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خواب  از  صبح  هر  مردم  كه  وقتى 
قيمت  كه  مى بينند  و  مى شوند  بيدار 
كاالهاى مصرفى روزمره شان چند درصد 
ديگر به باال جهش كرده، گيج و عصبانى 
مى شوند. خيلى ها مى پرسند مگر چنين 
گرانى  روند  قبال  چرا  ممكنست؟  چيزى 
اين  به  قيمت ها  قبال  چرا  نبود؟  اينطور 
بازار  به  وقتى  نمى شد؟  اضافه  سرعت 
مى روى و مى بينى شير و ماست يك شبه 
12 درصد افزايش قيمت داشته، معموال 
مى شوى  شاكى  فروشنده  دست  از  اول 
كه آقا چه خبر است؟ انصافت كجا رفته؟ 
مى شنوى  او  از  روزها  اين  كه  جوابى  اما 
مى روى:  فرو  فكر  به  و  مى كند  گيج ترت 

تقصير ما نيست. دالر گران تر شده!
واقعيت همين است. زندگى روزمره و 
معاش ما مستقيما به نرخ برابرى ريال با 
ارزهاى تعيين كننده بين المللى مرتبط 
برود  باالتر  كه  دالر  قيمت  است.  شده 
رابطه  اين  مى شود.  خالى تر  ما  جيب 
و  اسالمى  جمهورى  ريال  بين  تنگاتنگ 
ما  به  را  اساسى  نكته  چند  آمريكا  دالر 

يادآور مى شود: 
يكم: عليرغم همه شعارها و عربده هاى 

سران جمهورى اسالمى كه از استقالل و 
مى گويند  شان  نظام  قدرت  و  پيشرفت 
سهم  دنيا»  «مديريت  در  مى خواهند  و 
اقتصادشان  ناف  بند  باشند،  داشته 
كه  است  جهانى  پولى  سيستم  به  بسته 
دارد.  قرار  آمريكا  رهبرى  تحت  كماكان 
عاجز  و  وابسته  آنچنان  اقتصادشان 
سياسى  نوسان  و  تكان  هر  با  كه  است 
از  منفى  نظر  اظهار  هر  با  ديپلماتيك،  ـ 
طرف سران و نهادهاى سياست گذار در 
نظام جهانى سرمايه دارى در مورد ايران، 

ارزش ريال فورا به سراشيب مى افتد. 
دوم: توليد داخلى در ايران و همه عوامل 
مربوط به آن (از مهارت و بازده نيروى كار 
و سطح فن آورى و كيفيت زيرساخت ها 
گرفته تا امكانات بازاريابى و رقابت جهانى) 
ضعيف و بى بنيه است. جمهورى اسالمى 

ضد  انقالب  پيش  سال  سه  و  سى 
شاهى مردم ايران تبديل به ضد انقالب  
جمهورى  استقرار  با  و  شد  اسالمى 
جلو  به  جهش  جاى  به  جامعه  اسالمى 
عاميانه،  تصور  برخالف  رفت.  قهقرا  به 
نداشت.  شاه  با  اساسى  تفاوت  خمينى 
در  بود  ديگر  اعليحضرتى  صرفا  خمينى 
عاميانه،  تصور  خالف  بر  ديگر.  جامه اى 
بنيادگراياِن  و  خمينى  رسيدن  قدرت  به 
بلكه  نبود.  انقالب  يك  ثمره   اسالمى 
محصول يك ضد انقالب بود. بر خالف 
امپرياليستى  قدرت هاى  عاميانه،  تصور 
ماه  چند  از  آمريكا)  خصوص  (به  جهان 
قبل از بهمن 57 به اين نتيجه رسيدند 
بيايد.  بايد  خمينى  و  برود  بايد  شاه  كه 
آمريكا  امپرياليسم  اينكه  بدون  واقع  در 
راه  غربى  اروپاى  امپرياليست هاى  و 
دارودسته اش  و  خمينى  كنند،  باز  را 
ژنرال  برسند.  قدرت  به  نمى توانستند 
قبل  روزهاى  كه  آمريكائى  هويزر 
با  بند  و  زد  براى  سلطنت  افتادن  از 
همدستان خمينى مخفيانه به ايران آمده 
بود بعدها در خاطرات خود  نوشت: ما شاه 
را از پريز برق درآورديم و خمينى را به 

پريز زديم!
پيروزى ضد انقالب بر انقالب در سال 
1357 بزرگترين فاجعه  جامعه  ما در نيم 
قرن اخير و قابل مقايسه با فاجعه  كودتاى 
28 مرداد 1332 است. آگاهى پيدا كردن 
نسبت به اين فاجعه و علل آن موضوعى 

سرنوشت ساز براى جامعه  ماست.
هر  از  قبل  انقالب  ضد  يا  انقالب 
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1357: انقالب يا ضد انقالب؟

چيز مربوط به آن است كه كدام طبقه 
و نمايندگان سياسى آن قدرت را به 
همچون  ما  جامعه   مى گيرند.  دست 
ديگر جوامع جهان با شكاف  هاى طبقاتِى 
بزرگ رقم خورده است. به همين دليل، 
مى تواند  فقط  دولت)  (يا  سياسى  قدرت 

حاكميت اين يا آن طبقه باشد. 
حاكميت  شاه  رژيم  سرنگونى  با 
استثمار  و  ستم  تحت  اقشار  و  طبقات 
دينى  نخبگان  بلكه  نشد  برقرار  جامعه 
به قدرت رسيدند. اينان قبل از به قدرت 
رسيدن واپسگرا ترين نمايند گان سياسى 
و ايدئولوژيك طبقات سرمايه دار و مالك 
در ايران بودند و بعد از به قدرت رسيدن 
خود تبديل به سرمايه دار بزرگ و مالك 
جمهورى  استقرار  با  واقع  در  شدند. 
صرفا  و  نشد  عوض  چيز  هيچ  اسالمى 
بزرگ  سرمايه داران  طبقه   از  قشر  يك 
و كارگزاران دولتى  جاى خود را به قشر 
و  بزرگ  سرمايه داران  طبقه   از  جديدى 

كارگزاران دولتى اش دادند.
به  ضد انقالب  تحميل  براى  خمينى 
به  شروع  ايران  به  ورود  فرداى  از  مردم، 
كشور  سراسر  در  شرع  حكام  گماشتن 
كرد. ماشين اعدام و لشگركشى ارتش و 
تا  افتاد  كار  به  بالفاصله  سپاه  پاسداران 
كنند.  تحكيم  را  دينى  نخبگان  حكومت 
دهقانى  و  كارگرى  شوراهاى  به  حمله 
و  دانشجوئى  سازمان هاى  و  انجمن ها  و 
در  كه  كارمندان  و  پرستاران  و  استادان 
جريان مبارزه عليه رژيم شاه متولد شده 

كاين هنوز از نتايج سحر است...
نتايج انتخابات نامبارك پارلمان مصر اعالم شد. نظام انتخاباتي عمال امكان 
گرفت.  نداشتند  جا  بزرگ  احزاب  ليست  در  كه  نامزدهايي  از  را  شدن  انتخاب 
مرتجعان اخوان المسلمين و حزب النور (بنيادگرايان سلفي) بيش از 70 درصد 
گونه اي  به  را  اساسي  قانون  مي خواهند  حاال  كردند.  خود  آن  از  را  ها  كرسي 
اين  در  بزرگ  بازنده  نباشد.  تضاد  در  اسالمي  شريعت  با  كه  كنند  بازنويسي 
در  ها  ستمگري  رفع  و  شرايط  تغيير  اميد  به  كه  بودند  زناني  انتخاباتي،  توهم 
صف هاي طوالني ايستادند و راي دادند. طنز تلخ اينكه تعدادي از اندك زنان 
زناني  همان  هستند.  سلفي  پدرساالران  ليست  به  متعلق  مجلس  به  يافته  راه 
استفاده  شوهران شان  تصوير  از  خود  عكس  جاي  به  انتخاباتي  تبليغات  در  كه 
كرده بودند! يكي ديگر از نتايج معني دار انتخابات مجلس در مصر، بي اعتنايي 
كنار  عمال  آنان  بود.  كشور  جمعيت  در  قبطي  مسيحيان  درصدي   12 وزن  به 
و  المسلمين  اخوان  مجراي  از  كه  مسيحي  نمايندگان  ناچيز  حضور  شدند.  زده 
احزاب سكوالر به مجلس راه يافته اند بازتاب توهين و تبعيض و تحقيري است 
كه بر اين مردم روا مي شود و بسياري شان را به فكر ترك كشور انداخته است. 
وقايع اين روزهاي مصر بار ديگر محتواي «دمكراسي»اي كه زير چكمه شوراي 
نظاميان سركوبگر و با ميدان داري ارتجاع مذهبي و غسل تعميد سرمايه داري 

غرب برقرار شود را به جهانيان نشان مي دهد. 
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را ا مردم  آمدن  ميدان  به  هميت 
مى دانند.  طبقات  همة  نخبگان 
مى دانند  انقالبى  كمونيست هاى 
مردم  آمدن  ميدان  به  بدون  كه 
هيچ تغيير انقالبى ممكن نخواهد 
بود. فرق ميان كمونيست ها با نمايندگان 
ديگر طبقات در اينست كه كمونيست ها 
به مردم بعنوان تودة بى هويت و ناآگاهى 
كه قرارست ابزار به قدرت رسيدن يكى 
نمى كنند.  نگاه  باشند،  ديگرى  عليه 
و  ارتجاعى  طبقات  كه  نگاهى  برعكس ِ 
خمينى  مانند  آن ها  سياسى  نمايندگان 

و امثالهم به مردم داشته اند.
گوناگون  داليل  به   1342 سال  در 
خمينى مخالفت هايى را با شاه اعالم كرد 
كه از جمله مهم ترين آنها موضوع حق 
راى زنان بود. از ديد خمينى داشتن حق 
خانه نشينى  نقش  بر  منطبق  زنان  راى 
زن نبود. تفكر كهنه و پدرساالر خمينى 
بعنوان نمايندة سياسى طبقات ارتجاعى 
مدرنيسم  از  شكلى  هر  با  ضديت  در 
از  زن  آزادى  داشت.  قرار  زن  آزادى  و 
ديد او مساوى فحشا و فساد بود. اما در 
به  قدرت  بوى  كه   57  –  56 سال هاى 
مشامش رسيد ديگر نمى توانست نيروى 
نيمى از جامعه را به حساب نياورد و در 
زمانى  نباشد.  لشگر  سياهى  افزايش  پى 
كه خر او از پل گذشت و سوار بر گردة 
اسالمى  جمهورى  پرنكبت  نظام  مردم 
حضور  به  نيازى  ديگر  كرد،  مستقر  را 
وقتى  رو  اين  از  نداشت.  صحنه  در  زنان 
به قدرت رسيد حمله به زنان و محدود 
كردن حضور آنان در عرصه هاى عمومى 
حيات اجتماعى، نخستين حركت او براى 

به عقب راندن انقالب بود
سال هاى  شاهى  ضد  مبارزات  در 

كه  خلخالى  از  جا  هر  شد.  شروع  بودند، 
شرع  حاكم  خونريزترين  و  ترين  بدنام 
مبناى  بر  شد  مى  پرسش  بود  روزها  آن 
كدام قانون اعدام مى كند، مى گفت: از 
بازجويان  و  شرع  حكام  دارم!  حكم  امام 
صدور  در  دادگاه ها  روساى  و  قاضيان  و 
اعدام و گرفتن فتواى مرگ از آيت اهللا ها 

