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ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻛﻮروش ﭘﻴﺎم اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وآزادي ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ اﻣﺮوز
در زمانی که نظام برده داری وطبقه بردگان جاﯾگاه و نقش تعيين شده در دولت شھرھا وامـپـراتـوری ھـای وقـت
داشتند و در تعارضات نظامی -سياسی غالبا سرنوشت جوامع مغلوب به نابودی وﯾا اسارت جمعی رقم زده مـی
شد و فاتحان ،اعمال اﯾن خشونت ھا و برخوردھای غير انسانی را به عنوان جزئی از مدﯾرﯾت و اداره صحيح نظـام
امپراتوری ﯾا دولت شھر ھا تلقی می نمودند .و فراتر از آن با فخر تمام چنين اعمالی را برای آگاھی آﯾـنـدگـان در
کتيبه ھای خود منقوش می ساختند .چنانکه سناخرﯾب ،پادشاه آشور در باره حمله خود به کشور عيالم چـنـيـن
می گوﯾد« :من سی و چھار دژ وشھر عيالم را تسخير نمودم .اھالی آنھا را اسير کردم و شھر ھا را آتـش زدم و
به خاکستر تبدﯾل نمودم و دود آتش مانند دود ﯾک قربانی بزرگ پھنای آسمان را فرا گـرفـت» .در ھـمـيـن راسـتـا
آشور بانيپال دﯾگر پادشاه آشور ،پس از تسخير کشور عيالم تنھا به غارت و کشتار ساکنان عيالم بسنده نـکـرده،
بلکه با شکافتن مقابر پادشاھان و قھرمانان عيالمی استخوان ھای آنان را ھمراه خداﯾان عيالم به نينوا پـاﯾـتـخـت
آشور فرستاد و در کتيبه خودنگاشت« :سرزمين شوشان وشھر ماداکتو و شھر ھای دﯾگر را با خاک ﯾکسان کردم
و در مدت ﯾک ماه وﯾک روز کشور عيالم را به تمامی عرض آن جاروب نمودم .من اﯾن کشور را از عـبـور حشـم و
نغمات موسيقی بی نصيب ساختم و به ددان ،ماران و جانوران صحرا اجازه دادم آن را فرا گيرند».
در چنين فضاﯾی از خشونت ،تخرﯾب ،اسارت و بيرحمی ،آزاد مردی نواندﯾش بپا می خيزد و نظم و نسقـی نـوﯾـن
مبتنی بر ارزش ھای انسانی بر سراسر گستره امپراتوری تازه تاسيس خود مستقر می سازد .نظامی بر اساس
ھمزﯾستی فرھنگی ،تساھل و سازگاری نژادی و زبانی و آزادی مذھبی از ﯾک سو و نفی و منع بردگـی و بـرده
داری و آزادی اسرا و بازگرداندن آنھا به موطن اصلی شان و ھمچنين خداﯾان به جاﯾگاه اوليه شان از سوی دﯾگر.
بی شک اﯾن اصول وارزش ھای مندرج در منشور کوروش ارثيه جاودانی است برای بشرﯾت و منشاء الھام بخـش
وﯾژه برای مردم اﯾران بخصوص مدﯾران اداره عمومی جامعه ،مدﯾرانی که کشورشان به اعالميه جـھـانـی حـقـوق
بشر و ميثاقين حقوق مدنی وسياسی ،و حقوق اقتصادی و اجتماعی ملحق شده است و تعھدات مندرج در آنھـا
در زمره قوانين داخلی کشور در آمده و رعاﯾت آن از سوی قوای سه گانه الزامی می باشد.
اﯾنک بر ھمه ما اﯾرانيان است که ھفتم آبان ،زادروز کوروش بزرگ را به عنوان روز تارﯾخی و عيد ملی اﯾران تثبـيـت
نماﯾيم .و بجاست که در اﯾن روز فرخنده ،آزادی تمامی زندانيان سياسی ،عقيدتی و مطبوعاتی صورت گيرد و در
پرتو ی الھام از اصول مندرج در منشور کوروش و پای بندی به حقوق بشر و آزادی ھای اساسی اعالميه جھـانـی
و ميثاقين رھگشا و گره گشای معضالت و مشکالتی شوﯾم که بر کشور ما ساﯾه افکن شـده اسـت و بـه طـور
روزافزون سنگينی آن ھا بيش از پيش پی آمد ھای نگران کننده ای را در رابطه با مسئله نقـض فـاحـش حـقـوق
بشر در ميھنمان به وﯾژه در قبال چالش ھای خارجی موجب می گردد.
تھران – سوم آبان ماه ١٣٩۶

ﺻﻔﺤﻪ 3

ﻫﻴﺌﺖ رﻫﺒﺮي و ﻫﻴﺌﺖ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ دو ﺗﻦ از ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
ﻛﺸﺘﺎر  67را »ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﻗﻬﺮي«
ﺷﻨﺎﺧﺖ.
Radio Zamaneh
 ١١آبان ١٣٩۶
در پی شکاﯾت مرﯾم اکبری منـفـرد بـه
ســازمــان مــلــل دربــاره ســرنــوشــت
خواھرش رقيه و برادرش عبدالرضـا ،از
جمله زندانيان سياسی اعدامشده در
سال  ،١٣۶٧گروه کاری ناپدﯾدشـدگـان
قھری سازمان ملل اﯾن دو را بهعـنـوان
«ناپدﯾدشدگـان قـھـری »بـهرسـمـيـت
شناخت.

ﺻﻔﺤﻪ 4

عبدالرضا و رقـيـه اکـبـری مـنـفـرد ،از
زندانيان سياسی اعدامشده در سـال
١٣۶٧
بهگزارش «عدالت برای اﯾـران» ،گـروه
کاری ناپدﯾدشدگـان قـھـری سـازمـان
ملل در نامهای از دولت اﯾران خـواسـت
تا درباره سرنوشت رقيه و عـبـدالـرضـا
اکبری منفرد و محل دفنشان تـوضـيـح
دھد.
بــراســاس مــقــررات گــروه کــاری
ناپدﯾدشدگان قھری سازمان مـلـل ،تـا
زمانی که مقامات جمھوری اسـالمـی
دالﯾل و جزﯾيات اعدام و محل دفن رقيه
و عبدالرضـا و اکـبـری مـنـفـرد را بـه
خانوادهشان اعالم نـکـردهانـد ،پـرونـده
آنھا به عـنـوان نـاپـدﯾـدشـده قـھـری
ھمچنان باز خواھد ماند.
مرﯾم اکبری منفرد ،زندانی سـيـاسـی
محبوس در زندان اوﯾن برای اوليـن بـار
در تارﯾخ  ٢۴مھر سال  ،٩۵شکواﯾيـهای
را به منظور تحـقـيـق دربـاره جـزﯾـيـات
اعدام خواھر و برادر خود در سـال ۶٧
به مقامھای زندان تحوﯾل داده بود.
مسئوالن قضاﯾی نه تنھا به شـکـاﯾـت
رسمی مرﯾم اکبری منفـرد پـاسـخـی
ندادند بلکه دستـرسـی اﯾـن زنـدانـی
سياسی به درمانھای ضروری را قطع
کرده و او را تھدﯾد کردند کـه اگـر اﯾـن
موضوع را پيگيری کند ،پرونده جـدﯾـدی
عليه او تشکيل خـواھـد شـد .مـرﯾـم
اکبری منفرد اما در بھـمـنمـاه  ٩۵بـه
گــروه کــاری نــاپــدﯾــدشــدگــان قــھــری
سازمان ملل شکاﯾت کرد و از اﯾن نھـاد
خـواسـت تـا از مـقـامــات جـمـھــوری
اسالمی اﯾران درباره پـرونـده بـرادر و
خواھرش سئوال شود.
حسن جعفری حـاتـم ،ھـمـسـر اﯾـن
زندانـی سـيـاسـی ،پـيـش از آن در

