده مشتم 

پرازقرص شده و دم آخر تو سینک ظرفشویی خالی شده 

 .نتونستم به این زندگی سخت پایان بدم

من فقط تو این پیچ و خم زمانه ی سیاه یه روزنه 

نورسفید، رو به آینده ای بهتر، برای خودم و برای بچه 

هایی که میتونم درآینده داشته باشم میخوام. چیز خیلی 

زیادیه؟ اینجا پول یعنی همه چی وگرنه با اون گربه ی 

  .توخیابون هیچ فرقی نداری و انسان بودنت پوچه

هزارو یک راه برای به دست آوردن این احتیاج مالی 

هست اما عقلم تمام هزار راه را خط زد وقلبم گفت طلب 

کن... دنیا دنیای دادوگرفت است... شاید شانست گفت و 

این پول لعنتی جور شد...اون وقت باغرورت 

کنارمیای...همه میدونن که ساده نیست کارکنی که مثل 

 گدایی به نظر بیاد... و حاال ق اوت باشماست

 از ایران    آیا به من کمک میکنید؟؟؟؟؟؟

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

دختر خانم عزیزی که من نامتان را هم نمیدانم. بسیار 

خوب، ما ت ش میکنیم کتاب شما چاپ شود، ولی نه 

باین طریق که برای شما پول بفرستیم. چون ما شما را 

 :نمی شناسیم. بنابراین

به شما کمک می کنیم که ناشری در ایران کتابتان  -0

 را بخواند و در مورد چاپ آن تصمیم بگیرد.

خودمان هم آنرا میخوانیم و در صورت تایید برای  -9

چاپ در خارج اگر کاری مثل جمع آوری پول از 

 دستمان بر بیاید دریغ نمی کنیم.

 مس 

قبل ازهرچیز خواهش میکنم این نامه رو تابه آخر 

 .بخونید

من پول الزم دارم،هزار دالر کمتر یا بیشتر! فقط 

حاال خیلی به پول احتیاج دارم. برای چاپ کتاب 

نمی دونم شما چه فکری ...لعنتیم به پول احتیاج دارم

راجع به من میکنید اما بگم من ک هبردار نیستم. 

پدرم سی سال توی ایران صادقانه سخت ترین 

کارگری ها رو کرد تا شکم خانواده پرجمعیتش رو 

سیرکنه و به ازاش هر آجری که روی آجرگذاشت یه 

گوشه ازغرورش رو هم گذاشت... کارگری هیچ 

جای دنیا ننگ نیست چیزی که توی ایران یه ننگ 

بزرگه افغان بودنه! و خیلی درد بزرگیه که اصالت 

آدم رو مسخره کنن و تو هیچ راه فراری نداشته 

باشی! این حرفای تکراری میدونم که خسته کننده ست 

ولی شما مگه به فریاد این جماعت نمیرسین؟ مگه 

دست ما افغان های توی ایران رو نمیگیرین؟ خب 

شما نه ،یعنی هیچ کس دیگه ای تو دنیا نیست به من 

کمک کنه؟! واقعا باید آدم روش اسید بریزن تا دل 

کسی به رحم بیاد؟یا باید و عیت رقت انگیز یه 

  معلول جسمی ذهنی رو داشته باشم ؟

یک سالمه و سواد زیادی و این انصاا نیست، بیست 

ندارم و حاال میخوام برای خانواده ام اعتبار و 

افتخاربیارم و هم دستم خالیه هم جیبم... شما ایران 

نیستین و نمی دونید پشت چهره های مهربون 

وخیرخواه چه دیو های سیاهی پنهان شده ! پس امیدم 

رو به شما دارم و شاید یکی ازدوستان خوب شما که 

 ...شاید

میدونید چیه دخترنمک نشناسی نیستم اما درعوه 

نفس کشیدن توی یک تیکه از دنیا که اسمش ایرانه 

مگه ظرفیت قلب آدمها  ...بهای زیادی رو میپردازیم
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و یا از خیر درج آن می گذریم. در این مورد انتقاد شیمیا 

وارد است و ما سهوا غفلت کرده ایم. سعی میکنیییم دقیت 

بیشتری بنمائیم. بهرحال، امیدوارم تو یحات من کمیکیی 

به روشن شدن مسائلی که مطرح کرده بودید کرده بیاشید. 

باز هم مراقب روشنگر باشید و اشتیبیاهیات و انیحیرافیات 

 آنرا به ما گوشزد نمائید. شاد و موفق باشید. 

 سیامک ستوده

بوده است. تصدیق می کنییید کیه هیمیواره ایین امیکیان 

وجود دارد که یک نویسنده انیقی بیی و قیابیل اتیکیا در 

کنار نوشته های درست و سودمینیدش بیرحسیب اتیفیاق 

مطلب نادرستی هیم بینیویسید و ییا فیرد سیازشیکیار و 

غیرقابل اتکائی هم وجیود داشیتیه بیاشید کیه در میورد 

بخصوصی تحقیق درست و قیابیل اسیتیفیاده ای بیعیمیل 

آورد. ما اگر مقاله ای بنظرمان سودمند و مثبت بیییایید 

علیرغم اینکه نویسنده اش کیست آنرا چاپ میی کینیییم. 