با هم به مسابقه پرداختند.
شاهرگ هاى  اسالمى  بنيادگرايان 
اقتصاد كشور را در دست گرفته و تبديل 
معادن،  كارخانه ها،  جديد  صاحباِن  به 
كشت و صنعت ها، امالك شهرى، بانك ها 
كار  نيروى  استثمار  طريق  از  و  شدند 
تجارت  انحصاِر  و  دهقانان  و  كارگران 
خارجى و داخلى مرتبا بر ثروت هاى خود 
افزودند و اكثريت مردم را بيش از پيش 

به فقر و محروميت راندند. 
و  شاهنشاهى  زبان  با  شاه  رژيم  اگر 
با  كه  «قدرتى»  به  ايران  تبديل  ادعاى 
هم سرى  امپرياليستى  بزرگ  قدرت هاى 
ستم  دستگاه  براى  خواست  مى  مى كند 
مشروعيت  ايران  در  حاكم  استثمار  و 
براى  اسالمى  جمهورى  پا  كند،  و  دست 
همين كار از حربه  دين و ادعاى مقابله با 

قدرت هاى امپرياليستى سود جست.
دينى كردن دولت و حكومت اولين 
تبديل  براى  دارودسته اش  و  خمينى  كاِر 
انقالب مردم به ضد انقالب بود. طناب دين 
با كشيدن  تا  جامعه انداخت  بر گردن  را 
آن همه را به زير قدرت خودكامه  نخبگان 
و  زحمتكش  مردم  و  بياورد  در  دينى 
مخالفانش را خفه كند. با اين كار خمينى 
مشروطه   انقالب  اثرات  و  ذرات  آخرين 
صدسال پيش را از بين برد. زيرا انقالب 
نظام  پايه هاى  بود  صدد  در  مشروطه 
يعنى  كند.  دنيوى  ايران  در  را  سياسى 

دولت را از دين جدا كند و در اداره جامعه 
به عقل و شعور انساِن معاصر تكيه كند 
و نه به افكار و ارزش ها و باورهاى خرافى 
و كهنه اى كه ميراث 1400 سال پيش 
بود. آرمان ضد انقالب اسالمى باز گرداندن 
حكومت دينى به ساحت زندگى اجتماعى 
بود. تبديل انگيزه هاى سياسى و اقتصادى 
معنوى  انگيزه هاى  به  جامعه  اجتماعى  و 
شكاف هاى  ترتيب  اين  به  تا  بود.  دينى 
طبقاتى، اجتماعى و بى حقوقى سياسى 

اكثريت مردم را قدسى جلوه دهد. 
پس اولين نشانه  عريان و آشكار ضد 
«ادغام  اسالمى  جمهورى  بودِن  انقالبى 

دين و دولت» بود. 
معناى سياسِى «ادغام دين و دولت» 
حق  از  مردم  اكثريت  قطعِى  محروميت 
حاكميت سياسى بود. زيرا اسالم، حكومت 
و  مى داند  ناموجود  خداى  آِن  از  فقط  را 
از طرف خدا قابل تفويض به عده  قليلى 
مى داند كه مورد تائيد دم و دستگاه دينى 
و  كارگر  طبقه  حق  بزرگترين  باشند. 
جامعه  ستمديد گان  و  زحمتكشان  ديگر 
حق حاكميت است كه جمهورى اسالمى 
آن را دزديد. به اين ترتيب مردم را از امكاِن 
تغييِر شرايط ستم و استثمارشان محروم 
استثمار  و  ستم  تحت  طبقات  زيرا  كرد. 
سياسى  حاكميت  داشتن  در  با  فقط 
مى توانند دست به ريشه كن كردن روابط 
اقتصادى و اجتماعى ستم و استثمار بزنند. 
حاكميت «مردم» يك رابطة اجتماعى 
است كه با تغييرات اجتماعى محقق 

مى شود.
زناِن  بالفاصله  دولت»  و  دين  «ادغام 
و  اجتماعى  سياسى،  نظر  از  را  ايران 
هميشه  از  نابرابرتر  و  محروم تر  اقتصادى 
كرد. اخالق و افكار دينى كه كنيزدارى، 
و  مردان  همسرى  چند  و  برده دارى 

مجاز  را  خانواده  مردان  توسط  زن  قتل 
استقرار  با  يافت.  گسترش  مى شمرد، 
و  اخالقيات  و  افكار  اسالمى  جمهورى 
بى عقل،  چون  پست  اجتماعِى  روابط 
برده   زن،  كردن  قلمداد  تبهكار  و  ذليل 
جنسِى مرد بودِن زن، تبعيت همه جانبه  
زن از مرد تبديل به قانون شد. اين روابط 
تبليغ  سال  سى  طى  بيمارگونه  افكار  و 
بطور  را  جامعه  مردم  آموزش  و  ترويج  و 

جدى و اسفناكى به عقب برد. 

بى عدالتى در اقتصاد اسالمى 
جمهورى  اقتصادِى  برنامه   خمينى 
و  اسالمى»  «اقتصاد  استقرار  را  اسالمى 
زود  خيلى  كرد.  اعالم  اسالمى»  «عدالت 
معلوم شد كه اين اقتصاد و عدالت اسالمى 
انحصار  و  قدرت  انتقاِل  مگر  نيست  هيچ 
اقتصادى به اعوان و انصار نظاِم جمهورى 
اسالمى براساِس تداوم استثمار وحشيانه  
زحمتكشان  ديگر  و  دهقانان  كارگران، 
جامعه و تضمين تداوم بهره بردارى از ذخاير 
نفت و گاز كشور توسط كمپانى هاى نفتى 
اسالم گراياِن  با  شراكت  در  امپرياليستى 

تازه به قدرت رسيده. 
ايران،  به  خمينى  ورود  فرداى  از 
«مصادره انقالبى» موزه ها و وزارت خانه ها 
باندهاى  و  آخوندها  سوى  از  كاخ ها  و 
به  نوبت  سپس  شد.  شروع  مسلحشان 
معادن،  كارخانجات،  «مديريت»  تقسيم 
شيالت،  صنعت ها،  و  كشت  جنگل ها، 
اراضى شهرى، بنادر و راه هاى ترانزيت و 
درآمدهاى حاصل از داللِى نفت و گاز در 
بازار جهانى رسيد. براى پوشش دادن به 
ايران،  مردم  ثروت هاى  بزرگ  غارِت  اين 
بنيادها و جهادها و نهادهاى خلق الساعه  
و  دينى  نخبگان  شد.  درست  «مكتبى» 

 .... انقالب يا ضد انقالب؟

باز  تاكسي  در  كه  پيش  روز  چند 
هم صحبت از سقوط آزاد ريال و تحريم 
با  يكي  بود،  گراني  و  گراني  و  گراني  و 
حسرت از سوريه ياد كرد. از مردم سوريه 
اگر  هم  ما  و  مى دهند،  هزينه  دارند  كه 
به  تا  شايد  بدهيم  هزينه  بوديم  حاضر 
بوديم.  شده  خالص  اين ها  دست  از  حال 
«هزينه» و «هزينه دادن» مدت هاست كه 
در گفتگوها جاري است. جديد هم نيست 
كه   88 سال  مردمي  حركت هاي  به  و 
بعضي ها اسمش را جنبش سبز گذاشته اند 
محدود نمى شود. قبل از آن هم «هزينه» 
متن  در  فورا  كه  بود  موضوعاتي  از  يكي 
بود.  مطرح  اعتراضي  گونه  هر  حاشيه  و 
راديكال  حلي  راه  شدن  مطرح  محض  به 
از  خارج  خواسته اي  يا  موجود،  وضع  بر 
شد  مي  بلند  فرياد  نظام،  اين  چارچوب 

كه «قهرمان بازي را كنار بگذاريد»، «به 
هزينه هايش فكر كنيد.»....

بي حساب  وحشيگري  مسلما 
قدرت  به  بدو  از  اسالمي  جمهوري 
دزد  رژيم  اين  كه  هزينه اي  و  رسيدنش، 
و خونخوار چه در زندان و شكنجه گاه و 
صحن اعدام و چه در خون و آتش هشت 
سال جنگ، براي تثبيت و ادامه حكومت 
ترديد  در  كرد،  تحميل  مردم  به  خود 
براي  كه  هزينه اي  باب  در  تامل  و  مردم 

هر مبارزه بايد داد، بي تاثير نيست. 
معضل  از  جنبه  يك  فقط  اين  ولي 
«صرف  در  جمعي  اكراه  است.  «هزينه» 
يك  خودجوش  حاصل  صرفا  هزينه» 
تجربه اجتماعي نيست. پشت اين رفتار، 
ليبرال ها  و  طلبان  اصالح  خوابيده.  فكر 
براي تئوريزه كردن و عمومي كردن اين 
كاغذها  كشيده اند.  زحمت  سال ها  تفكر 
«انقالبي  عليه  اينترنتي)  صفحات  يا  (و 
گري» و «قهرمان پروري» سياه كرده اند 

نامطلوب،  يا  غيرممكن،  را  انقالب   -
«قهرماني»  را  انقالبي  فرد  خوانده اند؛ 
شهادت  هستي اش  «اوج  كه  خوانده اند 
راه هاي  و  كرده اند  تمسخرش  است»؛ 
ما  پاي  پيش  «سنجيده»  و  «معقول» 
گام  با  گويا  كه  راه هايي  گذاشته اند. 
دنيا  به  هم  مى توان  آن ها  در  برداشتن 
و هم به آخرت رسيد. هم «يك كاري» 

كرد و هم «هزينه نداد». 
اصالح طلبان نه تنها كساني را كه به 
«صرف  از  آمده اند  ميدان  به  تغيير  اميد 
به  اغلب  بلكه  مى دارند،  حذر  بر  هزينه» 
«معترضين  نيز  ارتجاع  خشونت  خاطر 
شعار  اگر  مى كنند.  سرزنش  را  نافرمان» 
ندهيد حمله نمى كنند، اگر از صف بيرون 
به  دست  اگر  نمى كنند،  شليك  نزنيد 
اسلحه نبريد، اعدام نمى كنند. گفته هايي 
و  ندارد  واقعيت  با  ارتباطي  هيچ  كه 
سال  چند  همين  تجربه  به  گذرا  نگاهي 
اخير نشان مى دهد كه چقدر بي پايه اند. 