گفتوگو با «زمانه »گفته بود که مرﯾـم
چيز زﯾادی نمیخواھد و تنھا خواستـار
مشخص شدن دليل اعـدام خـواھـر و
برادرش و محل دقيق دفن آنھاست.
بر اساس گفتهھا و نوشتهھای مـرﯾـم
اکبری مـنـفـرد ،بـرادرش ،عـبـدالـرضـا
اکبری منفرد در سال  ١٣۵٩و در سـن
 ١٧سالگی بـه دلـيـل پـخـش کـردن
نشرﯾه مجاھد دستگير و به سه سـال
حبس مـحـکـوم شـده ،امـا بـا وجـود
گذراندن دوران حبس خود تا سـال ۶٧
در زندان میماند و در اﯾن سال اعـدام
میشود.
از سوی دﯾگر در مراسم «شب ھفت »
پسر دﯾگر اﯾن خانواده ،علیرضا اکبری
منفرد که در  ٢٨شھرﯾور سال  ۶٠بـه
اتھام «ھواداری از مجـاھـدﯾـن »اعـدام
شده )ﯾک بـرادر دﯾـگـر مـرﯾـم اکـبـری
منفرد ھم به اتھام ھواداری از سازمان
مجاھدﯾن در دھـه  ۶٠اعـدام شـده
اســت( ،مــأمــوران امــنــيــتــی بــه
برگزارکنندگان مراسم حمله میکنند و
حاضران ،از جمله مادر و دختر دﯾگر اﯾن
خانواده ،رقيه اکـبـری مـنـفـرد را نـيـز
دستگير میکنند .رقيه اکبری مـنـفـرد
که مادر ﯾک دختر خردسال ھـم بـوده،
به ھشت سال زندان محکوم میشود
و سال  ،۶٧در حالی که فقط ﯾک سال
تا پاﯾان مدت محکوميتش باقـی بـوده،
اعدام میشود.
مادر خانواده اکبـری مـنـفـرد ،گـرجـی
بشيریپور ،بر اثـر فشـارھـای روحـی
ناشی از اﯾن صدمات ،در دھه چـھـارم
زندگی از دنيا میرود.
مرﯾم اکبری منـفـرد خـود در دی مـاه
ســال  ٨٨و پــس از اعــتــراضــات روز
عاشورا بازداشت و در خرداد سال ٨٩
در شعبه  ١۵دادگاه انقالب تـھـران بـه
رﯾاست قاضی ابوالقاسم صلواتـی بـه
 ١۵سال حبس تعزﯾری محـکـوم شـد.
اتھام اﯾن زندانی سياسی مـحـاربـه از
طرﯾق عضوﯾت در سازمان مـجـاھـدﯾـن
خلق اﯾران است .اﯾن اتـھـام بـارھـا از
طرف او رد شده است.
او بر اساس قانون آﯾين دادرسی جدﯾد
باﯾد با تجميع مجازاتھا از زنـدان آزاد
شود اما درخواست اعاده دادرسـی او
برای اعمال قانون جدﯾد ماهھاسـت در
دﯾوان عالی کشور تحت بررسیسـت.
در اﯾن ھشت سـال کـه او در زنـدان

اســت حــتــی بــرای عــمــل جــراحــی
دخترش ھم به او مرخصی ندادهاند.
«عدالت برای اﯾران »گفته است که بـا
بهرسميت شنـاخـتـهشـدن قـربـانـيـان
کشتار  ۶٧بهعنوان ناپدﯾدشده قـھـری،
قوانين بينالملـلـی دولـت جـمـھـوری
اسالمی اﯾران را موظف مـیکـنـد کـه
حق خانوادهھای آنھا را برای دانستن
حقيقت درباره سرنوشت و محل دفـن
عزﯾزانشان ادا کند و مسـئـوالن آن را
تحت تعقيب قرار دھد .از نظـر حـقـوق
بينالملل ،ناپدﯾدشدگی قھـری نـقـض
مداوم حقوق بشر است و تا زمانی که
فرد ناپدﯾدشده پيدا ،و ﯾا سرنوشتاش
بهطور کامل معلوم نشـود ،حـتـی بـا
وجود گذشت چند دھه مشمول مـرور
زمان نمیشود.
فدراسيون بينالمـلـلـی جـامـعـهھـای
حقوق بشر تاکنون نام و پـرونـده ۵٢٨
نفر را که در جـمـھـوری اسـالمـی بـه
شکل قھری ناپدﯾد شدهاند ثبت کـرده
است .دولت اﯾران دربـاره سـرنـوشـت
اﯾن افراد اظـھـارنـظـر نـمـیکـنـد .اﯾـن
فــدراســيــون ،اﯾــران را از جــمــلــه
کشورھاﯾی میداند کـه نـاپـدﯾـدکـردن
قھری در ابعاد گستردهای در آنھـا رخ
میدھد.
گــروه کــاری نــاپــدﯾــدشــدگــان قــھــری
سازمان ملل از آغاز تشکـيـل خـود در
ســال  ١٩٨٠تــا مــاه مــه  ،٢٠١٧در
مــجــمــوع  ۵۶ھــزار و  ٣۶٣مــورد
ناپدﯾدکردن قـھـری را بـه  ١١٢دولـت
اعالم کرده است .تنھا در فـاصـلـه مـه
 ٢٠١۶و مـه  ،٢٠١٧اﯾـن گـروه کـاری
ﯾکھزار و  ٩۴مورد ناپدﯾدکـردن قـھـری
تازه را به  ٣۶دولت اعالم کـرد .شـمـار
مواردی که در دست بـررسـی جـاری
ھستند در  ٩١کشور در مـجـمـوع ۴۵
ھزار و  ١٢٠مورد اسـت .بـه احـتـمـال
بسيار زﯾاد ،شمار واقعی ناپدﯾدشدگان
قھری در سراسر جھان بسـيـار بـاالتـر
است ،زﯾرا بسياری از موارد بـه اطـالع
گروه کاری سازمان ملل نمیرسد و در
کشورھای مختلف بـه عـلـت تـرس و
نــگــرانــی از انــتــقــامجــوﯾــی گــزارش
نمیشود.
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درﺳﻮگ ﻋﻠﻲ اﺷﺮف دروﻳﺸﻴﺎن

• علی اشرف دروﯾشيان" ،چرﯾک فرھنگی" ما که با قلم عليه استبداد ،ظلم ،تبعيض ،بنياد فقر و جھل ﯾک عمر پـيـکـار کـرد و
صدای فرودستان بود ،از ميان ما رفت .در نخستين واکنش به درگذشت نوﯾسنده ی صاحب نام ،مستقل و متعھد اﯾـران ،فـرج
سرکوھی نوشت" :سرطان بر جسم او پيروز شد .سرطان سانسور و استبداد شاھی و اسالمی و خوره بی عدالتی اما از او
شکست خورد .در اﯾن جنگ اﯾن او بود که با آثار خود و با زندگانی خود پيروز شد ".معصوم بيگی نـوشـت" :دروﯾشـيـان آبـروی
زمانه ما بود" و محسن حکيمی نوشت" :دروﯾشيان راوی صادق تجربهھاﯾش بود... ".