بنظر من وقتی مقاله ای از قلم کسی به بیرون تیراوش 

کرد خود آن نوشته بنا بر محتوایش شخصیت مستیقیلیی 

پیدا می کنید و درسیت و غیلیط بیودنیش بیه میحیتیوای 

خودش و نه نویسنده اش مربوط می شود. میا میاهیییت 

نویسندگان را از روی افکار و نوشته های آنیهیا و نیه 

بالعکس تعیین می کنیم. در غیییر ایینیصیورت میا بیایید 

چشم بسته هرچه را که یک نویسنده انق بی می نویسد 

بنا به اعتبار نویسنده اش چاپ و قبول نمائییم . چینییین 

روش وارونیه ای، بیرخیورد بیه افیراد را جیاییگیزیین 

برخورد به نظرات می کینید و میانیع رشید و اعیتی ی 

 فکری ما می شود.   

براین اساس در مورد مقاله چاویسم برای میا نیویسینیده 

مقاله مهم نیست و ممکن است کام  ناشناس باشد، هر 

چند در این مورد نویسنده از دوستان ما و مورد تیایییید 

کامل ما میباشد. بنابراین، برای ما مهم نیییسیت کیه او 

در ونزوئ  چه می کیرده. آنیچیه کیه میهیم اسیت خیود 

نوشته، یعنی مشاهدات و استنتاجات اوست. اینکه آنیهیا 

با واقعیت می خوانند یا نه. بنا بر همییین اسیت کیه میا 

در مورد خود نویسنده هم صاحب ق اوت می شیوییم. 

بنابر این، برای ما مهم است که نقد شما بر مطیلیب او 

چیست. از اینطریق نسبت به شما هم شناخت پییدا میی 

 کنیم. 

در اینمورد هم که چرا نویسنده اشاره ای بیه فیعیالیییت 

های مزدوران رژیم اس می مثل فرخ نگه دار و اییل 

و تبار او در ونزوئ  نکرده است، باید بگویم ، مسلیمیا 

بخاطر این بوده که مو وع میقیالیه نیه فیعیالیییت هیای 

رژیم اس میی در ونیزوئی ، بیلیکیه چیاویسیم و طیبیقیه 

کارگر ونزوئ  بوده است و از اینرو پرداختن به فیرخ 

نگهدار و مزدوران رژیم خارج از مو وع مقاله میی 

 باشد.  

و اما انتقاد شما در رابطه با مقاله مربوط به کلهر در  

روشنگر بما وارد است. الیبیتیه نیه بیخیاطیر  82شماره 

اینکه منبع خبر خبرگزاری امپریالیییسیتیی دوییچیه ولیه 

است. دلیل آنرا من در باال شرح داده ام. بلکه بیخیاطیر 

محتوایش، یعنی بخاطر آنکه در یکیجیا در پیاراگیراا 

سوم از ستون اول، از عوامل انتحاری و  ید بشیری 

فلسطینی تحت عنوان پیکیارجیوییان نیام میی  -اس می 

برد و باین ترتیب ماهیت ارتجاعی و  د انق بی آنهیا 

را تحت این نام مسکوت گذارده، ماستمالی می کند، و 

یا اینکه با شناختی که از کیلیهیر دارییم ایین حیرکیتیش 

میتواند در راستای سییاسیت جیمیهیوری اسی میی بیوده 

باشد. ما گاهی ناچاریم خبرهائی را از ایین مینیابیع کیه 

کم و بیش کنترل اخباررا در دست دارند اخیذ نیمیائیییم. 

ولی معموال مراقبیم که بازیچه تبلییغیات اییدئیولیوژییک 

آنها، مثل نمونه ای که برایتان ذکر کردم ، نشوییم. در 

این موارد یا خبر را خودمان دوباره نویسی میی کینیییم 

 آقای سیامک ستوده گرامی با درود

من یک هوادار و پشتیبان نشریه مترقی روشنگر هستم. 