پوشيده  بينش  و  تفكر  اين  در  آنچه 
جهان  در  زندگي  هزينه  مى ماند، 
از  آن  در  كه  جهاني  است.  سرمايه داري 
هر هفت نفر، يك نفر (يعني يك ميليارد 
جهاني  مى خوابند.  گرسنه  شب  هر  نفر) 
كه در آن هر روز 25000 نفر، كه اغلب 
هم كودك اند، از گرسنگي تلف مى شوند. 
از  قبل  كودك  ميليون   6 گذشته  سال 
طبق  دادند.  جان  سالگي   5 به  رسيدن 
مرگ  جهاني،  بهداشت  سازمان  گزارش 
دو سوم اين كودكان (كه بيش از نيمي 
و  آلوده  آب  تغذيه،  سوء  اثر  در  آن ها  از 
عدم بهداشت تلف شدند) به راحتي و با 
هزينه اي بسيار پائين قابل پيشگيري بود. 
و اين در حالي است كه ثروت هفت تن از 
تامين  براي  جهان،  مردان  ثروتمندترين 
نيازهاي اساسي ربع فقير جمعيت جهان 

كافي است.
كه  مى كنيم  زندگي  كشوري  در 
شايد  نباشي،  بيمه  و  شوي  بيمار  اگر 

كدام هزينه؟
دنباله در صفحة 6
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چشمگيرى  حضور  زنان   57– 56
انقالب  اين  در  آنان  از  بسيارى  داشتند. 
چشم انداز جامعه اى را جستجو مى كردند 
تحقير  و  تبعيض  مورد  آن  در  ديگر  كه 
موازات  به  انقالب  دورة  در  نگيرند.  قرار 
تشكالت و شوراهاى كارگرى و دهقانى، 
در  شد.  تشكيل  زنان  توده اى  تشكالت 
آن دوره حتى درون جنبش كمونيستى  
گرايش نادرستى موجود بود كه سياست 
را  زنان  رهايى  به  مربوط  شعارهاى  و 
ديگر  مطالبات  و  سياست  الشعاع  تحت 
در  فرعى  مسائل  جزو  را  زنان  مسالة  و 
قرار  اسالمى  جمهورى  عليه  مبارزه 
و  زن  مسالة  كه  شد  آن  نتيجه  مى داد. 
رهايى  به  مربوط  اساسى  خواسته هاى 

زنان در انقالب جايگاه درخور نيافت. در 
حالى كه اگر اين مساله به شكل گسترده 
خيزش  مسلما  مى شد  طرح  عميق  و 
اركان  بر  بيشترى  ضربات  مردم  انقالبى 
آگاهى  ميكرد.  وارد  ستمگر  نظام  اين 
نيروى  و  مى يافت  تعميق  مردم  انقالبى 
تحوالت  پيشبرد  براى  آگاهى  و  بزرگ 
مهمى  درس  اين  مى شد.  آزاد  انقالبى 
نسل  رزمندگان  ذهن  در  بايد  كه  است 
جديد انقالبى حك شود. اما حكام جديد 
حضور  كه  فهميدند  زود  خيلى  اسالمى 
زندگى  گوناگون  عرصه هاى  در  زنان 
جامعه و موقعيت زن بعنوان يك انسان 
آزاد و برابر با مرد با همة پايه هاى فكرى 
و قوانين دولت اسالمى در تضاد خواهد 

بود. دولت دينى نمى توانست برقرار شود ريشه هاى يك جنبش ماندگار
جنايتكارانه اش  حاكميت  به  سال   33 و 
ادامه دهد اگر زنان در موقعيت انسانى و 
آزاد به سر برند. در مركز حكومت دينى و 
استقرار قوانين دين و شرع موضوع زنان 

و موقعيت آنان قرار گرفته بود.
حكومت  اقدامات  اولين  از  يكى 
بود.  اجبارى  حجاب  طرح  اسالمى 
پرستاران،  شاغل،  زنان  طرح  اين  آماج 
دانشجويان و دانش آموزانى بودند كه در 
دورة مبارزات ضد شاهى در صفوف اول 
حكومت  اقدام  اين  داشتند.  قرار  مبارزه 
از  درخور  پاسخى   57 اسفند  همان  در 
طرف زنان گرفت. همان انقالبى كه اينان 
از مردم ربوده بودند، موجب بيدارى زنان 
كردند  ثابت  زنان  و  بود  شده  بيشمارى 
عقب  رژيم  نيستند.  حلقه  ترين  ضعيف 
را  تدريجى  تعرض  سياست  و  نشست 
و  انقالب  ميان  كشمكش  در  كرد.  پيشه 
هر  با  رسيده،  قدرت  به  تازه  ضدانقالب 
سنگرى كه ضدانقالب فتح كرد، يك گام 

تعرض به زنان را جلو تر برد. 
قوانين جديدى شامل 70 ضربه شالق 
نكردن  رعايت  صورت  در  عام  مالء  در 
حجاب وضع شد. رژيم جديد زنان را به 
بايد  كه  خصوصى  جنسى  «شيئى  يك 
تمام اوقات در اختيار شوهر باشند و به 
نيازهاى او پاسخ دهند» تقليل داد. زنانى 
كه از اين قوانين سرپيچى مى كردند در 
معرض سركوب حكومت قرار مى گرفتند. 
نظام  اجبارى  حجاب  طرح  با  همراه 
شد.  مدون  زن ستيزانه اى  كامال  حقوقى 
ازدواج  سن  شدند.  بركنار  كار  از  قضات 
دختران از 18 سال به 13 سال كاهش 
يافت. عمل هولناك اسيد پاشى كه امروز 
در ايران تبديل به جنايتى روزمره شده، 

ريشه در اسيد پاشى هاى سال هاى اوليه 
دسته هاى  و  دار  توسط  كه  دارد  انقالب 
زنانى  عليه  حكومت  به  وابسته  اوباش 
را  اجبارى  حجاب  به  مربوط  قوانين  كه 
رعايت نمى كردند، به كار گرفته مى شد. 
اين عمل ضدانسانى به مرتجعين اسالمى 
در   50 دهة  در  شد.  نمى  محدود  ايران 
مرتجع  فردى  افغانستان  در  دانشكده اى 
بصورت يك دختر دانشجو در اعتراض به 
فرد  اين  نام  پاشيد.  اسيد  او  حجابى  بى 

گلبدين حكمتيار بود.
 حمله به زنان يك حملة ايدئولوژيك 
هم بود. تالشى بود براى آلوده كردن مردم 
به پا خاسته به سموم خرافه و مذهب تا 
تالشى  و  كنند.  تسليم  و  خواب  را  آنان 
در  كمونيست ها  كردن  منفرد  براى  بود 
ميان مردم كه پرچمدار برابرى زن و مرد 

شناخته مى شدند. 
اسالمى  ضدانقالب  از  سال   33
كه   است  درازى  سال هاى  و  مى گذرد 
اسالمى  جمهورى  ستيزانة  زن  اقدامات 
توده اى  جنبش  گيرى  شكل  به  منجر 
زنان و در عرصه هاى مختلف شده است. 
از  بيش  زنان  كنونى  جنبش  ريشه هاى 
كه  دارد  سركوب هايى  در  پايه  چيز  هر 
قدرت  به  فرداى  از  اسالمى  حكومت 
رسيدن عليه زنان روا داشت. نيرويى كه 
به زعم جمهورى اسالمى قرار بود منكوب 
و تسليم شود امروز يكى از قدرتمندترين 
براى  مبارزه  در  را  اجتماعى  نيروهاى 
برانداختن نظم ستم و استثمار نمايندگى 
خود  دست  با  اسالمى  جمهورى  ميكند. 
گوركنان نظام كهنه اش را به وجود آورد 
قادر  سركوبى  و  نيرنگ  و  ترفند  هيچ  و 
بطرى  درون  به  غول  اين  بازگرداندن  به 
نخواهد بود.     رويا توانا

تا  شوي  منتقل  بيابان  به  آمبوالنس  با 
كارگر  كه  بميري؛  مزاحمت  ايجاد  بدون 
ماه  چندين  به  اعتراض  در  شهرداري 
حقوق عقب مانده اش روبروي ساختمان 
و  مى كشد،  آتش  به  را  خود  شهرداري 
بودجه هاي عظيم معلوم نيست در كدام  
سياه چاله ناپديد مى شود. كشوري كه در 
مجبور  فرزندت  داروي  خريد  براي  آن 
مى شوي تنت را بفروشي و بعد به جرم 
سنگسار  هم  شايد  و  بخوري  شالق  زنا 
شوي؛ كه جاي درس و بازي بايد به كار 

و گدايي مشغول شوي.... 
كه  نيست  اين  هم  فقط  هزينه 
پول  و  باشي  بيمار  كه  بكشي،  گرسنگي 
و  آموزش  وزارت  باشي.  نداشته  معالجه 
پرورش گزارش داده كه تعداد كساني كه 
كردند  نام  ثبت  ايران  مدارس  در  امسال 
است  گذشته  سال  از  كمتر  هفتم  يك 
نسل  كه  ست  هزينه هايي  از  يكي  اين  و 
آينده ما به فقر مى پردازد. هزينه هايي كه 

در آينده نه چندان دور بايد به آلودگي 
درياها و خشك شدن تاالب ها و نابودي 
جنگل ها و مهم تر از همه گرمايش زمين 

بدهيم بي حساب است. 
و  زحمتكشان  و  كارگران  هم  فقط 
خود  جان  با  كه  نيستند  مدرن  بردگان 
هزينه مى دهند. و فقط آيندگان نيستند 
كه بايد هزينه هاي حركت بي وقفه ماشين 
سود را بپردازند. تحمل ترس و تحقير در 
به  بدحجابي،  خاطر  به  خيابان  و  كوچه 
خاطر جوان بودن، خنديدن، خوش بودن. 
ادغام و فرسايش تدريجي در يك زندگي 
هر  تحميلي،  ازدواج  يك  در  يكنواخت، 
ميز  پشت  آشپزخانه،  در  صبح  روز 
تحمل  دفتر،  و  شركت  و  اداره  در  اتو، 
قدرت مدارانه،  و  دليل  بي  درشتي هاي 
مصرفي،  پوچ  زندگي  يك  حفظ  براي 
درشت،  و  ريز  قسط هاي  پرداخت  براي 
كه  چيزهايي  آوردن  دست  به  براي 
نيازي به آن ها نداريم، تسليم به دستگاه 

مغزشويي برنامه هاي «فارسي واني» براي 
تسكين و فراموشي (اگر احيانا از اسارت 
در رخوت تخدير جان به در بريم)... خود 
ترديد  خاطر  به  كه  گزاف  هزينه اي ست 
نظام  اين  با  تقابل  در  محافظه كاري  يا 

مى پردازيم.  
مردم جهان هر روز و هر دقيقه و هر 
در  زندگي  شكن  كمر  هزينه هاي  ثانيه 
نظام سرمايه داري را مى پردازند. مردم ما 
به همين منوال هزينه هاي گزاف زندگي 
و  مذهبي  سرمايه داري،  نظام  يك  تحت 

غرقه در عقب ماندگي را مى پردازند.
از  طريقي  به  كه  آنان  براي  شايد 
«سرمايه فكري» و «سرمايه پولي» بهره 
مى توان  باشد:  ممكن  انتخاب  گرفته اند 
چشمان خود را بر آن چه مى گذرد فرو 
بست و سر خود را به كارهاي بي نتيجه 
ولي وجدان نواز گرم كرد. مى توان كوله 
برداشت و به مراكز رفاه نظم امپرياليستي 
و  مى شوند  كوچك تر  نيز  خود  (كه 

و  مى شود  تنگ تر  كمربندهايشان 
«خارجي ها»شان ناخوش آمدتر) مهاجرت 
ميليون ها  به  را  دادن ها  هزينه  و  كرد 
جهنم  طبقه  ترين  پايين  در  كه  انساني 

دست و پا مى زنند واگذار كرد.
بدون  تغيير  كه  است  واقعيتي  اين 
هزينه ممكن نيست. اما اين هم واقعيت 
در  كه  درازمدت  در  فقط  نه  كه  است 
ميان مدت نيز اين هزينه بسيار كمتر از 
موجود  نظام  تحت  كردن  زندگي  هزينه 
مردم  گذشتگي  جان  از  مسلما  است. 
به  اسد  بشار  از  خالصي  براي  سوريه 
خودي خود هيچ تضميني براي دستيابي 
به يك سوريه آزاد و انقالبي نيست. براي 
و  كمونيستي  نگرشي  به  واقعي  رهايي 
ولي  است.  نياز  انقالبي  حزبي  رهبري 
دست  به  و  يافتن  براي  تالش  حتي 
گرفتن چنين سالحي، جسارتي مى طلبد 