زﺧﻢﻫﺎي اﻳﻦ وﻻﻳﺖ
منصور ﯾاقوتی
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آشناﯾی من با علیاشرف دروﯾشيان در تھران و از انتشـارات
شبگير آغاز شد .انتشارات شبگير نزدﯾکی ميدان بھارسـتـان
و در ﯾک پاساژ بود .من مجمـوعـهداسـتـان «زخـم »را بـرای
چاپ به اﯾن انتشارات برده بودم و ناشر کتابم را به آقای باقر
مومنی داد که کتابھا را میخواند .انتشارات شبگير شعبـه
دﯾگری داشت به نام «صدای معاصر »تا اگر جلـوی انـتـشـار
کتابی را در نشر شبگير گرفتند آن را در صـدای مـعـاصـر بـه
چاپ برسانند و دروﯾشيان «از اﯾن والﯾت»اش را برای انتشـار
به آنجا داده بود .انتشار «زخم »و «از اﯾن والﯾـت »ھـمزمـان
شد و در ھمانجا بود ،سال ، ١٣٥٠که ما ھمدﯾگر را مالقـات
کردﯾم و اﯾن مالقات منجر به دوستی مـا شـد .مـن در آن
سالھا در ﯾکی از مناطق پيرامونی کرمانشاه مـعـلـم بـودم.
دروﯾشيان در زمستانھای سخت آن سالھا که برف تا کمـر
میرسيد با ﯾک دوربين به روستاﯾی که محـل تـدرﯾـس مـن
بود میآمد تا بازیھا ،نماﯾشنامهھا و افسانهھای مـردم را
گردآوری کند .مـردم روسـتـا مـیآمـدنـد و نـمـاﯾـش اجـرا
میکردند ،دروﯾشيان ھم اجراھا را ضبط مـیکـرد .بـيـشـتـر
آنچه در نخستين کتاب «افسانهھا و متلھای کردی »آمـده،
مربوط به بـازیھـای ھـمـان روسـتـاسـت .بـرای گـردآوری
افسانهھا ھم من ھمراه دروﯾشيان روستا به روستا ،کوه به
کوه و دِه به دِه رفتيم و او افسانهھا را جمعآوری کـرد .بـرای
گردآوری اﯾن کتاب واقعا زحمت کشيد و ھنـوز ھـم اﯾـن اثـر
اھميت دارد .کتاب بعدی دروﯾشيان« ،آبشوران »بود .او با دو
کتاب «از اﯾن والﯾت »و «آبشوران »درخشيـد و بـا اقـبـالـی
گسترده مواجه شد .سال  ١٣٥٤مـن در روسـتـای مـيـدان
معلم بودم و آنجا شنيدم که دروﯾشيان دستگير شده است.

دروﯾشيان به زندان رفت و در سـال  ٥٧ھـمـراه بـا آخـرﯾـن
شــــــد.
آزاد
ســــــيــــــاســــــی
گــــــروهھــــــای
پدﯾده تعھد ادبيات به اقشار فـرودسـت کـه خصـيـصـه آثـار
دروﯾشــيــان بــود ،آن روزھــا پــدﯾــدهای جــھــانــی بــود .مــا
«پابرھنهھا »را داشتيم با ترجمه احمد شاملو و در ادبـيـات
روسيه ھم از لئون تولستوی تا داستاﯾـوفسـکـی و چـخـوف
ھمه در زمره اﯾن نوع ادبيات قرار داشتند .در فـرانسـه ھـم
بالزاک ،پدر رئاليسم بود و رومن روالن و جـان اشـتـاﯾـنبـک
آمرﯾکا و دﯾگر جاھا .اما اﯾنکه اﯾن روزھا اﯾـنطـرف و آنطـرف
میشنوﯾم که دوران اﯾن نوع ادبيات تمام شده باﯾد پـرسـيـد
چهچيزی جای آن را گرفته است؟ ادبـيـاتِ مـقـابـل ادبـيـات
متعھد در سطح جھانی چه جاﯾگاھی دارد؟ قصد انکار نوعی
از ادبيات را ندارم ،اما اﯾن شاخه ادبی که جوانه زده اسـت،
میخواھند با حذف جرﯾانی دﯾگر خود را معرفی کنند و ھنـوز
نتوانسته پاﯾگاه محکمی پيدا کند .در مورد آثار دروﯾشيان کـه
بیشک در نوع ادبيات متعھد جای میگيـرد ،ھـنـوز نـقـد و
بررسی جدی صورت نگرفته است .البتـه مـطـالـبـی دربـاره
داستانھای او نوشته شده است که بيشتر گـزارشھـاﯾـی
بودند از آثار او نه بيشتر .و جای نـقـد جـدی آثـار او خـالـی
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
برگرفته از شرق

ﻣﺤﻤﺪرﻫﺒﺮ

ﭘﺎﻳﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺒﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
 ١٨مھر ١٣٩۶
بيـسـت سـال پـيـش در دوم خـردا ِد
دلانگيز سال  ، ٧۶صبح اول وقـت بـه
سيدمحمد خاتمی رای دادم و سرشار
از اميد ،کنار مسجد جامع ميدان ھفت
حوض اﯾستاده بودم و نگاھم بـه صـف
بلندی بـود کـه تـا آن سـوی مـيـدان
میرفت و مرد و زن ،رایشان خاتمـی
بود .اشتباه نکنيد ،خستهترم از اﯾـنـکـه
در مدح خاتمی بنوﯾسم و شرح صفـت
چسبناک مظلوميت او ،ھر چنـد اﯾـن
مــظــلــومــيــت ھــم وقــتــی مــثــل نــام
خانوادگی بر کسی الصاق ابدی شـد،
نشانه بیعملی ھم ھست و آنچنان
که امام علی گفت ،ظلم دو سـو دارد
ظالمی که ظلم میکند و مظلومی که
بــه ســتــم اعــتــراض نــمــیکــنــد.
از آنروز دور که ھزار آرزو در دل داشتم

بيست سال گذشته است و دﯾگـر نـه
دل مانده و نه آرزو و فـقـط ھـزار عـدد
تھی برجاست کـه رواﯾـت حسـرت و
پوچی و بیثمری است.
اصــــالحــــات را رھــــا کــــن
اصالحات از ابتدا با نـفـاق و دو روﯾـی
روﯾيد .ژنرالھای اصالحات میدانستند
در نظام مبتنی بر والﯾت فـقـيـه بـرای
اصالحات در وھله اول باﯾد ساخـتـار را
تغيير دھند .میدانستـنـد بـا رھـبـری
مستبد و تنـد خـو کـه بـنـابـر قـانـون
اساسی جمھوری اسـالمـی ،چـنـان
اختيارات گستردهای دارد که میتـوانـد
قوه مجرﯾه و مقننه را چـون جـزﯾـرهای
محاصره کند و عاقبت غرقه سازد ،ھـر
گونه اصالحی خشت بر آب زدن اسـت
و قابل بازگشت .اﯾن نفاق ترسآلود تـا
شخص سيد محمد خاتمی ھم رﯾشـه
داشت.

جناب خاتمی در ھـمـه ھشـت سـال
اصالحات به سنگ خـارای رھـبـری و
سپاه و قوه قضاﯾيه و شورای نـگـھـبـان
خورد و لبخند زد .اگر اصالحات نـمـودی
جدی میداشت ،از ھمان ابتـدا و بـه
ھنگامی که ھنوز مستبدﯾن از بيـسـت
ميليون رای خاتمی گيج و منگ بودنـد،
فشاری بر رھبری میآورد و راه را بـر
اصالح شورای نگھبان و قوه قضاﯾيه بـاز
میکرد.