انتقاد کوچکی داشتم به نشریه روشینیگیر در رابیطیه بیا 

بع ی از مقاالت نشریه تان. به نظر من بع ی از ایین 

مقاالت شایسته یک نشریه مردمی مثل نشریه روشنیگیر 

روشینیگیر در صیفیحیه  82نیست. برای مثال در شماره 

مقاله ای تحت عنون ونزوئ  و چیاویسیم درج شیده  96

که نویسنده مقاله بیا زرنیگیی نیه اشیاره ای بیه گیذشیتیه 

خودش کرده و نه ایینیکیه چیگیونیه سیر از ونیزوئی  در 

آورده؟ و مهمتر اینکه این شخص که می نیویسید حیدود 

سه سال در چینید شیهیر میخیتیلیا ونیزوئی  و در میییان 

کارگران و پیمانکارن و کارفیرمیاییان پیرسیه زده حیتیی 

یک کلمه هم از فعالیت های  د مردمی عیوامیل رژییم 

مثل فرخ نگیهیدار و اییل و تیبیارش در ونیزوئی  نیمیی 

نویسد! مثل اینکه این مزدوران اص  در ونزوئ  وجود 

ندارند!. دوم: درج مقاالت افراد مشکوک امیثیال میحیمید 

قراگوزلو و راه کیارگیری هیا )هیییئیت اجیرائیی( امیثیال 

ارژنگ بیامشیاد کیه روزگیاری از خیاتیمیی جینیاییتیکیار 

حمایت می کردند و همچنین هم پیییمیان اکیثیرییتیی هیای 

خائن بودند و بیاالخیره وام گیرفیتین میقیاالتیی از سیاییت 

ارتجاعی و  د مردمی و سانسورگر روشنگری بیرای 

من خواننده که از ماهیییت ارتیجیاعیی ایین افیراد و ایین 

رسانه ها اط ع دارم درد آور است. سیوم: در صیفیحیه 

همیان نشیرییه خیبیری از خیبیرگیذاری دوییچیه ولیه  02

فارسی درج شده است که در آن خبر از کیییهیان کیلیهیر 

هنرمند رژیم نام برده شده بود. برای اط ع خوانینیدگیان 

نشریه روشنگر باید گفت کیه کیییهیان کیلیهیر و سیییاوش 

)محمد ر ا بعدی( شجریان و شهرام ناظری و پیریسیا 

و علیزاده و ... همه از شبه هینیرمینیدان رژییم جیهیل و 

جنایت اس می هستند که مرتب از طیرا رژییم بیرای 

بزک کردن چهره کریه رژیم و برگیزاری کینیسیرت بیه 

خارج فرستاده می شوند. چند سال پیش در کنسرتی کیه 

در شهر واشنگتن دی سی بیا شیرکیت کیییهیان کیلیهیر و 

شجریان برپا شده بود و عده کثیری از اییرانیییان نیاآگیاه 

در آن کنسرت شرکت کرده بودند بیه نیوشیتیه روزنیامیه 

ایرانیان واشنگتن کیهان کلهر قبل از شروع کنسرت بیه 

ایرانیان اخطار داده بود که "ایرانیان بهتر است سیاسیت 

را در پشت درهای سالن بگیذارنید و بیعید دخیل شیونید! 

دلیل این اخطار احتماال این بوده که این شبه هینیرمینیدان 

فرصت طلب دوست ندارند که شاید در بییین ایین خیییل 

عظیم ایرانیان نا آگاه که به کنسرت آنها آمیده انید ییکیی 

 0003بلند شود و از آنها بپرسد که چرا آنیهیا در سیال 

بعد از مرگ خمینیی جی د بیا خیامینیه ای جی د بیییعیت 

کردند! و آقای ستوده گرامی. ما باید بخاطر داشته باشیم 

که در زمینه های فرهنگی و هنری هیر چیه از طیرا 

رژیم اس می و شبه هنرمندن فرصت طلب آن میربیوط 

باشد برای ما پیغام آور مرگ خواهد بود و باید شدیدا بیا 

آن مقابله و افشا کرد.  شاد و موفق  باشید .     منوچهر 

 از آت نتا  

 پاسخ:

دوست گرامی با تشکر از نیامیه انیتیقیادی و راهینیمیائیی 

کننده تان باید بگویم سیاست روشنگیر در امیر انیتیخیاب 

مقاالت از بدو انتشار تکیه بر محتوا و نه نویسینیده آنیهیا 
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های - به آن نیز در جریان بوده است. از جمله بیانیه

ی کانون نویسندگان ایران در - اعتراضی و روشنگرانه

ی جزیی از - مورد آزادی بیان و نفی سانسور، به مثابه

ها ناظر بر حقی است که -موارد نقض آن، در این سال

های - مردم باید از آن برخوردار باشند. جدای از بیانیه

کانون سال گذشته گروهی از نویسندگان با انتشار متنی 

خواهان ” مجوز چاپ کتاب را لغو کنید“تحت عنوان 

برچیده شدن هر نوع سانسور پیش و پس از انتشار کتاب 

شدند. چند هفته پیش نیز جمعی دیگر از نویسندگان در 

جناب آقای جنتی وزیر ” ای با عنوان - ی سرگشاده- نامه

ی طرحی - با ارائه” محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی

خواهان لغو نظارت پیش از چاپ و پذیرش مسئولیت 

های احتمالی شدند. این - نویسندگان  در قبال شکایت

طرح با تنظیم روند سانسور، ضمن به رسمیت شناختن 

آن، نویسنده را در شرایط کامال نامتعین موجود سپر بالیا 

سازد. با این حال انتشار این نامه خود شاهد دیگری -می

 گر سانسور.  -است بر تنگنای ویران

کانون نویسندگان ایران نفی کامل و بدون قید و شرط 

ی شهروندی، حق آزادی - سانسور را متضمن  حق اولیه

-بیان، دانسته و اعتالی فرهنگی جامعه را در گرو آن می

تواند جلوی سانسور را بگیرد -داند. تنها قانونی که می

غیر قانونی کردن سانسور است. در عین حال کانون از 

هر طرح عملی و هر پیشنهادی که بتواند گشایشی مثبت 

در کار چاپ و انتشار آثار نویسندگان و هنرمندان ایجاد 

کند و سانسور را گامی به عقب براند استقبال و از آن 

کند. اما همواره بر این نکته تاکید کرده است -حمایت می

در راه آزادی ” مگر“و ”  اگر“، ” اما“که گذاردن هر 

ها و -ی پلکانی است تا حکومت- بیان در حکم تعبیه

صاحبان قدرت از آن باال روند و بر آزادی بیان جامعه 

شود، -تسلط یابند. پس، تا آنجا که به سانسور مربوط می

بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده گوید: -می

  شود!