كه با تفكرات ليبرالي ممكن نيست. 
سيما توكلى
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از  قشرى  شدن  كشته  به  مربوط 
به  كردستان  مرزى  مناطق  زحمتكشان 
گوش مان مى رسد. يك روز 14 نفر، روز 
ديگر دو نفر و… بنا به برخى آمارها تنها 
در سال گذشته بيش از 150 زحمتكش 
مرزى  مناطق  در  كولبر  به  معروف 
كردستان عمدتا در مناطق بانه و مريوان 
بر اثر تيراندازى ماموران به قتل رسيده اند. 
از سال گذشته برخورد نظامى با آنچه كه 
دولت قاچاق در مناطق مرزى كردستان 
حاكمان  كرده.  پيدا  افزايش  مى نامد 
اختالس  و  پولشويى  ارقام  كه  فاسدى 
بانكى و قاچاق هاى غير قانونى خودشان 
سر به هزاران ميليارد تومان مى رسد در 
از  دفاع  الف  زحمتكشان،  قتل  توجيه 

اقتصاد ملى مى زنند.
كولبران به كسانى گفته مى شود كه 
از  و  كرده  حمل  خود  كول  بر  را  بارى 
اوقات  از  بسيارى  البته  مى كنند.  رد  مرز 
قاطر  بر  سوار  را  كاالها  زحمتكشان 
مى كنند و از اين طريق حمل كاال را انجام 
مى دهند. زحمتكشانى كه درگير اين كار 
مى شوند اكثرا بسيار فقير هستند و شغل 
است.  كشاورزى  و  دارى  گله  شان  اصلى 
آنان  درآمد  كمبود  بيكارند.  هم  بسيارى 
را به كولبرى وادار مى كند. بسيارى شان 
ساكن مناطق مرزى هستند اما خيلى ها 
مى آيند  كردستان  جاهاى  ساير  از  هم 
چون كم درآمدى و بيكارى در كردستان 

بسيار است.
جنايت هاى رژيم آنقدر زياد است كه 
گاه خبرش از رسانه هاى حكومتى نيز درز 

شكل  به  البته  مى كند. 
شده.  تحريف  و  ناقص 
بيشتر در مورد كولبران 
صحبت مى شود تا در 
وسيع  پديده  مورد 

بار  كه  زحمتكشانى 
قاچاق ديگران را با قاطر 

جا  وانت  اوقات  برخى  يا  و 
كار  شرايط  مى كنند.  جا  به 
در  زحمتكشان  اين  زندگى  و 
«زمانى  مستند  نيمه  فيلم 

براى مستى اسب ها» به كارگردانى بهمن 
قبادى كه اينك در تبعيد به سر مى برد 
به خوبى به تصوير كشيده شده بود. خطر 
و زحمت اين كار بسيار زياد است: خطر 
گلوله  نتيجه  در  شدن  معلول  يا  مرگ 
خوردن، سقوط از ارتفاع و انواع مريضى ها 
الى  و  گل  در  زمستان،  در  خصوص  به 
اين  در  كردستان.  شديد  بوران  و  برف  و 
ميان صاحبان كاالها با خطر كمترى روبرو 
هستند. حداكثرش اينست كه بارشان را از 
دست مى دهند يا جريمه و حق حسابى 

مى پردازند.
در  روزمره  تراژدى  اين  دهم  يك  اگر 
اتفاق  اصفهان  و  مشهد  و  قم  يا  و  تهران 
بيفتد فرياد همه بلند مى شود. در سال هاى 
اخير كه گذار مردم به شكل گردشگر به 
كاالهاى  بسيارى  شده  بيشتر  كردستان 
قاچاق شده را به قيمت ارزان تر از تهران 
مى خرند و با خود به سوغات مى برند. اما 
از بين آن ها كمتر كسى پيدا مى شود كه 
رنج و خون زحمتكشان را پشت اين خريد 
سرنوشت  و  زندگى  به  و  ببيند  باصرفه 
آن ها فكر كند. از خيلى از ساكنان تهران 
مى گويند  بپرسى  كه  بزرگ  شهرهاى  و 
«خب، قاچاق كار بدى است و به اقتصاد 
به  كسى  كمتر  مى زند!»  ضربه  ما  ملى 
چرا  اصوال  كه  مى پرسد  و  مى افتد  فكر 
بسيارى از استان ها اينقدر وضع اقتصادى 
تهيدست  مردم  خيل  كه  دارند  بدى 
در  و بروند  ول كنند  را  مجبورند زندگى 
اين كار؟ آمار دقيقى از تعداد كسانى كه 
دست  در  كارند  اين  درگير  كردستان  در 
نيست. كار قاچاق كاال و زحمتكشانى 

كه درگير آن هستند در استان ها و مناطق 
ديگر مثال بلوچستان و جنوب هم هست 
اما در سال هاى اخير در مرز با عراق در 
خاطر  به  و  مى شود  انجام  بيشترى  ابعاد 
برخورد نظامى حكومت انعكاس بيشترى 

پيدا كرده است.

آميزش ستم طبقاتى و ستم ملى 
جزء  كردستان  مى گويند  برخى 
عبارت  اين  ولى  است  محروم  مناطق 
همه حقيقت را بيان نمى كند. كردستان 
(با  آن  در  كه  است  ستمديده اى  منطقه 
بهانه و بى بهانه) ستم و تبعيض غير قابل 
انكارى روا داشته مى شود. توده هاى كارگر 
و زحمتكش كرد عالوه بر ستم طبقاتى، 
مى كشند.  دوش  به  هم  را  ملى  ستم  بار 
اختصاص  بودجه  به  نگاهى  كه  كافيست 
انداخته  نگاهى  كردستان  به  شده  داده 
چقدر  تبعيض  اين  كه  بفهميم  تا  شود 
فاحش است. كافيست به آمار نگاه كنيم 
در  كشور  بيكاران  درصد  چند  ببينيم  و 
در  صنعت  رشد  نرخ  هستند،  كردستان 
كردستان چقدر است، و اين ارقام را مثال 
مقايسه كنيم با اصفهان يا اراك و تهران. 
يا مى توانيم به وعده و وعيدهاى مقامات 
رژيم براى توسعه و آبادانى كردستان رجوع 
كنيم و سپس وارسى كنيم كه در عمل 
انجاميده  كجا  به  ادعايى  پروژه هاى  اين 
راست  فرق  مى شود  راحت  خيلى  است. 
و دروغ را فهميد. همين ستم و تبعيض 
است كه باعث مى شود زحمتكشان كرد 
ديگر  شهرهاى  راهى  عظيم  مقياسى  در 

شرايط كولبران نمونه ستم هايي است كه به مردم كردستان روا مى شود

بدترين  در  و  شوند  تهران  خصوص  به 
بخش  در  دستمزد  نازل ترين  با  و  شرايط 
تره  بازارهاى  در  يا  كنند،  كار  ساختمان 
بار كار در شرايط نيمه برده دارى را تحمل 
كنند. به موازات اين جا به جايى نيروى 
بخش  ديگر،  مناطق  به  كردستان  كار 
ثابت  شغل  بدون  كه  هستند  هم  بزرگى 
و درآمد كافى در گوشه و كنار كردستان 
اين  گفتيم  كه  همانطور  مى مانند.  باقى 
فقط شامل اهالى مرزنشين نمى شود بلكه 
چنين  با  هم  بوكان  و  سقز  و  سنندج  در 
كلى  طور  به  هستيم.  روبرو  تهيدستانى 
اقتصاد كشاورزى كردستان به علت عقب 
اعتبارات  كمبود  و  ساختى  زير  ماندگى 
در حال نابود شدن است. كم زمينى، كم 
آبى، وضع بد جاده هاى روستايى، هر يك 
مهاجرت  براى  انگيزه اى  و  علت  مى تواند 
روند،  اين  نتيجه  در  شود.  كشاورزان 
و  سقز  و  سنندج  مثل  شهرهايى  حاشيه 
معضالت  و  مى يابد  گسترش  مرتبا  بانه 
مسكن  بد  وضع  و  بيكارى  و  بهداشتى 
روستاييان  چهره  مى كند.  بيداد  آنجا  در 
به  دستفروشى ها  بساط  پشت  در  مهاجر 
از  گروهى  است.  شناسايى  قابل  راحتى 
پائيز  سرد  ماه هاى  در  كه  كشاورزان  اين 
و زمستان كارى به آن صورت نمى توانند 
مرز  سوى  آن  به  انجام دهند  زمين  روى 
در  عمدتا  عراق  كردستان  در  و  مى روند 
موقت  استخدام  به  ساختمانى  كارهاى 
سرمايه داران آنجا در مى آيند. و گروهى 

ديگر هم درگير كار قاچاق مى شوند. 

قاچاقچى كيست؟
سركوب  حالى  در  اسالمى  رژيم 
ملى  اقليت هاى  ديگر  و  كرد  زحمتكشان 
در مناطق دور از مركز را به بهانه «مبارزه 

بار سنگين ستم....
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در تقسيم كار جهانى كه بين سرمايه هاى 
مختلف و دولت ها و نهادها و شركت هاى 
مهره هاى  رده  در  دارد  وجود  دار  سرمايه 
كوچك و زيردست قرار دارد كه اساسا بايد 
به بزرگترها سرويس بدهد. محور اقتصاد 
(نفت  خام  مواد  صدور  و  استخراج  ايران، 
است  معدنى)  سنگ هاى  بعضى  و  گاز  و 
كالن  هزينه هاى  غير  به  درآمدهايش  كه 
بخش امنيتى و نظامى و دستگاه گسترده 
خارجى،  و  داخلى  تبليغاتى  ـ  رسانه اى 
اساسا صرف واردات مصرفى مى شود. عدم 
تعادل شديد بين توليد داخلى و واردات، 
ريال  بيشتر  چه  هر  پشتوانگى  بى  باعث 

است. 
كشورى،  هر  پول  قدرت  مبناى 
آفرينى  ارزش  ميزان  يا  توليدى  پشتوانه 
از  كه  اقتصادى  از  آيا  است.  اقتصادش 

... به دنبال يك مشت دالر

با اقتصاد ناسالم و قاچاقچى گرى» توجيه 
و  حكومتى  مختلف  باندهاى  كه  مى كند 
رهبرى  كه  قدرتمندى  محافل  مشخصا 
براى  دارند  دست  در  را  پاسداران  سپاه 
كسب سودهاى كالن يا تامين منابع مالى 
كاالى  واردات  به  دست  خود  ارگان هاى 
قاچاق هم مى زنند. آش آنقدر شور شده كه 
رئيس جمهورشان به «برادران قاچاقچى» 
شانزده  وجود  از  صحبت  و  مى زند  طعنه 
اسكله غير قانونى مى كند. اين هم واقعيتى 
است كه در گذشته قاچاق كاال در بسيارى 
از اوقات با همكارى قواى انتظامى مستقر 
در مناطق مرزى كردستان انجام مى شد، 
اما طى سال گذشته نيروهاى ويژه دست 
به كشتار كولبران و قاچاقچيان كاال زده اند. 