ﺻﻔﺤﻪ 7

ﺻﻔﺤﻪ 8

انصافا نامهای که به خانه خاتمی رفته
و امضای رﯾيسی و دادگـاه روحـانـيـت
دارد ،حکاﯾت آن است که خود کرده را
تدبير نيست .اصال دادگاه روحـانـيـت و
دادگاه انقالب ،بنا بـر ھـمـيـن قـانـون
اساسی ،غير قانونـی و خـالف اصـل
مساوات در محاکـمـهانـد .پـس در آن
ھشت سـال طـالﯾـی اصـالحـات کـه
مجلس ششم ھم اصـالحطـلـب شـد
چه میکردﯾم  ،چه چـيـزی را اصـالح
میکردﯾم ؟
نفاق در نظر و عمل و تنظيم اصالحـات
بنا بر ھراس و منافع  ،کـاری کـرد کـه
اصالحات ھم اصـالحنـاپـذﯾـر شـد .تـن
دادن به بـازی رد صـالحـيـت شـورای
نگھبان تا به جـاﯾـی پـيـش رفـت کـه
ھــمــگــی بــا رﯾســمــان ھــاشــمــی
رفسنجانی به چاه مجـلـس خـبـرگـان
افتادﯾم و به مشتی قاتل و مـفـسـد و
مرتجع رای دادﯾم تا بلکه رفسـنـجـانـی
در شرطبندی مرگ از خامنـهای دﯾـرتـر
بميرد و آنگاه شاﯾد رھبر بعدی از اﯾـن
جنس خامنهای نباشد .کسی ھم دم
نزد که اصوال با اﯾن اختيارات ولی فقيه
ھر کس که بر اﯾن کرسی جلوس کند،
خودکامه خواھد شد.
واقــعــيــت غــمانــگــيــزی اســت کــه
اصالحطلبان ھم چوب و پياز را خـوردنـد
و ھم جرﯾمه دادنـد .در اﯾـن بـيـسـت
سال در بـزنـگـاه حـوادث ،اصـالحـات
کشته و زخمی و زندانی داد و ھمـيـن
امروز زندانی دارﯾم و زﯾر تـيـغ و چـھـار
بزرگوار در حصرند اما ھمين بازی نفـاق
و ھراس نگذاشت تا آن معبر گشـاﯾـان
و خطشکنان فتحی کنند و ﯾا از رنـجـی
که بردهاند ،امتيازی برای اصالح گرفتـه
شود.
کار به جاﯾی رسيده که نام سيدمحمد
خاتمی از محرمات به حساب می آﯾـد
و باﯾد گـرﯾـه کـرد و خـنـدﯾـد بـه اﯾـن
سرنوشت که روحانی رﯾـيـسجـمـھـور
می گوﯾد آن کسی که تکرار میکند و
تنور انتخابات را گـرم مـیکـنـد را آزار
ندھيد .نگاه کـنـيـد کـه کـار بـه چـه
مسخرگی کشـيـده شـده کـه شـان
رھبر اصالحات به جاﯾـی رسـيـده کـه
نامش نمیبرند و کارکردش را گـرمـی
تنور انتخابات در نظام میدانند و بـس.
با اﯾن روضهای که خواندﯾـم و پـس از
بيسـت سـال از دوم خـرداد مـا بـه
اصالحات نيازی ندارﯾم ما به دگرگـونـی
نيازمندﯾم آن ھم بر پاﯾه صداقت دست
و ذھن.

چه چيزھاﯾی قابل اصالح نـيـسـت
اﯾــن روزھــا وقــتــی بســيــاری از
نوشتهھای بی سرو ته را مـیخـوانـم
که پدﯾدآورندگانشان اعتقاد دارنـد کـه
اﯾنھا شعر است – کسـی ھـم ﯾـارای
اعتراض به اﯾن باندھای تخرﯾب ادبيـات
را ندارد -پرسشی را مثـل ذکـر تـکـرار

میکنم که چه چيزی شعر نيست ،در
اﯾن زمانه که ھر خط و پـاراگـرافـی را
شعر مینامند.
بگذارﯾد ھمين سـوال را در وضـعـيـت
شتر گاو پلنگِ سياسی اﯾـران مـطـرح
کنيم .سوال اﯾن است :چه چيزھـاﯾـی
قابل اصالح نيست ﯾا به عبارتی چگونه
باﯾد به تغييری رسيد وقتی نـمـیتـوان
اصالح کرد .کمی پيچيده شد و بـھـتـر
اﯾنکه نمونهای عينی را مطرح کنيم.
فراکسيون زنان مـجـلـس کـه اتـفـاقـا
بيشترﯾنه اﯾشان ھم زنان اصالحطـلـب
ھستند ،قصـد دارنـد تـا طـرحـی بـه
مجلس ببرند بلکه سن ازدواج دخـتـران
را بـيــشـتـر کـنــد و اﯾــن کــودکآزاری
جنسی به نام ازدواج زﯾر  ١۵سـال را
غير قانونی کنند .بنابر قانون مدنی کـه
از ذھن جامد فقھا نشات گرفتـه سـن
ازدواج برای دختران  ١٣سال اسـت و
دختر  ٩ساله را ھم به اذن ولـی کـه
پدر و جد پدری باشد میتوان شـوھـر
داد و در واقع میتوان به کنيزی سپـرد
و فروخت .گذشته از اﯾن فضـاحـت کـه
نامش را قانون اسـالم گـذاشـتـهانـد،
دختر بچه  ٩ساله بنـابـر اﯾـنـکـه بـالـغ

بـــا اﯾـــن روضـــهای کـــه
خواندﯾم و پس از بيـست
سال از دوم خرداد ما بـه
اصالحات نيازی ندارﯾم ما
بــه دگرگونــی نيازمندﯾــم
آن ھــم بــر پاﯾــه صــداقت
دست و ذھن.
است و به زعم علـمـا قـابـل تـجـوﯾـز،
مسووليت کيفری ھم دارد.
فراکسيون زنان مجلس پيـگـيـر اصـالح
اﯾن قانون جاھلی است و در اﯾـن راه
باﯾد به پيران اﯾـن قـانـون کـه در قـم
نشستهاند و نامشان مـرجـع تـقـلـيـد
است حالی کند کـه چـيـزی بـه نـام
کودک وجود دارد و اﯾن کودک میتوانـد
دختر باشد.
از ميان علمای قم تنھا ﯾـکـی آن ھـم
مکارم شيرازی گوﯾا فتوا داده که سـن
دختر برای ازدواج مـیتـوانـد بـيـش از
سيزده و نـه سـال بـاشـد و بـاقـی
مخالفند و مثال نوری ھمدانی با ھمـان
 ٩سالگی موافق است .
مساله اﯾن است چهطور می توان بـه
نوری ھمدانی حالی کرد که دختـر نـه
ساله کودک است و عـمـل جـنـسـی
برای او خطرناک و اصـال ازدواج تـنـھـا
دخول نيست .
به قطع و ﯾقين بيشترﯾنه مراجع تقلـيـد
از درک دنيای پـيـرامـونـی و جـامـعـه
امروزﯾن اﯾران کامال عـاجـزنـد و آنـچـه
مردم کوچه و خيـابـان مـیفـھـمـنـد و
ضرورتش را تشخيص میدھند امـثـال