  ۹۲۹۳۱آبان۲۲۹کانون نویسندگان ایران   

0دامه بیانیه کانون نویسندگان از صفحه  ا  

 ادامه نامه های دریافتی



 

2013دسامبر          77ماهنامه روشنگر        شماره    

 خودداری کند؟
بله ، امام حسین به عمر سعد گفته بود: هردو اردو را 
رها خواهیم کرد و باهم به نزد یزید خواهیم رفت.عمر 
سعد گفت : در اینصورت خانه ام را ویران میکنند.امام 
حسین گفت : من انرا برایت میسازم.عمر سعد گفت : 
امالکم را می گیرند. امام حسین گفت : از امالک خودم 
در حجاز بهتر از ان به تو می دهم. )تاریخ طبری ، 

 )0331، صفحه  0جلد 
 

ایا کاروان امام حسین در مدت محاصره در کربال   -
 تشنه ماندند؟

خیر ، وقتی تشنگی بر حسین و یارانش سخت شد، امام 
حسین عباس بن ابی طالب را پیش خواند و با سی 
سوار و بیست پیاده  فرستاد و بیست مشک همراهشان 
کردندکه شبانگاه برفتند و نزدیک اب رسیدند. پانصد 
تن از سپاهیان یزید مراقب ابگاه بودند. چون به 
نزدیک ابگاه رسیدند عباس گفت : امده ایم از این اب 
که از ان، ما را  بداشته اند، بنوشیم. گفتند بنوش نوش 
جانت.عباس گفت تا حسین و این گروه از یارانش که 
می بینی تشنه اند یک قطره نخواهم نوشید .انگاه عباس 
به پیادگان گفت مشکها را پر کنند پس از ان کسان 
نمودار شدند و درگیری اندکی شد. یاران حسین با 
مشکها بیامدند و اب را پیش وی بردند . )تاریخ طبری 

 )0330، صفحه  0، جلد 
 

از دیگر دالیلی که در خیمه امام حسین در کربال  اب 
 :وجود داشت می توان به این نکته اشاره کرد

پیش از شروع جنگ در کریال  امام حسین فرمودند 
خیمه ای به پا کنند انگاه امام حسین وارد خیمه شد و 
نوره کشید )نوره کشیدن یعنی اصالح موهای زائد 
بدن( و چون امام حسین فراغت یافت دیگران رفتند و 
نوره  )اصالح موهای زائد بدن( کشیدند. )تاریخ 

 )0324، صفحه  0طبری ، جلد 
 

سن امام حسین در زمان شهادت در کربال  چقدر  -
 بود؟

سالگی در کربال به شهادت  00امام حسین در سن 
 .رسید

 
پس از کشته شدن امام حسین در کربال رفتار یزید  -

 بن معاویه با بازماندگان امام حسین چگونه بود؟
پس از واقعه کربال بازماندگان امام حسین را به شام 
نزد یزید فرستادند که علی بن حسین نیز در بین انان 
بود.انگاه یزید رو به علی بن حسین کرد و گفت: ای 
علی به خدا پدرت حق خویشاوندی مرا رعایت نکرد و 
با من بر سر قدرتم به نزاع پرداخت و خدا با او چنان 

 : کرد که دیدی و این ایه قران را خواند
انچه از رنج و مصائب به شما میرسد،همه از دست 
اعمال زشت خود شماست در صورتیکه خدا بسیاری 
از اعمال بد را عفو میکند. )قران . سوره شوری . ایه 

03( 
 

پس از ان بازماندگان امام حسین به خانه یزید رفتند و 
از زنان خاندان معاویه کس نماند که گریه کنان به 
پیشواز نیامده باشد.سه روز عزای حسین گرفتند و 
یزید همواره این جمله میگفت : خدا عبیدهللا بن زیاد را 
لعنت کند به خدا اگر کار حسین به دست من بود هرچه 
می خواست می پذیرفتم حتی با تلف شدن جان یکی از 
فرزندانم مرگ را از حسین دور میکردم ولی خدا 
چنان مقدر کرده بود. سپس یزید کس نزد زنان فرستاد 
که از تو چه گرفته اند هرکه هرچه گفت دو برابر انرا 
به انها داد بطوریکه سکنیه )دختر امام حسین ( 
گفت :هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزیدبن معاویه 
بهتر ندیدم .انها را به همراه محافظی پارسا به مدینه 

 ) 0300، صفحه  0فرستاد. )تاریخ طبری ، جلد 

 
 چرا امام حسین مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد؟ -

پس ار انکه امام حسین از مدینه به مکه گریخت  
مردم کوفه و فرستادگانشان نزد امام حسین امدند که 
ما مردم کوفه خویشتن را برای تو نگهداشته ایم و با 
والیتداران به نماز جمعه حاضر نمیشویم ، نزد ما ای. 
امام حسین مسلم بن عقیل را پیش خواند و گفت به 
کوفه برو و در مورد انچه به من نوشته اند بنگر تا 
اگر درست بود بسوی انها رویم . )تاریخ طبری ، جلد 