در آن سلول سرد و كثيف...
و  ناچار  به  شوهرش  مرگ  از  پس  كه  زن  اين   . «خ»  نام  به  بود  زنى  درباره  تراژيك...،  بسيار  مورد 
كاسبكار  پول،  مقدارى  كردن  قرض  و  طالها  فروش  با  كودكانش،  و  خود  شكم  كردن  سير  خاطر  به 
به  را  بارهايش  او،  جيپ  كردن  كرايه  با  و  من  دوست  اين  همراه  به  بود،  شده  مشروب  قاچاقچى  و 
است. بوده  «خ»  همسفر  و  همراه  طوالنى،  مسير  اين  طول  در  سال  چندين  دوست،  اين  مى برد.  تهران 

او مى گفت كه يك بار اين زن كه آن زمان حدودآ چهل و پنج سال سن داشته است، در طى مسير برايش تعريف 
كرده است كه كار قاچاق را با آوردن سيگار از پيرانشهر به مهاباد آغاز كرده است. (يعنى دقيقآ همان جاده اى كه من 
با مينى بوس رفته و همان كارى كه من چند بار انجام داده بودم.) چندين بار دستگير شده و دست خالى مانده است. 
چرا كه سيگارهايى كه در مسير توسط نيروهاى دولتى مصادره ميشد، آنقدر زياد نبودند كه تحويل دادگاه داده شوند، 
لذا پس از گرفتن سيگارها از مسافر، آزادش مى كردند. يك بار «خ» كه چند بوكس سيگار بيشتر از دفعات قبلى 
به همراه داشته است، در يكى از ايستگاه هاى ايست و بازرسى در طول مسير پيرانشهر-مهاباد از سوى سربازان يك 
پاسگاه دستگير شده و شب را در يك اتاق سرد و كثيف انفرادى به سر مى برد. همان شب دوازده تن از فرماندهان و 
سربازان پاسگاه مذكور، تا صبح به او تجاوز مى كنند. آرى، تنها به جرم داشتن چند بوكس سيگار، يك زن مورد تجاوز 
قرار گرفته بود و روز بعد نيز تهديدش مى كنند كه چيزى نگويد و اگر هم چيزى مى گفت، بدون شك دادگاه اهميتى 
نمى داد. همان طور كه بارها از اين قبيل رويدادها اتفاق افتاده و دادگاه جمهورى اسالمى  هرگز حاضر نشده است كه 
نيروهاى نظامى خود را متجاوز و يا قاتل و يا حتى در موارد ساده تر نيز در مقابل مردم مقصر نشان داده و محكوم كند.
اين زن، كه بغض گلويش را گرفته بود، خود را به يك كفش پاره پوره تشبيه كرده و گفته بود: «به من تجاوز كردند 
و مانند يك حيوان، مانند يك جفت كفش پاره پوره، با من رفتار كردند... براى به دست آوردن يك تكه كاغذ كثيف 

به اسم پول و سير كردن شكم بچه هايم، به يك جفت كفش پاره پوره تبديل شدم... تف به اين زندگى!»
ازمقاله: خون كولبران كرد و چشمان غمگين كودكانشان 
نوشتة شيركوه جهانى

كشتار در كردستان تركيه 
فاشيستي  ارتش  پيش  ماه 
در  را  نشين  كرد  روستايي  تركيه 
بمباران  وعراق  تركيه  مرز  نزديكي 
هوايى كرد. در نتيجه اين بمباران 
كه  كولبراني  از  نفر   35 از  بيش 
بودند  كرده  تجمع  روستا  آن  در 
از  ديگري  تعداد  و  باختند  جان 
شدند.  زخمي  نيز  روستا  مردم 
كه  كرد  ادعا  ابتدا  تركيه  حكومت 
بوده اند  پ ك ك  پيشمرگان  آنان 
وحشيانه  كشتار  اين  متعاقب   .
در  كردستان  مردم  از  نفر  هزاران 
و  ريختند  خيابان ها  به  شهر  چند 
كارشان  زدند.  اعتراض  به  دست 
به  دولتي  سركوبگر  مزدوران  با 
از  بعد  شد.  كشيده  خورد  و  زد 
ده ها  دستگيري  و  مبارزه  روزها 
كه  پذيرفت  تركيه  حكومت  نفر، 
كشته ها كولبراني بودند كه سيگار 

و بنزين قاچاق مى كردند. 
مردم  از  جمعي  زمان  هم 
آميز  اعتراض  تجمع  قصد  اروميه 
كه  داشتند  را  كشتار  اين  عليه 
قرار  انتظامى  نيروى  حمله  مورد 
بازداشت  تعدادى شان  و  گرفتند 
امنيتى  مقامات  نيز  پيش تر  شدند. 
انجمن هاى  كار  مانع  سنندج  شهر 
كه  بودند  شده  مستقلى  خيريه 
هم نوعان  يارى  به  مى خواستند 
كرد  منطقه  در  خود  زده  زلزله 
به  بشتابند.  تركيه  در  وان  نشين 
كه  شد  اعالم  انجمن ها  مسئوالن 
در عنوان كمك رساني نبايد از واژه 
كردستان استفاده شود و فقط بايد 

بگوييد كمك به مردم شهر وان!

بهانه شان جلوگيرى از ورود كاال است اما 
از  نمى توان  را  جنايتكارانه  سياست  اين 
سركوب  و  مرزها  كردن  نظامى  هدف 
مبارزات مسلحانه جدا دانست. خندق هايى 
عراق  با  مرز  كيلومتر  صدها  طول  در  كه 
ايجاد كرده اند و ديوار بتنى احداث شده در 
همين منطقه را صرفا نمى توان با مساله 
كولبرى و قاچاق توضيح داد. به هر حال، 
رژيمى كه از سرمايه هاى عظيم آغشته به 
خون و عرق توده هاى كارگر و زحمتكش 
اصلى اش  كار  كه  رژيمى  مى كند،  تغذيه 
واسطه گرى براى سرمايه هاى بين المللى 
و چوب حراج زدن به منابع نفت و گاز و 
خدمت به قدرت هاى امپرياليستى است، 
كه  تهيدستانى  ندارد  حق  وجه  هيچ  به 

به  خانواده شان  افراد  و  خود  بقاء  براى 
را  مى شوند  متوسل  قاچاق  و  كولبرى 
مجرم و خالفكار معرفى كند، دستگيرشان 
نه!  بگشايد.  آتش  رويشان  به  يا  كند 
رژيمى كه باندهايش با استفاده از نيروى 
نظامى و سرمايه و انحصار دولتى و زد و 
ميليارد  چند  ساالنه  المللى  بين  بندهاى 
پرداخت  بدون  و  نشده  ثبت  كاالى  دالر 
عوارض گمركى و ماليات از چين وارد بازار 
ايران مى كنند چنين حقى ندارد. سركوب 
رژيم  توسط  كولبر  زحمتكشان  خونين 
انجام  قاچاق»  «مساله  حل  ادعاى  با  كه 
مى گيرد نشانه اى از روابط آشتى ناپذيرى 
است كه بين حاكم و محكوم برقرار است.  
       كاوه اردالن

سوزن و مهر نماز گرفته تا عسل و گردو 
را از چين وارد مى كند، گندم و گوشت 
برزيل  و  هند  و  پاكستان  از  را  كره اش  و 
و نيوزلند وارد مى كند، از ماشين آالت و 
تا  گرفته  صنعتى  كارگاه هاى  ريز  خرده 
دارو را از غرب وارد مى كند، از اقتصادى 
خودروهاى  صنعتش  سبد  سر  گل  كه 
زور  به  فقط  كه  است  استانداردى  زير 
حيات  ادامه  انحصارى  كالن  قيمت هاى 
مى دهد، از اقتصادى كه پياپى خبر از ته 
كشيدن حساب ذخيره ارزى اش مى رسد 
و مردم اجازه ندارند از آمار و ارقام بانك 
مى توان  باشند،  داشته  خبر  مركزى اش 

انتظار پول قوى داشت؟ 
اقتصادى  تحريم هاى  فشار  سوم: 
بيشتر  اسالمى  جمهورى  بر  بين المللى 
شده است. هر از گاهى قدرت هاى غربى و 
مشخصا آمريكا استفاده گزينه نظامى را به 

رخ مى كشند. مبادالت بانكى بين المللى و 
انتقال درآمدهاى صادراتى به ايران دچار 
نفت  خريد  تحريم  است.  شده  اختالل 
ايران در بازارهاى غرب و شرق در شرف 
عظيم  سرمايه گذارى هاى  است.  انجام 
امپرياليستى  گازى  و  نفتى  شركت هاى 
سوى  از  پيشرفته  آورى هاى  فن  ارائه  (و 
اقتصاد  استراتژيك  بخش هاى  در  آن ها) 
ايران  جايگاه  است.  شده  متوقف  ايران 
امن  كشورهاى  پايينى  رده هاى  در 
دارد.  قرار  خارجى  سرمايه گذارى  براى 
پذيرش  خارجى  عالى  آموزش  مراكز 
ايران  از  دانش پژوهان  و  دانشجويان 
يعنى  اين ها  همه  كرده اند.  محدود  را 
توليد  افزايش  براى  امكانات  شدن  كمتر 
داخلى حتى در ميان مدت، و تيره و تار 
فن آورانه  پيشرفت هاى  دورنماى  شدن 
كه  تحقيقات  و  علمى  نوآورى هاى  و 

بودن  بهره مند  و  كردن  هزينه  الزمه اش 
از دانش روز است. طبيعى است كه ريال 
در چنين شرايطى از هميشه بى آينده تر 

و به ناگزير كم ارزش تر مى شود.
بحران  سكه  روى  يك  چهارم: 
مردم  فالكت  و  فقر  تشديد  اقتصادى، 
پروار  هميشه  سكه،  ديگر  روى  و  است 
سرمايه دارانى  شدن  ثروتمندتر  و  شدن 
كه به قوانين بازى و فرصت هاى استثنايى 
دوران بحران آگاهى دارند. طبقه حاكمه 
سرمايه دار و نظام اسالمى اش براى وصله 
پينه كردن اقتصاد بحران زده، و پر كردن 
هزينه هاى  پرداخت  و  بودجه  كسرى 
پولى  تردستى هاى  در  را  چاره  روزمره، 
اين ها  مى بيند.  بورس بازانه  فريبكارى  و 
ارزش  سقوط  بستر  بر  مى كنند  تالش 
مداخله  با  (و  ارز  بازار  در  تالطم  و  ريال 
دنباله در صفحة 6
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بر  اندازى  دست  از  انصارشان  و  اعوان 
شناختند  نمى  پا  از  سر  اقتصادى  منابع 
و  كارگران  گرسنه  شكم هاى  روى  بر  و 
زحمتكشان كشور مى رقصيدند. هم زمان 
تحصيل  و  كار  حق  از  را  هزارتن  صدها 
اول  سال  چند  همان  در  كردند.  محروم 
اسالمى،  جمهورى  رسيدن  قدرت  به 
ده ها هزار معلم، استاد، كارمند به دليل 

«مكتبى نبودن» از كار بيكار شدند. 
عادالنه   «اقتصاد  معناى  بود  اين 
سال  در  كه  خزعلى  اهللا  آيت  اسالمى»! 
57 حتا فاقد خانه مسكونى شخصى بود 
امروزه  اسالمى»  عدالت  «اين  يمن  به 
صاحب معادن خاك سرخ در خليج فارس 
و  است  الغدير  سودآور  بنياد  صاحب  و 
فرزندانش از تجار گردن كلفت اند. او مانند 
همپالگى هايش قدرت سياسى و اقتصادى 
را يكجا دارد و مى تواند حكم جهاد بدهد. 
دبير  و  قضائيه  قوه  سابق  رئيس  يزدى 
قم،  علميه  حوزه  روحانيت  جامعه  جديد 
با مجوز خامنه اى و به بهانه ساختن يك 
رايگان  طور  به  اسالمى،  قضائى  دانشگاه 
صاحب كارخانه الستيك سازى دنا شد و 
بعد از مدتى آن را در بورس فروخت! درى 
نجف آبادى كه در اعدام هاى دهه شصت 
داشت،  شركت  انقالبيون  و  كمونيست ها 
در دوره اى كه سرپرست «ديوان عدالت» 
ميليون  صد  رشوه هاى  گرفتن  با  بود 

تومانى، ميلياردر شد.
همه  امروزه  را  واقعيت ها  اين 
جمهورى  مختلف  جناح هاى  مى دانند. 
دست  افتاده اند  هم  جان  به  كه  اسالمى 
يكديگر را رو كرده و هم ديگر را متهم به 
اين  اما  مى كنند.  «اختالس»  و  «فساد» 
جريان «فساد» و «اختالس» از وجود و 

... به دنبال يك مشت دالر

شده  زاده  اسالمى  جمهورى  نظام  بطِن 
است. سرشت و جوهر جمهورى اسالمى 
بيرحمانه،  بهره كشى  طبقاتى،  تمايزات 
جور  و  ظلم  و  اقتصادى  بيدادگرِى 

اجتماعى را توليد مى كند. 