نوری ھـمـدانـی تـا صـد سـال دﯾـگـر
نــــــــمــــــــیفــــــــھــــــــمــــــــنــــــــد.
آﯾا باﯾد قانونگذاری و برگزﯾدن راهھـای
عقلی و علمی را موکول کرد به اﯾنکـه
چند پير جامانده سر در کتاب احـادﯾـث
جعلی و علوم دفينه کنند بلکه اجـازت
تغيير امور دھند .آﯾا در چنين شراﯾطـی
میتوان فقط با رای دادن و بـه چـنـد
نماﯾنده – گيرم دلسوز و مـتـرقـی -بـه
مجلس فرستادن دلخوش کرد.
وضعيت تغيير و اصالح در ھمه زمينهھا
چنين است تا ھـنـگـامـی کـه مـنـبـع
قوانين احکام جاھلی و امضاﯾی اسالم
است ،حقوق اﯾران عادالنه نمیشـود.
تا زمانی که رﯾـيـس قـوه قضـاﯾـيـه از
سوی رھبری و از طـاﯾـفـه آخـونـدھـا
انتخاب می شود ،اميـدی بـه عـدالـت
نيست .تا زمانی که شورای نگھبان بـا
اﯾن ترکيب پـا بـرجـاسـت نـمـیتـوان
اميدی به انتخابات داشت و تا زمـانـی
که اصـالحطـلـبـانـی چـنـيـن زنـدگـی
میکنند که در دل ساختار جـمـھـوری
اسالمی را قبول ندارند و با دست و پـا
به اﯾن ضرﯾح چسبيدهاند ،نه اصـالحـی
ھست و نه تغييری.
ما به پاﯾان اصـالحطـلـبـی حـکـومـتـی
رســيــدهاﯾــم ،عــمــلــکــرد روحــانــی و
بیتفاوتی به شعارھا و خواستـهھـای
مردمی که به او رای دادهانـد ،کـاری
خواھد کرد که دﯾـگـر نـتـوان مـردم را
حتی با ھمان تکرار مـعـروف بـه پـای
صــنــدوق آورد .در چــنــان اوضــاعــی
اطمينان باﯾد داشت که رفراندم نـظـام
پارلمانی در فضاﯾی خـمـود و خسـتـه
رای خواھد آورد و اﯾن بساط صندوق را
ھم جمع خواھند کرد.

آﺧﺮ ﺑﺎزي
ﻋﺎﺷﻘﺎن
ﺳﺮﺷﻜﺴﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ،
ﺷﺮﻣﺴﺎ ِر ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎي ﺑﻲﻫﻨﮕﺎمِ ﺧﻮﻳﺶ.
و ﻛﻮﭼﻪﻫﺎ
ﺑﻲزﻣﺰﻣﻪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺻﺪاي ﭘﺎ.
ﺳﺮﺑﺎزان
ﺷﻜﺴﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ،
ﺧﺴﺘﻪ
ﺑﺮ اﺳﺒﺎنِ ﺗﺸﺮﻳﺢ،
و ﻟَﺘّﻪﻫﺎي ﺑﻲرﻧﮓ ﻏﺮوري
ﻧﮕﻮﻧﺴﺎر
ﺑﺮ ﻧﻴﺰهﻫﺎﻳﺸﺎن.
□
ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺳﻮد
ﻓﺨﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﻚ ﺑﺮ
ﻓﺮوﺧﺘﻦ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻏﺒﺎ ِر راه ﻟﻌﻨﺖﺷﺪه ﻧﻔﺮﻳﻨَﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺳﻮد از ﺑﺎغ و درﺧﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎسﻫﺎ
ﺑﻪ داس ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاي.
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آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﺪم ﺑﺮﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷﻲ
ﮔﻴﺎه
از رﺳﺘﻦ ﺗﻦ ﻣﻲزﻧﺪ
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻮ
ﺗﻘﻮاي ﺧﺎك و آب را
ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻲ.
□
ﻓﻐﺎن! ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎ
ﺳﺮود ﺑﻲاﻋﺘﻘﺎد ﺳﺮﺑﺎزانِ ﺗﻮ ﺑﻮد
ﻛﻪ از ﻓﺘﺢِ ﻗﻠﻌﻪي روﺳﺒﻴﺎن

ﺑﺎزﻣﻲآﻣﺪﻧﺪ.
ﺑﺎش ﺗﺎ ﻧﻔﺮﻳﻦِ دوزخ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﺳﺎزد،
ﻛﻪ ﻣﺎدرانِ ﺳﻴﺎهﭘﻮش
ــ داﻏﺪارانِ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪانِ آﻓﺘﺎب و ﺑﺎد ــ
ﻫﻨﻮز از ﺳﺠﺎدهﻫﺎ
ﺳﺮ ﺑﺮﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ!
اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ
 26ديِ 1357
ﻟﻨﺪن

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺳﻬﻴﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﺎﻳﺎن اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا
خرسند از آنم که بازجو گوﯾد
ھشت سال دﯾگه حبس بکش و من
می توانم
من نمی توانم در جامعه ای زندگی
کنم که افرادش در برابر ظلم و جناﯾت
سکوت می کنند.
نه زندگی کرده اﯾم که از مرگ بترسيم
و نه آزادمان گذاشتند که از
زندانھاﯾشان ھراسی داشته باشيم.
دوشنبه  ٢۴مھر ١۶ - ١٣٩۶
اکتبر ٢٠١٧
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به خانه )بند  ٣۵٠اوﯾن( باز گشتم
موقتا اعتصاب غذاﯾم را شکستم،پيروز
شدﯾم ،موقتا اعتصاب غذاﯾم را
شکستم.
سالم مادر ،بازگشت به بند  ٣۵٠آنقدر
مرا خوشحال کرد که حتی آزاد شدن
از زندان ھم براﯾم اﯾنقدر خوش آﯾند
نبود.

بسياری از انسانھای بيرون از زندان
گمان می کنند که زنده اند اما تا روزی
که در بند  ٣۵٠باشم نه اعتصاب غذا
ميکنم و نه درخواستی از مسئوالن
جمھوری اسالمی خواھم داشت و
حتی به بازپرسی ھم نخواھم رفت.

من بی لنز ناب زﯾستن نتوانم
بی قلم کشيد بار تن نتوانم

چھار سال حبس ،دو سال زﯾر حکم
اعدام بودن و پنجاه و دو روز اعتصاب
غذا چنان قدرتی به من داده است که
دﯾگر از ھيچ چيز نمی ھراسم.
با قدرت بيشتر به مبارزه ادامه می
دھم و از تمام انسانھاﯾی که در
سرتاسر جھان از من حماﯾت
کردند ممنونم.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﺳﺪ را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .

ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ.

شادم و شاد باش ! باور کن ھيچ جای
دنيا را به اندازه اﯾنجا و آدمھاﯾش
دوست ندارم .

بزرگترﯾن درسی که در دانشگاه اوﯾن
آموختم اﯾن بود که آنچه ما را نکشد
باعث قدرتمند تر شدن ما خواھد شد.

ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودي ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ اﻳﻦ

سھيل عربی ،زندانی عقيدتی
محبوس در زندان اوﯾن اخيرا به حدود
دو ماه اعتصاب غذای اعتراضی خود
پاﯾان داده است .او در روزھای گذشته
به بند  ٣۵٠زندان اوﯾن که محل
شناخته شده نگھداری زندانی
سياسی است منتقل شد .آقای
عربی به مناسب اﯾن جابجاﯾی و پاﯾان
اعتصاب غذای خود نامه ای نوشته
است که به نقل از ھرانا در ادامه
ميخوانيد.
ما تا رسيدن به بی مرگی اميد ھر روز
مرده اﯾم

دﯾگر نگران نباش به خاطر تو و به اﯾن
دليل که ھيچ چيز به جز اشکھای تو
مرا نمی تواند بشکند پس از مشورت
با اساتيد و دوستانم عبد الفتاح
سلطانی ،اسماعيل عبدی و آرش
صادقی عزﯾز موقتا به اعتصاب غذاﯾم
پاﯾان دادم.

ھای بسياری کشيدم که به لجن تن
در ندھم و حافظ شراﯾط موجود نشوم.

ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ آن روزي را ﻛﻪ درﻫﺎي اوﻳﻦ

را ﻣﻲ ﺷﻜﻨﻴﺪ  ،ﻣﺎ را از زﻧﺪان آزاد ﻣﻲ
ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ “ﺳﺮ اوﻣﺪ زﻣﺴﺘﻮن”

مزدورانی چون صلواتی و مقيسه
شاﯾسته آن نيستند که قاضی من
باشند  ،روزی در ﯾک دادگاه علنی
محاکمه می شوم و قضاتی عادل مرا
برای ساعتھا وقتی که گذاشتم تا به
قصد روشنگری مقاله بنوﯾسم و ترجنه
کنم و عکس بياندازم تقدﯾر خواھند
کرد.
گمان می کنم زندگی در اتاق ھشت
درکنار قھرمانھاﯾی چون اسماعيل
عبدی  ،آرش صادقی بھترﯾن پاداش
برای خوب زﯾستتم بوده است.
به خودم افتخار می کنم  ،سختی

به لطف ھشتگ ھا و
حماﯾت ھای شما بود که
حکم اعدام من شکست و
پس از زجر ھای بسياری که
در بند ھفت کشيدم به خانه
بازگشتم.
باشد که به زودی سرنگونی
اﯾن سيستم فاسد را جشن
بگيرﯾم .
می بينم آن روزی را که
درھای اوﯾن را می شکنيد ،
ما را از زندان آزاد می کنيد و
با ھم “سر اومد زمستون”
می خوانيم.

به اميد پيروزی ھای بزرگتر
سھيل عربی
بيست و پنج مھر ١٣٩۶
زندان اوﯾن
بند ٣۵٠
اتاق ھشت

آﻣﺎده ﺑﺎش :ورود ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻨﺼﻔﻲ
 ٠۴مھر ١٣٩۶
شواھدی قوی حاکی از اﯾن است کـه
در آﯾنده نزدﯾک طی ﯾک روند مشـخـص
با به صورت ﯾک جھش غـيـر مـتـرقـبـه
شاھد تالش فعاالن سياسی و صنفی
طبـقـه کـارگـر بـرای دگـرگـون کـردن
معادالت سياسی خواھيم بود.
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کارگران میآﯾند  −تظاھـرات کـارگـران
آذرآب اراک
گزارهھاﯾی به ظاھر پراکنده
• در اﯾران ،نھادھای مھمی ھمچون
بانک مرکزی ،مرکز آمار اﯾران و سازمان
برنامه و بودجه که صحت عـمـلـکـرد و
اثرگذاری بسياری از کاروﯾژهھای آنـھـا
برای کنترل خطاھای مدﯾرﯾتی ،ارتـبـاط
مستقيمی به استقالل آنھا دارد عمـال ً
تحت فرمان مستقيم دولت ھستند.
• نرخ بيکاری تـحـصـيـلکـردگـان بـه
بيش از  ٣۵درصد افزاﯾش ﯾافته اسـت.
به زبان سادهتر از ھر سه تحصيلـکـرده
اﯾرانی ﯾک نفر بيکار است.
• به طور متوسط ساالنه  ٨٠٠ھـزار
نفر در مـراکـز آمـوزش عـالـی اﯾـران
پذﯾرفته میشوند ،ولی در ھـر سـال
حدود فقط  ٣٠٠ھزار نفر از آنـان جـذب
بازار کار میشوند .بـه زبـان سـادهتـر
تقرﯾباً سالی  ۵٠٠ھزار تـحـصـيـلـکـرده
بيکار به جمعيت بيکاران کشور اضـافـه
میشود.
• طبق آمار سرشـمـاری نـفـوس و
مسکن سھم جوانان  ١۵تا  ٢٩سال از
جمعيت کشور در سال  ٩۵کمی بيـش
از  ٢۵درصد بوده اسـت .اﯾـن نـرخ در
حدود  ۶،۵درصد نسبت به سرشماری
قبلی کمتر است .به زبان سادهتر باﯾـد
گفت در حالی که جمعيت اﯾران پـيـرتـر
میشـود ،جـوانـان اﯾـرانـی بـيـکـارتـر
میشوند.
طبق بـرخـی آمـارھـا از حـدود ١٢٫٢
ميليون نفر جمعيت دارای تـحـصـيـالت
عالی و ﯾا در حـال تـحـصـيـل در کـل
کشور ۵٫٧ ،ميـلـيـون نـفـر غـيـرفـعـال
ھستند .به زبان سادهتر بيش از نيمی
از دانشجوﯾان و فارغالتحصيالن اﯾـرانـی
ھيچ نقشی در توليد ندارند.
رئيس فراکسوﯾن اشتـغـال مـجـلـس :
آموزش در کشور ما به گونـهای اسـت
که تنھا  ٣٠درصد تکنسين مـورد نـيـاز
بنگاهھای اقتصادی تربيت میکنـيـم و
 ٧٠درصد تحصيالت تکمـيـلـی آمـوزش
میدھيم.

وزﯾــر بــھــداشــت مــحــبــوب دولــت و
اصولگراﯾان :نباﯾد انتظار داشته باشيـم
که دولت به تنھاﯾی اشتغال اﯾجاد کنـد
و مشکالت اﯾن حوزه را برطرف کند.
• حسن روحانی« :تـوان مـا بـرای
اشتغال چقدر است؟ مـا بـا امـکـانـات
فعلی نمیتوانيم پاسخگوی اﯾن تعـداد
متقاضی کار باشيم».
• طبق تعرﯾـف مـرکـز آمـار اﯾـران و
دولت جمھوری اسالمی فـرد شـاغـل
کسی است که در ھفته ﯾک سـاعـت
کار کند .ميزان دستمزد اﯾن ساعت کار

ھيچ تاثيری در اﯾنکـه فـرد مـورد نـظـر
شاغل است ندارد!
در اﯾران افزون بر گسترگـی «بـيـکـاری
مطلق » ،با گستردگی پدﯾـده اشـغـال
ناقص ھم روبهرو ھستيم .کسـی کـه
در ھفتـه کـمـتـر از  ۴۴سـاعـت کـار
میکند در وضعـيـت اشـتـغـال نـاقـص
است .باز ھم ميزان دسـتـمـزد ھـيـچ
تاثيری در تعرﯾف اﯾن مفھوم نـدارد .در
اﯾران  ٢٧درصد کل نيروی کـار ﯾـعـنـی
رقمی مـعـادل بـا  ۵،۵مـيـلـيـون نـفـر
اشتغال ناقص دارند.
بمب جمعيتی
در ماجرای حمله عراق بـه اﯾـران ،بـه
دليل سياستھای داخلی و خـارجـی
غلط حاکمان اسالمی که به جای علم
و عقالنيت بر پاﯾه تفکـرات شـيـعـی و
نظرات مبتنی بر والﯾت فقـيـه اسـتـوار
بود ،خيلی زود فـھـرسـت بـلـنـدی از
کشورھای ھمساﯾه و قدرتھای بزرگ
نظامی و صنعتی جھـان بـه حـمـاﯾـت
مالـی و تسـلـيـحـاتـی ارتـش صـدام
پرداختند .در جبھهھای اﯾران آنچه باﯾـد
جلوی جنگافزار و تکنولوژی نظامـی را
میگرفت گوشت و خون انسـان بـود.

جنگ ھشت سال بـه طـول
انجاميد و برای تامين مـنـابـع
انسانی جنگی که قـرار بـود
تا آزادی قدس ادامه پيدا کند
سياستھای تشوﯾقی برای
افزاﯾش زاد و ولد در دستور کار دولت و
حکومت قرار گرفت.
درسال  ١٣۶۵نرخ رشد جـمـعـيـت بـه
 ٣،٩درصد رسيد و به طور ميانگيـن در
ھر خانوار اﯾرانی بيش از  ۵نفر زندگـی
میکردند .کمی پيش از مرگ خمينـی
جنگ اﯾران و عراق به پـاﯾـان رسـيـد و
تقرﯾبا سی سال بعد با اﯾنکه در سـال
 ١٣٩۵نرخ رشد جمعيت به  ١،٢درصـد
رسيده است اما توده جمعيتی حاصـل
از سياستھای تشوﯾقی زاد و ولـد در
زمان جنگ به صورت ﯾک بحـران جـدی
از اﯾن دولت و به دولت بـعـدی حـوالـه
داده میشود« .دھـه شـصـتـیھـا»،

ھمـان تـوده جـمـعـيـتـی کـه حسـن
روحانی مـیگـوﯾـد قـرار بـوده اسـت
توسط دولت خـاتـمـی و احـمـدینـژاد
برای آنھا شـغـل و مسـکـن و ازدواج
تدارک دﯾده میشده و نشـده اسـت.
ﯾک توده جمعـيـتـی جـوان اسـت کـه
بھترﯾن سالھای عـمـرش را در دوران
سياه تحرﯾمھای محمود احمدینژاد و
رکود اقصادی حسن روحانی از دسـت
داده است و حاال بدون شـغـل ،بـدون
امنيت شـغـلـی ،و بـدون مسـکـن و
چشم اندازی امـيـدبـخـش اسـت .آن
وقت علی خامنهای ،ولـی فـقـيـه ،از
آنان انتظار دارد تا زاد و ولـد کـنـنـد و
جمعيت اﯾران را به  ١۵٠و بـلـکـه ٢۴٠
ميليون نفر برسانند!