 )2341، صفحه 0
 
ماجرای  رقابت عشقی میان امام حسین و یزید چه  -

 بوده است؟
زن هوسباز و زیبارویی بنام " ارینب " که در ابتدا 
معشوقه یزید بود اما در استانه ازدواج با یزید به 
خاطر وعده وعیدهای امام حسین دل از یزید برید و 
به عقد و ازدواج امام حسین در امد. ) االمامه و 

( )ثمرات االوراق ابن حجة 411السیاسه ، صفحه 
 )233، صفحه 4حموى ، نقل از پند تاریخ ، جلد 

 
ماجرای سرقت و مصادره کاروانی از کاالهای یزید  -

 توسط امام حسین در راه کوفه چه بوده است؟
امام حسین از مکه به سمت کوفه حرکت کرد تا به 
حوالی تنعیم رسید کاروانی را انجا دید که از جانب 
حاکم یمن برای یزید فرستاده شده بود. بار کاروان 
روناس و حله بود که پیش یزید می بردند، امام حسین 
کاروان را بگرفت و همراه ببرد . )تاریخ طبری ، جلد 

 )232( )اخبار الطوال ، صفحه 2311، صفحه  0
 
پس از محاصره کاروان امام حسین در کربال توسط  -

سپاهیان یزید امام حسین از سپاهیان یزید چه در 
 خواستی کرد؟

 : امام حسین فرمود
 : یکی از سه چیز را از من بپذیرید

 .اول : یا به همانجا که از ان امده ام باز میگردم
دوم : یا دست در دست یزیدبن معاویه می گذارم که 

 .در کار فی مابین رای خویش را بگوید
سوم : یا مرا به هر یک از مرزهای مسلمانان که 
مشغول جنگ با کفار هستند ) دیلمستان ایران ، 
قسطنطنیه ( بفرستید که یکی از مردم مرز باشم و 
حقوق و تکالیفی همانند انها داشته باشم.)تاریخ طبری 

 )0331، صفحه  0، جلد 
 
پس از انکه سپاهیان یزید درخواست امام حسین را  -

برای عبیدهللا بن زیاد )حاکم کوفه ( فرستادند وی در 
 پاسخ چه گفت؟

ابتدا عبید هللا بن زیاد درخواست امام حسین را پذیرفت 
اما از انجا که امام حسین به ولید )حاکم مدینه( نیز 
قول داده بود که با یزید بیعت کند اما شبانه از مدینه به 
مکه گریخت و همینطور گفته شمربن ذی الجوشن که 
به عبیدهللا بن زیاد گفت : اکنون که در سرزمین 
توست این را از او می پذیری؟ به خدا اگر از دیار تو 
برود و دست در دست تو ننهاده باشد قوت و عزت از 
ان او باشد و ضعف و ناتوانی از ان تو. باید امام 
حسین و یارانش به حکم تو تسلیم شوند که اگر عقوبت 
میکنی اختیار عقوبت با تو باشد و اگر می بخشی به 
اختیار تو باشد که به خدا شنیده ام عمر سعد )فرمانده 
سپاهیان یزید که امام حسین را محاصره کرده بودند( 
و حسین بیشتر شب را در میان دو اردوگاه نشسته اند 
و با هم سخن میکنند. عبیدهللا بن زیاد گفت : چه خوب 

،  0گفتی رای تو درست است. )تاریخ طبری ، جلد 
 )0333صفحه 

 
ایا امام حسین در کربال  به عمر سعد )فرمانده  -

سپاهیان یزید ( پیشنهاد دادن خانه و امالک خوبی در 
مدینه را داد به شرط انکه از جنگ با امام حسین 

رابطه معاویه با امام حسین و امام حسن پس از  -
 صلح با امام حسن چگونه بود؟

در سفرهای معاویه به مکه ومدینه امام حسن و امام 
حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه می 
شتافتند و معاویه را دراغوش میگرفتند. )اخبار 

، صفحه  0( )روضه الصفا ، جلد 210الطوال، صفحه 
13-10( 

رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال 
هجرت بفرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت  13

 )422کرد. )زندگانی امام حسین، صفحه 
امام حسین در نامه ای که به معاویه نوشت تاکید کرد 
من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم و یه یارانش 
فرمود : تا زمانیکه معاویه زنده است باید خانه نشینی 

( 202را پیشه خود سازید. )اخبار الطوال، صفخه 
 )40، صفحه  0)روضه الصفا، جلد 

 
مقرری سالیانه امام حسن و امام حسین در زمان  -

 خلیفه گری عمر و معاویه چقدر بود؟
مقرری امام حسن و امام حسین در زمان عمر سالیانه 

هزار درهم بود که در زمان خلیفه گری معاویه به   0
هزار کیلو نقره(  1سالی یک میلیون درهم )معادل 

 )11، صفحه  1رسید. )تاریخ تمدن اسالم ، جلد 
 
 چه کسانی با یزید بن معاویه بیعت نکردند؟ -

 . همه مسلمانان با یزید بیعت کردند به جز چهار کس
 حسین بن علی   4-
 عبدهللا بن عمر  - 2
 عبدهللا بن زبیر  - 0
 عبدالرحمان بن ابوبکر  - 1