علل پيروزى ضد انقالب 
مردمى كه در سال 57 به ميدان آمده 
بودند تفاوت عظيم و عميِق انقالب و ضد 
انقالب را تشخيص ندادند. در نتيجه خيلى 
راحت رهبرِى خود را به دست خمينى و 
دادند.  اسالمى  بنيادگرايان  دارودسته  
انقالب همواره صحنه  زورآزمائى نيروهاى 
طبقاتى مختلف است و گاه حتا گروه هائى 
كه برنامه و افق ارتجاعى و استثمارگرانه 
دارند خود را «انقالبى» جلوه مى دهند. 
پيچيده  صحنه   از  صحيح  تحليل  بدون 
تميز  و  طبقاتى  مبارزه   متحول  دائما  و 
كارگر  طبقه  ضد انقالب،  از  انقالب  دادن 
و ديگر ستمديدگان جامعه فريب خواهند 
اين  رسيد.  نخواهند  رهايى  به  و  خورد 
خواهد  دست  به  صورتى  در  تنها  آگاهى 
حزب  يك  رهبرِى  تحت  مردم  كه  آمد 
كمونيست انقالبى، انقالب كنند. رهبرى 
و  اجتماعى  سياسى،  هدف  داشتن  يعنى 
تاكتيك  و  استراتژى  روشن؛  اقتصادى 
به  نيروها  سازماندهى  و  روشن؛  سياسى 
حول عملى كردن آن  ها. بدون وجود اين 
نوع رهبرى، بدون آنكه عده  قابل توجهى 
از مردم افق و برنامه  حزب را بشناسند 
و آن را قبول داشته باشند؛ بدون وجود 
حزبى كه آنان را براى دست زدن به عمل 
انقالب  پيروزى  دهد،  سازمان  انقالبى 

غيرممكن است. 
بخش  و  انقالبى  كمونيست هاى 
كه  فهميدند  زود  خيلى  مردم  از  بزرگى 

اما به دليل  فاجعه اى رخ داده است  چه 
سازماندهى  و  حزبى  رهبرى  نداشتن 
نتوانستند شورش ها و مبارزات كوتاه مدت 
را تبديل به جنگى درازمدت با نيروهاى 
نظامى و انتظامى و امنيتى (شامل ارتش 
سراسر  در  بسيج)  و  پاسداران  سپاه  و 
دستگاه  اسالمى  ضد انقالب  كنند.  كشور 
را  شاه  از  برده  ارث  به  ارتش  و  امنيتى 
به كار گرفت و دستگاه هاى جاسوسى و 
سركوب عريض و طويل ديگرى را نيز بر 
آن ها اضافه كرد. جمهورى اسالمى از روز 
اول تولدش با خشونت نظامى و امنيتى 
در  مردم  گوناگون  طبقات  و  اقشار  عليه 
حقوق  احقاق  براى  كه  ايران  سراسر 
خويش  اجتماعى  و  اقتصادى  و  سياسى 

برخاسته بودند، عمل كرد. 
طبقات  و  اقشار  با  نظام  اين  رابطة 
اى  رابطه  آغاز  از  مردم  گوناگون 
خصمانه و نظامى– امنيتى بوده است. 
در  ضرورتا  نيز  نظام  قربانيان  آزادى 
گرفتن  چالش  به  و  پاخيزى  به  گرو 
هر  است.  سركوبگر  نهادهاى  اين 
است  خونين  و  سخت  راهى  اين  چند 
در  امروز  ندارد.  وجود  ديگرى  راه  اما 
يافتگى  سازمان  و  توانائى  مردم  بين 
كافى براى چنين چالشى وجود ندارد، 
آن  حياتى  ضرورت  به  كه  زمانى  اما 
آگاه شوند، تالش خواهند كرد توانائى 
نابود  كنند.  كسب  را  كردنش  عملى 
مردمى  ضد  خشونت  مركز  كردن 
و  نظامى  دستگاه  و  دم  و  دولت  يعنى 
دست  به  فقط  زندان هايش  و  امنيتى 
نقشه  پاية  بر  كه  است  ممكن  مردمى 
اين  و  يافته اند.  سازمان  آگاهانه  اى 
است  انقالبى  كمونيست هاى  وظيفه 
و  تحت ستم ترين  ويژه  به  مردم  كه 

از  سطح  اين  به  را  اقشار  محروم ترين 
برسانند. يافتگى  سازمان  و  آگاهى 

زنده باد انقالب!
طبقاتى  مبارزه  با  جامعه  هر  تاريخ 
اجتماعى  انقالب  يعنى  اوجش  نقطه  و 
جامعه  سرنوشت  آنچه  يابد.  مى  تكامل 
معاصر ايران را رقم خواهد زد نيز انقالب 
و خيزش هاى انقالبى در سطح ملى و بين 
المللى است. در قرن بيستم دنيا با تحوالت 
كهنه  زنجيرهاى  كه  شد  روبرو  عظيمى 
قرن هاى استثمار و ستم و جهل را به لرزه 
در آورد. زنان و مردان بسيارى با شركت 
در  سخت  و  خونين  نبردهاى  در  آگاهانه 
دگرگون  را  خود  زندگى  چين  و  روسيه 
كردند و شالوده روابطى نوين و متفاوت را 
ريختند.  فرهنگ  و  سياست  و  اقتصاد  در 
و  تجربگى  بى  و  بود  بسيار  ناشناخته ها 
آنان  اما  بسيار،  خطاكارى  و  نابسامانى 
كار  كوشيدند  مى  و  داشتند  روشن  افقى 
و دانش و مبارزه را براى تحقق روياهاى 
و  زمينى  خدايان  سلطه  از  دور  به  شان 
آميزند.  هم  به  آسمانى  خدايان  توهم 
انقالب كردند و تا زمانى كه توان و دانش 
و  نامساعد  شرايط  و  كرد  مى  يارى  آن ها 
انقالب  بين المللى  و  داخلى  دشمنان  زور 
پيشروى  نمى چربيد  آن ها  بر  كمونيستى 
كردند. اگر چه شكست خوردند اما تجارب 
ارزشمند و يگانه اى براى ادامه دهندگان 
راه رهايى نوع بشر از زندان جامعه طبقاتى 
خالف  درست  اين  گذاشتند.  جاى  بر 
اسالمى اش  ضدانقالب  و  خمينى  حركت 
زشت  پديده  بود.  بيستم  قرن  انتهاى  در 
مولود  نه  را  اسالمى  جمهورى  نابهنگام  و 
انقالب بلكه بايد صرفا يك پرانتز قهقرايى 

در بين سطرهاى تاريخ به حساب آورد.

آنجا  تا  قهقرايى)  روند  اين  در  آگاهانه 
كه ممكنست سود به جيب بزنند. بازى 
عمده  ارزهاى  قيمت  تفاوت  روى  كردن 
از  يكى  آزاد  و  رسمى  بازار  در  خارجى 
تدبير «امروز به فرداى» اين رژيم متزلزل 
و چند پاره است؛ كه البته در كوتاه مدت 
كارايى دارد. اينكه ديروز قيمت دالر در 
امروز  و  باشد  تومان  ايران1250  بازار 
1500 تومان و فردا 2000 تومان، فضاى 
بى ثباتى و اضطراب را در ميان قشرهايى 
پس اندازى  مختصر  كه  عادى  مردم  از 
ايجاد  دارند  اختيار  در  ريال  صورت  به 
از  درستى  به  طرف  يك  از  مى كند. 
در  پس اندازشان  واقعى  ارزش  كاهش 
و  مى افتند  وحشت  به  بحرانى  وضع  اين 
مى خواهند به پول با ثبات ترى مثل دالر 
بعضى هاشان  ديگر،  طرف  از  ببرند.  پناه 
قمار  اين  در  شدن  وارد  با  مى كنند  فكر 
پولى (امروز ارزان تر خريدن ارز خارجى 

و فردا گران تر فروختن آن) مى توانند به 
سود راحت و فورى دست پيدا كنند. اما 
برنده بازى كسى است كه سر رشته اين 
باال و پايين رفتن هاى ناگهانى و امروز به 
فردا را در بازار در دست دارد: رژيم حاكم 
كننده  عرضه  هم   مركزى اش  بانك  و 
اصلى ارز است و هم جمع كننده اصلى 
آن از بازار. در واقع اين نهاد سياست گذار 
است  اسالمى  جمهورى  مالى  و  پولى 
بزرگ  كالهبردار  دالل  يك  مقام  در  كه 
استفاده  با  و  مى شود،  حاضر  بازار  در 
جان  به  كه  سكه)  (و  ارز  تاب  و  تب  از 
مردم افتاده است، پياپى ارزان مى خرد و 
گران مى فروشد. البته براى تندتر كردن 
مهلتى  پولى،  نوسان  و  آشوب  اين  آتش 
خبر  با  آن  از  خود  فقط  كه  است  قائل 
است و مردم عادى در باغش نيستند. با 
دو  عرض  در  مى تواند  دولت  تدبير،  اين 
كه  نقدينگى  توجهى  قابل  ميزان  هفته، 
به صورت پس انداز در دست مردم بوده 
را از چنگ آنان بيرون بياورد و به شبكه 

بانكى كشور واريز كند. اين وسط كسانى 
ضرر كرده اند (بخشى از پس انداز خود را 
و  توهم  نتيجه  در  يا  و  استيصال  سر  از 
طمع از دست داده اند) كه ارز خارجى را 
ناباورانه  فردا  ولى  خريده اند  گران  امروز 
با پايين كشيدن (هر چند اندك) قيمت 
ارز در بازار آزاد مواجه شده اند. البته اين 
ضرر راه دورى نرفته است. كافيست كه 
كمى در رقم ناچيزى كه اين ماه دولت 
«خدمتگذار» منت گذاشته و تحت عنوان 
يارانه هدفمند به حساب شان واريز كرده 
بخش  مى توانند  حتما  شوند.  دقيق 
را  داده اند  دست  از  كه  پولى  از  كوچكى 
دست  از  پس انداز  بقيه  ببينند.  آن  در 
رفته شان را هم مى توانند در جاهاى ديگر 
رديابى كنند: در ابزار وارداتى فيلترينگ 
اينترنتى ساخته اسرائيلى ها، باتوم و گاز 
اشك آور ساخته اروپايى ها، وسائل شنود 
و جاسوسى كه از چين رسيده، پاداش ها 
لباس  نصيب  كه  بهره اى  كم  وام هاى  و 
سركوبگر  نيروهاى  بقيه  و  شخصى ها 

ماهواره  روزى  شبانه  اجاره  هزينه  شده، 
و  علميه  حوزه هاى  و  مساجد  ساختن  و 
ديگر مراكز مغزشويى در داخل و خارج 