چــرا بــحــران بــيــکــاری «دھــه
شصـتـیھـا »اکـنـون خـودش را
نشان داده است؟
در ﯾک تصميم حکومتی-دولتی ظرفيـت
دانشگاهھای کشـور از  ١١٠تـا ١۵٠
ھزار نفر سال به قدری افـزاﯾـش پـيـدا
کرد که حاال سالھاست ظرفيت پذﯾرش
دانشگاهھای کشور از تعداد داوطلـبـان
کنکور بيشـتـر اسـت .دانشـگـاهھـای
دولتی افزاﯾش ظرفيت دادنـد ،انـواع و
اقسام دانشجوﯾان شبانه و پـولـی بـه
پذﯾرفتهشدگـان دانشـگـاھـی افـزوده
شـد ،دانشــگـاه آزاد بــه صــورت بــی
حساب و کتاب رشـد کـرد و انـواع و
اقسام دانشگاهھای پيام نور و علـمـی
کاربردی و غير انتفاعی نـيـز بـه بـازار
آموزش اﯾران افزوده شدند تا ھم سـود
جدﯾدی از “ خصوصی شدن” و “پـولـی
شدن” آموزش در اﯾران نصيـب فـعـاالن
بازار در اﯾران شود و ھم توده جمعيتی
جوﯾای کار به جـای روانـه شـدن بـه
بخش توليـد و بـازار کـار بـه سـمـت
دانشگاهھا ھداﯾت شود .اﯾن سياست
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ھمچنان ادامه دارد و جـوانـان اﯾـرانـی
زﯾادی سالھا به جای ورود به بازار کـار
قسمتی از عمر خود را در دانشگـاهھـا
میگذرانند و در رشتهھـای تـحـصـيـل
میکنند که به گـفـتـه خـود مـقـامـات
حکومتـی ھـيـچ نـيـازی بـه آنـھـا در
سيستم توليد و ارائه خدمات در اﯾـران
وجود نـدارد .اکـنـون آنـھـا بـه صـورت
دستهھای چند صد ھزارتاﯾی با مـدرک
ليسانس و فوق ليسانس و دکتـری از
دانشگاهھا خارج میشوند و جـوﯾـای
کار ھستند.
اجتماع اعـتـراضـی کـارگـران آذرآب و
ھپکو در اراک ٢٨ ،شھرﯾور ١٣٩۶
شراﯾط امروز اﯾران چگونه است؟
• قيمت نفت از  ١٢٠دالر بـه حـدود
 ۴٠دالر در ھر بشکه کـاھـش ﯾـافـتـه
است و تـحـلـيـلھـا نشـان مـیدھـد
سقوط قيمت نفـت ھـمـچـنـان ادامـه
خواھد ﯾافت.
• ھــزﯾــنــهھــای مــالــی ھــنــگــفــت
دخالتھای نظامی جمھوری اسـالمـی

اﯾران در سورﯾه ،لبنان و ﯾمـن و غـيـره
ھر روز بيشتر میشود و پولھای زﯾادی
به جای سرماﯾهگذاری در اﯾـران صـرف
جنگ و جنگافروزی میشود.
• ضربات کشنده دوران تحـرﯾـمھـای
ھسته ای ،اقـتـصـاد اﯾـران را از ھـم
پاشيده و بـه رغـم امضـای بـرجـام،
ھمچنان تحرﯾمھای سنگينی از طـرف
آمرﯾکا سيستم بانکـی و بـخـشھـای
مختلف اقتصادی اﯾران را کند ﯾا کـامـال
فلج نگاه داشته است.
• سھمخواھی نھادھای قدرتمنـدی
ھمچون سپاه پاسداران و نـھـادھـا و
افراد وابسته به بـيـت مـراجـع ،قـوای
مقننه و قضائيه ،آستانھای مذھـبـی،
شبھه نظاميان سـازمـانـدھـی شـده
ھمچون بسيج و ھئيتھای مذھبی و
غيره بيش از پـيـش شـده اسـت .در
نتيجه بخش زﯾادی از سـود ھـنـگـفـت
اقتصاد مبتنی بر قاچاق و رانـت ﯾـا از
کشــور خــارج مــیشــود ﯾــا صــرف
درگيریھای سياسی مـیشـود و ﯾـا
صرف کاالھـای مصـرفـی و تـجـمـالت

زندگی افراد برخوردار میشود.
• فساد گسترده اقـتـصـادی ھـمـه
بخشھای دولت و حکـومـت را در بـر
گرفته و ارقام نجومی به جای ھـزﯾـنـه
شدن در جھت منافع جامعه و عمران و
ابــادانــی کشــور بــه جــيــب افــراد و
گروهھای خاص میرود.
فقدان برنامه جامع و عـمـلـی دربـاره
آﯾنده مدﯾرﯾتی اﯾران در مـقـيـاس کـل
جامـعـه کـامـال ً مـحـسـوس اسـت و
کرسیھای علمی دانشگاه عـمـال در
دست وابستگان به قدرت و افراد فاقـد
روﯾکرد منافع ملی و اجـتـمـاعـی قـرار
گرفته است.
آراﯾش نظامی در برابر کارگران معتـرض
در اراک
چه تغييراتی در چشمانداز است؟
وزﯾــر کــار دولــت اول و دوم حســن
روحانی فردی به نـام عـلـی ربـيـعـی
است .او ﯾکی از چھرهھـای امـنـيـتـی
حاضر در دولت حسن روحـانـی اسـت
که با نام مسـتـعـار «بـرادر عـبـاد »در
حوزهھای کار و کارگری فعاليت داشته
است .به زبانی صرﯾح و مستقـيـم ،او

متالشی کننده ھستهھا و تشـکـالت
مستقل کارگری و ھـداﯾـتگـر مشـت
آھنين جمھوری اسالمـی در مـقـابـل
اعتراضات کارگری بوده است.
جدای از بولتنھـای امـنـيـتـی کـه در
اختيار سران نظام قرار میگيرد و مردم
اﯾران از آنھا بی خبر ھسـتـنـد ،عـلـی
ربيعی اولين چھره امنيتـی جـمـھـوری
اسالمی است که به صورت علـنـی از
ﯾک غير سخـن مـیگـوﯾـد« :جـنـبـش
دانشجوﯾی که در گذشتـه و در حـال
شاھد آن ھستيم و خـواسـتـه ھـای
سياسی دارند ،در آﯾندهای نه چـنـدان
دور در درون محيطھای کاری مسـتـقـر
خــواھــنــد شــد .بــاتــوجــه بــه اﯾــنــکــه
متقاضيان کار االن درباره سطح سـواد
و تحصيالت خود کم اظھاری میکـنـنـد
تا بتوانند در جـاﯾـی شـاغـل شـونـد،
کارگران آﯾنده واجـد شـراﯾـط خـاصـی
ھستند و فقط خواستهھای صنفـی را
دنبال نمیکنند».
اﯾران تبدﯾل به سرزمين دکترھای بيکار
شده است .نـه دانشـگـاهھـای اﯾـران
جاﯾی برای پذﯾرش ھيئت علمی جدﯾد