( )اخبار الطوال 2111، صفحه  0)تاریخ طبری ، جلد 
 ) 201، صفحه 

 
 وصیت معاویه بن ابوسفیان به یزید پسرش چه بود؟ -

پسرکم سفر و رفت وامد را از پیش تو برداشتم و 
کارها را هموار کردم و عربان را به طاعت تو اوردم 

 : مگر چهارکس از قریش
اول : حسین بن علی  که مردی است کم خطر. نسبتی 
بزرگ دارد و غرابت با حضرت محمد چنانچه می بینم 
مردم عراق او را به قیام وادار میکنند اگر به او دست 

 .یافتی گذشت کن که اگر من باشم گذشت می کنم
دوم : عبدهللا بن عمر مردی است  که کار دین وی را 
از پا در اورده  و اگر کسی جز او نماند باتو بیعت می 

 .کند
سوم : عبدالرحمان بن ابو بکر که همه دلبستگی های 
او زن است و سرگرمی وقتی ببیند یارانش کاری کرده 

 . اند او نیز همان کار را می کند
 

چهارم : عبدهللا بن زبیر که چون شیر اماده جستن است 
و چون روباه مکاری میکند چون به او دست یافتی 

، صفحه  0پاره پاره اش کن. )تاریخ طبری، جلد 
2111( 

 
ماجرای فرار شبانه امام حسین از مدینه به مکه  -

 پس از فوت معاویه چه بود؟
پس از فوت معاویه، ولید حاکم مدینه کس نزد امام 

امام حسین به   .حسین فرستاد تا که با یزید بیعت کند
دارالماره نزد ولید بن عتبه رفت و گفت کسی چون من 
پنهانی بیعت نمیکند فردا چون مردم را جمع کردی من 
نیز خواهم امد و با یزید بیعت میکنم.چون شب 
فرارسید و هوا تاریک شد امام حسین بهمراه دو 
خواهرش زینب و ام کلثوم و برادرانش  ابوبکر وجعفر 
و عباس و خانواده اش  پنهانی به مکه گریخت. )تاریخ 

( )اخبار الطوال ، 2333، صفحه  0طبری ، جلد 
 )201صفحه 
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و در آن سهیم بوده اند اعتراف کنناد و از ماردم عالاناا و 
رسما معذرتخواهی کنند. الزمه اش این است آنچه را کاه 
برای استحکام این رژیم از خود دریغ ناکارده اناد را در 
پیشگاه مردم بیان کنند. این حداقل کاری است که نوریزاد 
و امثال او می توانند بکنند. آنگاه واکاناش و قضااوت در 

ساال  01برابر چنین اعترافاتی را به مردمای کاه عاذاب 
فقر، تباهی اعتیاد، تان فاروشای، کاودکاان خایااباانای، آدم 
کشی، زندان، جنایت، شکنجه و اعدام، را بر وجود خاود 

 .لمس کرده اند باید واگذار کرد

ما ایاناهاا را خاوب مای شانااسایام. باویاژه ماردم 
داغدیده و عذاب کشیاده کاردساتاان، خااناواده شاهاریاار و 
احسن ناهید، خانواده کمانگرها و خااناواده هاای دهاهاا و 
صدها اعدامی دیگر در کردستان و دیگر شهرهای ایاران 
که به فرمان خمینی، خلخالی، دم و دستگاه پدر بازرگاوار 
نوریزاد و مابقی قاتاالن اساالمای باقاتال رسایادناد، اجاازه 
نخواهیم داد که رانده شدگان از ایان حاکاومات هاماچاناان 
برای نظام اسالمی در بان بسات گایار کارده شاان عامار 
 .باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

 منبع: وبسایت روزنه

این گوشه هایی از جان نثاری هاای ناوریازاد 
در پیشگاه ولی فقیه و نظام اساالمای اش اسات. ایشاان 
معتقد است که افراد خودسر چهاره ناظاام را لاکاه دار 
کرده اند و همزمان خورده حسابهای خود با تانای چاناد 
از دزدان و دیگر سرکوباگاران حاکاوماتای را باا پادر 
بزرگوارش در مایاان مای گاذارد. عاباارت نایاروهاای 
خودسر که در میان مهره های رژیم و اینجاا از ساوی 
نوریزاد بکار برده می شاود اوج نایات خاالصااناه ایان 
جماعت به کل نظام اسالمی را بیان می کناد. ناوریازاد 
با عوامفریبی این توهم را القا می کند که ناظاام و پادر 
بزرگوارش بدون عیب و نقص دارند کاارشاان را مای 
کنند و این تعدادی خودسر هستند که نظام را لاکاه دار 

خود ایشان با قلم زنی در روزنامه کیهان کاه  .کرده اند
معرف خاص و عام است و همچنین بقول خودش "در 
روزهای بحرانی، با برنامه های تالاویازیاونای اش، باا 
نوشته هایش که رهبر و نظام در ماعارض تاهااجاماات 
طوفانی قرار گرفته بودند به میدان آمد و سخت از آنها 