كشور و.....
هم  باز  صبح  فردا  اگر  حساب  اين  با 
روبرو  گوناگون  كاالهاى  قيمت  جهش  با 
شديم نه جاى گيج شدن است و نه نق 
زدن و خالى كردن عصبانيت بر سر خرده 
سرمايه دار  طبقه  اين  تا  حسابگر.  كاسب 
بر  رژيم  اين  و  اقتصادى  نظام  اين  و 
بخشى  ايران  اقتصاد  تا  است،  كار  سر 
هدايت  تحت  بين المللى  كار  تقسيم  از 
نظام سرمايه دارى جهانى است، تا هدف 
و  انسان  از  كشى  بهره  توليد  محرك  و 
كسب حداكثر سود و تامين رفاه و امتياز 
رنج  و  كار  قبل  از  جامعه  اقليت  براى 
است  كعبه  دالر  تا  است،  مردم  اكثريت 
و ريال بر مدار آن مى چرخد، آش همين 

آش است و كاسه همين كاسه. 
حميد محصص

... انقالب يا ضدانقالب؟
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آت نزديك به 5 ماه از انتشار كتاب «گراند 
هاوكينگ  استيفن  مشترك  اثر  ديزاين» 
انگليسي)  شناس  كيهان  و  (فيزيكدان 
آمريكايي)  (فيزيكدان  ملودينو  لئونارد  و 
مى گذرد. چند هفته قبل از انتشار «گراند 
ديزاين»، كانال 4 بي بي سي مصاحبه اي به 
همين مناسبت با استيفن هاوكينگ انجام 
داد. او در آن مصاحبه تغيير مهمي كه در 
باورهايش صورت گرفته را به طور خالصه 
اعالم كرد و گفت كه اعتقادي به خداي 
شخصي ندارد. اين مصاحبه سر و صداي 
زيادي به پا كرد و همگان مشتاق شدند 
پايه هاي  با  تا  بخوانند  را  جديدش  كتاب 
آشنا  فكري  تحول  اين  علمي  ـ  نظري 
سه  دو  فاصله  در  ديزاين»  شوند. «گراند 
فهرست  صدر  به  انتشارش  تاريخ  از  روز 
سايت  توسط  شده  فروخته  كتاب هاي 

آمازون رسيد.
پيش بيني  قابل  كه  همانگونه 
متضاد  عكس العمل هاي  با  كتاب  بود 
غرب  مذهبي  و  علمي  شخصيت هاي 
اثر  دانشمندان  از  گروهي  شد.  روبرو 
ميان  اين  در  ستودند.  را  هاوكينگ  تازه 
تكاملي  شناس  زيست  داوكينز،  ريچارد 
انگليسي كه بي خدايي را تبليغ مى كند، 
از موضع جديد هاوكينگ استقبال كرد و 
گفت «داروينيسم خدا را از قلمرو زيست 
فيزيك  ترديد  اما  كرد  بيرون  شناسي 
دارد  هاوكينگ  حاال  آورد.  دوام  بيشتر 
كه  مى گيرد  عهده  به  را  كاري  رهبري  
مقابل،  در  دارد.»1  را  خالص  تير  حكم 
نقد  به  جديد هاوكينگ  نظرات  مخالفان 
اسقف  فيلد،  ري  لي  دكتر  پرداختند.  او 
كليساي سوئيندن انگليس چنين گفت: 
«علم هرگز نمى تواند عدم وجود خدا را 
اثبات كند، درست همانطور كه نمى تواند 
وجود او را اثبات كند.» افرادي هم بودند 
كه نتيجه گيري هاي علمى هاوكينگ را 
واقع   در  انتقاد  اين  با  دانستند.  زودرس 
ترديد، ترس و يا مخالفت شان با تثبيت 
را  جديد  تئوري هاي  مرحله  به  مرحله 
اعالم كردند ـ اين يعنى مخالف با اقدامي  
و  تكامل  فرايند  در  ناگزير  و  ضرورى 

تصحيح و تدقيق هر تئوري.
و  چارچوب  به  مختصرا  بياييد  حاال 
مضمون «گراند ديزاين» بپردازيم. كتاب 
است  اثري  ملودينو  و  هاوكينگ  جديد 
تئوري هاي  كه  عام  مخاطب  براي  علمي 
پايه اي و متناقضي كه در مراحل مختلف 
تكامل تاريخ علم به ظهور رسيده را مرور 
در  يونيه  مردمان  نظريه هاي  از  مى كند. 
يونان باستان مى گويد كه كاركرد طبيعت 
را نتيجه قوانين طبيعي مى دانستند نه اراده 
خدايان. از افكار درخشان علمي (در فاصله 
تولد  از  پيش  سال   200 تا   600 حدود 
مسيح)  مى گويد كه در آراء و آثار تالس و 
ارشميدس و دموكريتيس و آريستارخوس 
و... بيان مى شد اما به علت عقب ماندگي 
نيروهاي توليدي در آن دوران و فقدان فن 

آوري هاي الزم براي مشاهده و محاسبه و 
اثبات علمي، در سطح فرضيه باقي ماند. 
بر  كه  مى گويد  ارسطويي  تفكر  غلبه  از 
تضاد واقعي بين قوانين كاركرد پديده هاي 
طبيعي با احكام و باورهاي ماوراء الطبيعي 

سرپوش مى گذاشت. 
كه  مى خوانيم  ديزاين»  «گراند  در 
بعد از تسلط 2000 ساله تفكر ارسطويى 
نيكالس  انقالبي  نظريه   غرب،  دنياي  بر 
مطرح  رنسانس  دوران  در  كوپرنيكوس 
نمى دانست  كائنات  مركز  را  دنيا  كه  شد 
و قبول نداشت كه همه چيز به دور زمين 
مى چرخد. «گراند ديزاين» از دانشمندان 
همدوره كوپرنيكوس نظير گاليله و كپلر 
درك  و  علمي  تفكر  تكامل  در  دكارت  و 
و  طبيعت  در  پديده ها  كاركرد  قوانين  از 
كائنات ياد مى كند. و  رابطه تناقض آميز  
با  را  دانشمندان  اين  علمي  نظريه هاي 
در  مى دهد.  نشان  شان  مذهبي  باورهاي 
ادامه به ايزاك نيوتن مى رسد كه قوانين 

حركت و گرانش را در اواخر 
ارائه  ميالدي  هفدهم  قرن 
قانون  جديد  مفهوم  و   داد 
علمي را تثبيت كرد، هر چند 
خود كماكان تا حدودي به 
معجزه (پديده هاي خارج از 
قوانين طبيعي) معتقد بود.   
ديزايــن»  «گرانــد 
تكامل  فيزيك  بر  متكي 
كه  است  مدرن  يافته 
را  اينشتيني  دستاوردهاي 

با راهگشايي هاي فيزيك كوانتومي همراه 
گرايشي  و  نظري  محدوديت هاي  كرده، 
گذاشته  سر  پشت  را  اينشتين  آلبرت 
توسط  علمي  تئوري هاي  تكامل  است. 
هاوكينگ و همفكرانش بر پايه تشخيص 
تفاوت قانونمندي هاي حاكم بر جهان ها، 
سيستم ها و پديده هاي ماكرو (درشت) و 
نكردن  صدق  است.  استوار  (ريز)  ميكرو 
(تعميم نيافتن) يكرشته قوانين بديهي و 
اثبات شده علميـ  كاربردي در يك قلمرو 
به قلمرويي ديگر الزاما نشانه نادرستي آن 
از  برخاسته  مى تواند  بلكه  نيست،  قوانين 
قلمروهاي  متفاوت  بنيادا  خصوصيات 

گوناگون مادي باشد. 
«گراند  زمينه اي،  پس  چنين  با 
تئوري  يك  صحت  احتمال  ديزاين» 
ميداني يكپارچه براي توضيح كاركرد كل 
كائنات را كه مورد نظر آلبرت اينشتين و 
دانشمندان ديگر بوده زير سوال مى برد. در 
مقابل، جهان عيني را با نظريه اي موسوم 
به «م» توضيح دهد كه اينك مورد توجه 
بسياري از فيزيكدانان مدرن است. انتخاب 
تئوري  اين  براي  «م»  اختصاري  حرف 
به نوشته كتاب مى تواند اشاره به تئوري 

«مهتر»، «مرموز» و يا «معجزه آسا» باشد! 
با  را  كائنات ها)  (يا  كائنات   ، تئوري «م» 
و  مى دهد  توضيح  زمان  ـ  فضا  بعد  يازده 
را  طبيعت  در  ما  مشاهده  مورد  قوانين 
برخاسته از نحوه حلقه شدن ابعاد فضاي 
دروني پديده ها و فرايندها مى داند. بسته 
به نحوه حلقه شدن فضاي دروني، امكان 
وجود جهان هاي متفاوت با قوانين ظاهري 
نظريه  مبنا،  اين  بر  دارد.  وجود  متفاوت 
«م» امكان وجود 10 به توان 500 جهان 
مختلف را مطرح مى كند. جهان هايي كه 
هركدام قوانين مخصوص به خود را دارند 
و ما تنها يكي از اين جهان ها را (به طور 

نسبي) مى شناسيم!
«گراند ديزاين» خواننده را با عظمت 
و بي انتهايي كائنات رويارو مى كند. روش 
علمي و بينش ماترياليستي كتاب، فرصتي 
است تا از دريچه اي متفاوت از روزن كهنه 
عيني  جهان  به  علمي  شبه  يا  مذهبي 
بنگريم. در اينجا از روز ازل و آن تصميم 
اوليه الهي به آفرينش جهان 
خبري  روز  چندين  در 
اينجا  در  انسان  نيست. 
كوچك  است  ذره اي  فقط 
اقيانوسي  ميان  در  گذرا  و 
و  تصادف ها  و  فرايندها  از 
پديده هاي بيشمار كه مرتبا 
و  تحول  و  تولد  حال  در 
مرگند. به چنين موجودي 
به هيچ وجه نمى توان لقب 
داد.  مخلوقات»  «اشرف 
دنياي انسان ها نيز «خيمه شب بازي بزرگ 
الهي» نيست كه داستان معادگرايانه اش از 
قبل نوشته شده باشد و دست قادر مطلق 
بازيگران عروسكي اش را با نخ هاي نامريي 

هدايت كند.
بر اساس درك علمى هاوكينگ تحول 
كائنات و حيات نه بر اساس يك نظم همه 
جانبه و جامع و بي نقص بلكه دقيقا بر اثر 
هماهنگي  عدم  تطابق،  عدم  بي نظمي، 
گرفته  صورت  تصادف ها  از  رشته اي  و 
كه  شناسي  زيست  علم  يافته هاي  است. 
نشانگر تكامل پديده ها از ساده به بسيط 
در  هاوكينگ  گيري  جهت  نيز  هستند 
مورد سرمنشاء حيات را تكميل مى كند. 
بدين ترتيب منطق وجود آفريدگار مطلق 
پديده ها  همه  كه  هوشمندي  و  كامل  و 
و فرايندها در گذشته و حال و آينده را 
طراحي كرده و به جريان انداخته است، 

پنداري كامال غير منطقي است.
***

دو ماهي مى شود كه ترجمه «گراند 
فارسي  خوانندگان  اختيار  در  ديزاين» 
ترجمه  دو  از  است.  گرفته  قرار  زبان 
همت  به  بزرگ»  اثر، «طرح  اين  فارسي 

سارا ايزديار و علي هاديان روان تر و قابل 
فهم تر جلوه مى كند. البته مترجمان خود 
را مجبور ديده اند كه براي «قابل چاپ» 
كردن كتاب در شرايط سانسور جمهوري 
متن  اول  به  را  كوتاهي  توضيح  اسالمي، 
اخير  گويي هاي  كفر  با  و  بچسبانند 