 ".حمایت کرد

دورانی که نوریزاد سخت در دفاع از رهبری 
و نظام اسالمی در روزنامه کیهان می نوشت و برنامه 
های تلویزیونی را در مقابل تهاجمات طوفانای تادارک 
می دید، دم و دساتاگااه حاکاومات اساالمای باه فارماان 
رهبری، مشغول قتل و کشتار جوانان و عزیزان ماردم 
در زندانها بود و نوریزاد نیز با نوشته ها و با بارنااماه 
های تلویزیونی اش به تحمیق مردم و رواج چارنادیاات 
اسالمی سرگارم و باا تائاوریازه کاردن و باه تصاویار 
کشیدن برنامه های تلویزیونی، این ماشین قتل و کشتار 
را روغن کااری مای کارد. ابازار سارکاوب جاواناان، 
زنان، زندانیان و مردم تناهاا شاالق، شاکاناجاه، طانااب 
دار، تفناگ و هافات تایار نایاسات بالاکاه بارنااماه هاای 
تلویزیونی و نوشاتاه هاای هار شامااره ایشاان و خایال 
نویسندگان مرتجع در روزنامه کیهان و برای تحکیم و 
تداوم عمر این رژیم جهل و جنایت طراحی و ساخته و 

 .پرداخته شده است

اگاار نااوریاازاد و افااراد هاام مساالااک او دچااار 
عذاب وجدان شده اند الزمه اش ایان اسات در ماقاابال 
مردم به آنچاه کاه در طاول حااکامایات رژیام و بارای 
تحکیم و تداوم عمر این هیوالی آدمکش انجام داده اناد 

 عبدل گلپریان
  4032آذر  30یکشنبه, 

محمد نوریزاد روز شنبه باه شاهار 
کامیاران برای دیدار با دایاه سالاطاناه ماادر 
فرزاد کمانگر می رود اما دایه سلطنه ماناع 
از ورود او به خانه اش می شاود و باا ایان 
حرکت و بنمایندگی از ساوی هاماه ماادران 
رنج دیده که حتی از گور فارزنادانشاان بای 
خبرند پاسخ دندان شکنای باه ناوریازاد مای 
دهااد. حضااور ایاان مااهااره سااوخااتااه رژیاام 
اسالمی در این ماکااناهاا قابال از هار چایاز 
تااوهاایاان بااه شااعااور مااردم و خااانااواده هااای 
داغدیده در شهرهای کردستان است. ایشاان 
اخیرا بعد از قهر کردن از پدر بزرگاوارش 
به این شهار و آن شاهار سافار کارده و در 
برخی از شهرهای کردستان تاحات عاناوان 
"سفر صلح و دوستی" مشغاول شاده اسات. 

احسان و شاهاریاار " به مزار عزیزان مردم
ناهید" در سنندج و دیدار با خانواده شیارکاو 
معاارفای و خااناواده کاردپاور رفاتاه اسات. 
زمانیکه شهریار و احسن ناهایاد و دهاهاا و 

صدها انسان دیگر در شهرهای کردستان توسط جاالدان 
حکومت تازه بقدرت رسیده خمینی اعدام شدند، نوریزاد 
با تمام قدرت مشغول تحکیم پایه های این نظام جاهانامای 
بود. ایان ماهاره حاکاومات اساالمای زماانای کاه فارزاد 
کمانگر و یارانش توسط جاانایاان اساالمای اعادام شادناد 
هنوز اصاالح طالاب هام تشاریاف ناداشات و هاماچاناان 
سرگرم قلم زدن و در تدارک نمایش تالاویازیاونای بارای 
خامنه ای و جمهوری اساالمای و تاوجایاه جاناایاات ایان 

 .حکومت بود

محمد نوریزاد از نویسندگاان روزنااماه کایاهاان 
از طرفداران پارو پاا قارض  11شریعتمداری و تا سال 

به بعد به صف اصاالح  11خامنه ای بوده است از سال 
طلبان می پیوندد. بدلیل صفوف متشتت جاریاان اصاالح 
طلبی، ایشان بطور فردی ناچار به نامه نگااری خاطااب 
به ولی فقیه می شود که متعاقب آن همچون باقایاه طایاف 
اصالح طلب به زندان می افتد. در نامه هایش خطاب به 
خامنه ای او را پادر بازرگاوار مای نااماد و از او مای 
خواهد که مانع از اعمال افراد خودسری شود که چاهاره 
نظام اسالمی را لکه دار مای کاناناد. باخاش دیاگاری از 
انتظارات و درد دل کردن نوریزاد با پدر بزرگوارش و 
برای جلوگیری از لکه دار شدن چهاره ناظاام اساالمای، 
مخالفت او با افرادی چون حداد عادل، سعید مرتضاوی، 
حسین شریعتمداری، صاادق ماحاصاولای، ماحاماد جاواد 

 .الریجانی، و محمد حسین صفار هرندی است

نوریزاد پس از دستگیری نامه چهاارم خاود را 
منتشر می کند. در بخشی از این نامه خطاب باه خااماناه 
ای می نویسد: "از جنابعالی به عنوان رهاباری فاهایام و 

ام. و از رهبر گله کرده بود کاه چارا ماثال  آگاه اسم برده
اش نارفاتاه  موسوی و کروبی و خاتمی به عیادت خانواده

 :است های گذشته او از رهبری را ندانسته و قدر حمایت
در ادامه این نامه نوریزاد از رهبرش اناتاظاار دارد کاه 
او را اینگونه که خود عالقمند است مورد خاطااب قارار 