هاوكينگ مرزبندى كنند! 
و  دانشجويان  روزافزون  استقبال 
بزرگ»  «طرح  از  نوانديش  جوان  نسل 
كننده  خيره  كوتاه،  مدت  همين  طي 
بازتاب  اين  است.  بوده  بخش  الهام  و 
براي  جوانان  جرات  و  كنكاش گر  روحيه 
ضدعلمي  جاافتاده  باورهاي  از  گسست 
وجود  سر  بر  بحث  حاضر  حال  در  است. 
و  كائنات  تكوين  و  حيات  منشاء  و  خدا 
دانشجويان  ميان  در  تكاملي  تئوري هاي 
يك  اين  شك  بدون  است.  افتاده  راه  به 
حركت جديد در تاريخ مدرن ايران است. 
هيچگاه مساله اي از اين دست به موضوع 
علمي  تحقيق  و  مطالعه  و  جدل  و  بحث 
در بين قشري نسبتا گسترده تبديل نشده 
بود. اين عكس العملى است به 33 سال 
سلطه دولت مذهبي و تالش هايش براي 
محيط هاي  بر  متافيزيكي  جهل  تحميل 
آموزشي كشور و فشار ارتجاعي بر قلمرو 
عكس العمل  اين  پژوهان.  دانش  و  علم 
و  ارتباطات  انقالب  مدد  به  اينك  ناگزير 
يافته ها  آخرين  سريع  و  گسترده  انتشار 
و نظريه هاي علمي در سطح بين المللي، 
بيشتري  نفس  به  اعتماد  با  و  تر  توان  پر 
انجام مى گيرد. طرح پرسش هاى فلسفي 
در مورد مفهوم و سرمنشاء زندگي، عكس 
نظام  كه  است  جامعه اي  طبيعي  العمل 
سرمايه داري ـ مذهبي اش بي آيندگي و 
جهنم را به جوانان عرضه كرده و اسمش 

را زندگي گذاشته است. 
سياست گذاران  و  سياسي  رهبران 
كنار  براي  اسالمي  جمهوري  آموزشي 
زدن تهديدها از سر نظام و ترميم پايه هاي 
حاكم،  مذهبي  ايدئولوژي  برداشته  ترك 
كه  چرا  آورده اند.  هجوم  انساني  علوم  به 
فلسفه و جامعه شناسي را بستر تدوين و 
اشاعه افكار جديد و باورهاي و ارزش هاي 
اما  حاال  مى بينند.  سكوالر  و  جهاني  اين 
مساعد  خاك  از  دارد  علمي  ماترياليسم 
مى كشد.  سر  شناسي  زيست  و  فيزيك 
استقبال بخشي از دانشجويان و استادان 
و  فيزيك،  در  هاوكينگ  استيفن  آثار  از 
پيشرو  نظريات  شناختن  براي  تالش  يا 
زيست  عرصه  در  گولد  جي  استيفن 
شناسي، نشانه روشن اين رويش شورانگيز 
قطور  ستون هاي  بر  دانش  تندباد  است. 
را  آن ها  و  مى كوبد  الهيات  كاخ  فرتوت  و 
و  بي سر  گاه  ناگزير.  و  پيوسته  مى سايد. 
صدا و گاه رعد آسا مثل «گراند ديزاين» 

هاوكينگ و ملودينو.
شهاب نجومى
خدايانه  بي  مشاجره  «يك  مقاله  از  نقل  به   1
ديگر» در مجله اكونوميست، 5 سپتامبر 2011

فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو دراندازيم
معرفى كتاب «گراند ديزاين» اثر  استيفن هاوكينگ
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از آتشى كه افروخته ايم
اولين شماره نشريه آتش را پيش رو داريد. نشريه اى كه به اوضاع و مسائل سياسى 
و اجتماعى و اقتصادى جامعه ايران مى پردازد. تضادهاى طبقاتى و جنسيتى و 
ملى و مذهبى كه زير پوست جمهورى اسالمى ايران جارى است را بر مى شكافد. 
نه فقط اين، كه مى كوشد راه حل ريشه اى هر يك از اين تضادها را تبليغ كند و 

روابط و روش هاى آلترناتيو انقالبى را پيش بگذارد. 

آتش مخالف بى چون و چراى دنياى وارونه سرمايه دارى است با همه  رنج و 
جنون و زشتى هايش، از اشغالگرى امپرياليستى و جنگ هاى ناعادالنه گرفته تا 
بنيادگرايى مذهبى و نژادپرستى، از نابودى محيط زيست گرفته تا تجارت سكس 
و كار كودكان. اين نشريه وقايع و تحوالت مهم بين المللى، موقعيت جنبش ها 
را  بحران ها  نتايج  و  علل  امپرياليستى،  مداخالت  و  جنگ ها  مردمى،  انقالبات  و 

بررسى مى كند.

سنگينى  جامعه  افكار  بر  زباله  كوه  مثل  كه  مخدرى  و  گرا  عقب  فرهنگ  آتش 
مى كند را به چالش مى گيرد. پس عليه عادت است و بى تفاوتى. عليه بى فكرى 
است و باور به  قضا و قدر. عليه دست روى دست گذاشتن است و عليه گليم خود 

را از آب بيرون كشيدن به قيمت له كردن بقيه. 

يك  آتش،   ديدگاه 
كمونيستى  ديدگــاه 
كمونيسمى  ــ  است 
توان  پر  و  شاداب 
«مرگ  افســانه  كه 
به  را  كمونيسـم» 

ريشخند مى گيرد. 

با  آتش  سخن  روى 
مردم ستمديدة تشنة 
آتش  است.  رهايى 
آينـه اى  مى خواهــد 
كنشگران  كه  باشد 
فعـاالن  و  انقالبــى 
جنبش هاى گوناگون، 
اهداف و تضادها و كم 

و كيف مبارزه خود را در آن ببينند. 

ما همه كمونيست ها، زنان آگاه و آزاديخواه، فعاالن و مبارزان كارگر، هنرمندان 
و اديبان ترقيخواه، دانشگاهيان و دانش پژوهان نوانديش و آزادمنش، دختران و 
پسران شورشگر را به همكارى با آتش دعوت مى كنيم: با تهيه گزارش و مصاحبه، 
فرستادن تجارب مستقيم و حكايت رنج ها، با اظهار نظر نقادانه و پبشنهاد در مورد 

مضمون و فرم آتش، با ارسال طرح و عكس و آثار هنرى نگارشى.

شمايى كه خود را با آتش همدل و همسو مى بينيد به پخش آن به وسيع ترين 
شكل ممكن و با استفاده از راه ها و شيوه هاى مناسب كمك كنيد. آن را به همه 
افراد معترض و ضد رژيمى كه مورد اطمينان شما هستند معرفى كنيد. مطالب 
هر شماره را با افراد مستعد و عالقمند در گروه هاى كوچك يا به شكل فردى به 

بحث بگذاريد.

«امروز اگر كسى بخواهد عليه دروغ و ناآگاهى مبارزه كند و حقيقت 
را بنويسد، بايد دست كم از عهدة پنج مشكل بر آيد. در شرايطى كه همه جا 
حقيقت را پنهان مى كنند، بايد شهامت نوشتن آن را داشته باشد. در شرايطى 
كه همه جا بر حقيقت سرپوش مى گذارند بايد هوش و ذكاوت باز شناسى آن 
را داشته باشد. بايد بتواند هنرمندانه حقيقت را به سالحى قابل دسترسى و 
كارا تبديل سازد، و به اندازة كافى داراى قدرت تشخيص باشد تا آن را به دست 
افرادى بسپارد كه از آن به شكل مؤثر استفاده كنند. بايد به زيركى حقيقت 
را ميان آنان منتشر كند. البته براى كسانى كه تحت شرايطى مى نويسند كه 
ولى  است.  تر  بزرگ  مشكالت  اين  كرده،  قبضه  را  قدرت  فاشيستى  حكومت 
افرادى هم كه رانده شده و يا فرار كرده اند، و حتى آنهايى كه در كشورهايى 
رويارويى كنند.»به سر مى برند كه آزادى بورژوايى حاكم است، پيوسته بايد با همين مشكالت 
 برتولت برشت (5 مشكل براى نوشتن حقيقت)
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يادداشت آخر
عماد  كه  معمولى»  هاي «غير  حرف 
پيرو  دانشجويان  اسبق  (هوادار  افروغ 
پاسداران،  سپاه  اسبق  عضو  امام،  خط 
و  اسالمي  شوراي  مجلس  سابق  نماينده 
استاد فعلي دانشگاه) در برنامه تلويزيوني 
و  فقيه  واليت  مورد  در  ملت»  «پارك 
و  احكام  مورد  در  سوال  طرح  ضرورت 
تصميمات «مقام معظم رهبري» به زبان 
آورد، جنجال آفرين شده است. پيش از 
حسين  انتقادي  باش  هشدار  نامه  اين، 
سپاه  سابق  فرماندهان  از  (يكي  عاليي 
پاسداران) كه در روزنامه اطالعات چاپ 
شد نيز آشكارا خامنه اي را مخاطب قرار 
داده بود. عاليي زير فشار مجبور به رفع 
«سوء تفاهم» شد. اما عماد افروغ ظاهرا 
است.  نكشيده  پس  پا  انديشه هايش  از 
اين  مشترك  نكته  يك  اين،  وجود  با 
هاي  حرف  مي كند:  متصل  هم  به  را  دو 
مشروعيت  بحران  تشديد  از  نشان  شان 
رشد  نتيجه  سو  يك  از  كه   دارد  نظام 
نارضايتي و نفرت بخش بزرگي از مردم 
نسبت به رژيم و وضع موجود است و از 
سوي ديگر افزايش فشارهاي همه جانبه 
عماد  اسالمي.  جمهوري  بر  بين المللي 
واليت  مورد  در  هم  پيش  سال ها  افروغ 
فقيه حرف هاي تئوريك زده بود و فلسفه 
«واليت  ايده  كه  بود  او  بود.  كرده  بافي 
كه  كرد  معرفي  ايراني  ايده اي  را  فقيه» 
نظام  بر  مسلط  زرتشتي  تفكر  در  ريشه 
اسالم دارد. از ديد  سياسي قبل از غلبه 
او مقوله «فره ايزدي» نزد شاهان باستان 
همان حالت و جايگاه ولي فقيه را به آنان 
مي داد. البته از اين حرف ها بوي انتقادي 
كار  به  بيشتر  بلكه  نمي رسيد.  مشام  به 
واليت  دادن  جلوه  و «بومي»  «مطلوب» 
فقيه نزد كساني مي آمد كه خيلي زود به 
ناسيوناليستي  نمادهاي  و  شعارها  دنبال 
خوشي  دل ِ  اگر  حتي  مي افتند،  ايراني 
هم از رژيم مذهبي حاكم نداشته باشند. 
شده  وارد  ديگري  در  از  افروغ  حاال  ولي 
ديگري  افراد  و  عاليي  طور  همين  است. 
ساز  آينده  روزهاي  در  شك  بدون  كه 
مخالف خواهند زد. اين ها بو كشيده اند 
اين ها  است.  راه  در  بزرگي  تغييرات  كه 
مرتجعاني هستند كه صداي لرزش عمود 
خيمه جمهوري اسالمي را زودتر از بقيه 
و  ضعف  اين  شنيده اند.  خود  هم قطاران 
تشتت دروني رژيم و فشارهايي كه از هر 
سو بر نهاد واليت فقيه و بازوهاي نظامي 
و مالي اش وارد مي شود است كه به امثال 
افروغ جرات اظهار نظر داده است. براي 
ضرب المثل هاي  وضعيت  اين  توصيف 
متفاوت و گويايي وجود دارد: موش ها از 
كشتي شكسته فرار مي كنند. اسب هاي 
گاز  را  همديگر  سربااليي  در  درشكه 

مي گيرند.....      