درست در روزهای باحارانای،  -زاد نوری-فالنی »دهد: 
هاایاش، بارای مان  اش، با نوشته های تلویزیونی با برنامه

رهبر که در معرض تهاجمات طوفانی ایان و آن قارار 
گرفته بودم، به مایاان آماد و از مان ساخات جااناباداری 

 ) کرد." ) خط تاکید از من است

 شکنی به نوریزاد داد  در فرزاد کمانگر جواب دندانما

 چوب هر نخل که منبر نشود، دار کنیم

 چوب هر نخل که منبر نشود، دار کنیم

 آدمی برده به زنجیر و گرفتار کنیم                  

 کودکی گر که بگوید شه دزدان لخت است

 خانۀ روح لطیفش تل آوار کنیم                       

 خصم آوای لطیفیم و به انسان دشمن

 وهم و هللا و شقب پردر پندار کنیم                    

 خانۀ دل به خرابی بکشانیم و بسی

 خانۀ ظلم بسازیم و روادار کنیم                      

 ایم گرچه از بطِن تن زن به جهان آمده

 زن به صالبه کشانیم و تن آزار کنیم                

 چون که اندیشه بود دشمن آرایش ما

 ره اندیشه به هر وهم گرفتار کنیم                   

 حرمت ملِت حالج شهید و حافظ

 !کنیم“ آزار سفیر کودک”بازی لهو                  

 دین و پیغمبر و قرآن َکسَب و رونق ماست

 دین فروشی ورق و سکۀ بازار کنیم                

 صبح روزی که بَود آخر این دولت ما

 اشک تمسَح بفشانیم و بسی زار کنیم               

 که ببخشید کنون، ما که نمیدانستیم

 !نوحه خوانیم و بسی روضۀ مردار کنیم           

 

 زندیک
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2013دسامبر          77ماهنامه روشنگر        شماره    

کانال پیام افغان -جمعه ها   

“فریاد کارگر”  

شب 3:03تا  1:30 به وقت ایران:  

صبح 43تا  1:00به وقت لوس آنجلس:   

بعداز ظهر 0تا  0:00به وقت اروپا:   

: پنج شنبه ها تکرار  

بعد ازظهر 4:03به وقت ایران   

صبح 2به وقت لوس آنجلس:   

صبح 44به وقت اروپا:   

 

کانال پارس -شنبه ها   

“اندیشه ها و نگاه ها ”   

شب 3:03تا  1:03به وقت ایران:   

صبح                   43تا  3به وقت لوس آنجلس:    
بعد از ظهر 0تا  1به وقت اروپا:     

دوشنبه ها :تکرار  

بعد از ظهر 0:03به وقت ایران:   

بامداد 1به وقت لوس آنجلس:   

  بعدازظهر 4به وقت اروپا: 

 

کانال پیام افغان -یکشنبه ها   

”فریاد کارگر ”   

شب    1:43تا  0به وقت ایران:   

صبح 1:13تا  0:03به وقت لوس آنجلس:   

بعد از ظهر 0:13تا  1:03به وقت اروپا:   

: جمعه هاتکرار  

بعد از ظهر 2:03به وقت ایران:   

بامداد 0به وقت لوس آنجلس:   

  ظهر  42به وقت اروپا 

  

برنامه های 

تلویزیونی سیامک 

 علیه اعدام ستوده

 ما همه انسان و از یک گوهریم               

 پیکریم کزین سبب مجموعه ی                     

 ،                       دین میان ما جدایی افکند

 کین و نفرت بین مان افزون کند                      

                      دین برای قتل و کشتار آمده

 وز برای مسخ افکار آمده                       

 بهر مشتی زالوی قدرت پرست               

 تا بگیرند سرنوشت ما به دست                       

             دین به ما فرمان کشتن میدهد

 حکم قطع دست و گردن میدهد                        

 سنگ افکندن به فردی بی پناه          

 قتل عام صد هزاران بیگناه                        

           قتل هر کس نزد ما باشد ستم

 بی گنه یا با گناهی بیش و کم                          

 گفته ایم      " نه "ما به هر ظلم و ستم  

 از جنایتگر سخن نشنفته ایم                         

           پس چرا فرمان دین اجرا کنیم؟

 خویشتن را جانی و رسوا کنیم                        

 به آن که آمر خونریزی است      " نه"

 شیخ و شاه و حاکم، هر گونه که هست              

          به تحقیر و ستم بر ضد زن" نه"

 به پنهان کردن او در کفن" نه"                

        به تعزیر و قصاص و ارتداده" ن"

 به شیخی که چنین فرمان بداد " نه"                

       به هرچه باعث تفریق ماست"  نه"

 گر نژاد و گر وطن، یا که خداست                 

 وقت آن باشد که یاران همقدم            

 هم صدا و دست اندر دست هم                

 ر :    صف به صف گشته دهیم اینسان شعا

 به دار " نه"به اعدام و شکنجه، " نه  "              

 به دار      " نه"به اعدام و شکنجه، " نه"

 به قطع دست و پا و سنگسار" نه"               

 به اعدا م و به کشتار و به دین      " نه"

 به خون بی گنه روی زمین " نه"                 

 ۱۴۲۹نوامبر 

 ندمسعود الو

 تقدیم به مادران علیه اعدام
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