دارند و نه سيسـتـم اقـتـصـادی اﯾـران
نـــيـــازی بـــه آنـــھـــا دارد .اوضـــاع
فوقليسانسھا و ليسانسھا بھـتـر از
اﯾن نيست .چھار تـا ھشـت سـال از
زندگی آنھا در دانشگاه گذشته اسـت
و حاال بيکار ،راننده اسنپ ،فروشـنـده،
مغازهدار و مشغول کارھای غير مرتـبـط
با رشته تحصيلـی ھسـتـنـد و ﯾـا در
شراﯾطی کار مـیکـنـنـد کـه تـقـرﯾـبـاً
شراﯾطی نزدﯾک به کارگران سـاده در
اﯾران است .آن دسته کـه روی کـاغـذ
بين  ٢تا  ٣بـرابـر حـداقـل دسـتـمـزد
قانونی درﯾافتی دارند در عمل با تاخيـر
در درﯾافتھا مواجه ھستنـد و از اﯾـن
پروژه به آن پروژه آوارهاند و اگر قـرارداد
ﯾک ساله کار داشته باشند کاله خـود
را به ھوا میاندازند.

از طرف دﯾگر دولـت حسـن روحـانـی
عمال ً نشان داده است بـرای خـروج از
رکود اقتصادی ،تشوﯾق سرماﯾهگـذاران
خارجی و رقابت با بـورژوازی نـظـامـی
اﯾران تصميم به قربانی کـردن نـيـروی
کار اﯾران گرفته است .اعزام عجـيـب و
غــرﯾــب زرهپــوشھــا بــرای ســرکــوب
اعتراضات دو کارخانه ھپکو و آذرآب کـه
در مجموع فقط دو ھزار نفر نيروی کـار
دارند نشان میدھد که دولت سرکوب
شدﯾد نيروی کار و اعتراضات کارگری را
در دستـور کـار خـود دارد .طـرحھـای
اشتغالزاﯾی دولت نيز از جـنـس طـرح
کــارورزی اســت کــه در آن نــيــروی
دانشگاھی و بـيـکـاران بـا ﯾـک سـوم
حداقل دستمزد و بدون بـيـمـه راھـی
بنگاهھای اقتصادی میشوند تـا چـنـد
ماه دﯾگر نيز جزء آمار بيکاران محاسـبـه
نشوند .ھمچنين دولت بعد از ناکـامـی
در تغيير قانون کار اﯾران ،برای تشـوﯾـق
سرماﯾهداران داخلی و خارجی تـمـاﯾـل
به دور زدن قانون کـار تـحـت عـنـاوﯾـن
مختلف دارد.
با اﯾن شراﯾط آﯾنده طبقه کـارگـر اﯾـران
چگونه خواھد بود؟
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اجتماع روز دوشنبه سوم مـھـر ١٣٩۶
مقابل وزارت کار در دفاع از ﯾـک فـعـال
کارگری اسير :رضا شھابی
بزرگترﯾن طـبـقـه اجـتـمـاعـی بـه
مــعــادالت ســيــاســی اﯾــران وارد
میشود
تاکنون ﯾکی از دالﯾل اصلی غـيـرفـعـال
بودن طبقه کارگـر در اﯾـران در ھـمـه
عرصهھای اجتماعی ،عدم مشـارکـت
فعال اﯾن طـبـقـه در سـيـاسـت بـوده
است .سطح پاﯾين سواد ،ساعات کـار
زﯾاد و دستمزدھای کمی که فرصت و
امکانی برای مطالعه ،تفکر و پـيـگـيـری
مسائـل سـيـاسـی بـه اﯾـن طـبـقـه
نمیداده است .بنابراﯾن اﯾن طبـقـه در
دو دھه اخير آگاھی و سـازمـانـدھـی
الزم برای کنشگری بـر پـاﯾـه مـنـافـع
طبقاتی خـود را نـداشـتـه اسـت .در
نتيجه سقف فعاليت اﯾن طبقه بر پـاﯾـه
آگاھی خودبهخودی ،سبک عمـل اﯾـن
طبقه اعتراضات مقـطـعـی بـوده و در

مـــعـــامـــالت کـــالن
سياسی و اجتماعـی
حداقل دو دھه اخـيـر
اﯾران ھميشه مجـبـور
بــه دنــبــالــهروی و
حــمــاﯾــت از افــراد و
طبقاتی شـده اسـت
که اشتراک منـافـعـی
با طبقه کـارگـر اﯾـران
)فروشندگـان نـيـروی
کار اعم از کار ﯾدی ﯾـا
فکری – چه در بخـش
توليد و چه در بـخـش
خدمات(نـداشـتـهانـد.
اما اکنون  ۵،۵ميليـون
نفر نيروی جوان از بدنه اصلـی نـيـروی
کار اﯾران )اعم از شاغل ﯾا عضو ارتـش
ذخير کار؛ ﯾعنی بيکار( افرادی ھستـنـد
که:
• تحصيالت دانشگاھی دارند.
• به مسائل سـيـاسـی آشـنـاﯾـی
بيشتری دارند.
• زبانھای خارجی در بين آنـھـا بـه
صورت مـعـنـاداری رواج بـيـشـتـری از
گذشته دارد.
• با وساﯾل ارتباط جمعی ،تکنولوژی
ارتباطی و شـبـکـهھـای اجـتـمـاعـی
آشناﯾی دارند.
• دارای شناخت حداقلی از فـعـاالن
سياسی و صنفی دانشگاه ھسـتـنـد
که ممکن است بعد از دوران دانشـگـاه
نيز بـه فـعـالـيـتھـای اجـتـمـاعـی و
سياسی خود ادامه داده باشند.
• الگوی موفقيت آنھا )کار – خانه –
ماشين – پول  (…-کامال روﯾاﯾی خـارج
از دسترس شده است و اکنون ﯾا بيکار
ھستند و ﯾا بـا شـراﯾـط “نـزدﯾـک” بـه
کارگران ساده کار میکنند.
از ھــمــه مــھــمــتــر اﯾــنــکــه بــه جــز
خواستهھـای صـنـفـی و فـردی ،بـه
درجاتی حامل خواستھای سيـاسـی
و جمعی ھستند.
نتيجه محتمل آن است که تغيير کيفی
اﯾن طبقه سبب شود در آﯾنده نـزدﯾـک
طی ﯾک روند مشخص با به صورت ﯾـک
جھش غير مترقبه شاھد تالش فعاالن
سياسی و صنفی اﯾن طبقه برای ورود
اﯾن طبقه بـه مـعـادالت سـيـاسـی و
معادالت قدرت باشيم که در نتيجه آن،
تــغــيــيــر ســبــک ســيــاســتورزی و
فعاليتھای انتخاباتی و غير انتخاباتـی
نيروھای حکومتـی و مـخـالـفـان نـيـز
دستخوش تغييرات جدی خواھد شد.
در گذشته فعاالن صنفی و سـيـاسـی
بعد از فارغالتحصيلی ﯾا جـذب چـرخـه
کار و زندگی معمولی میشدند ﯾـا از
اﯾران خارج میشدند .عده کمـی نـيـز
باقی میمانند که ھمچنان در بـرھـوت
فعاليت سياسی در اﯾران دسـت و پـا

میزدند؛ ﯾا در ستادھای انتخابـاتـی و
به نفع دولت و قـدرت ،ﯾـا مـنـتـقـد و
مخالف دولت و حکومـت مـیمـانـدنـد.
بــخــشــی در انــزواﯾــی خــواســتــه و
ناخواسه قرار میگرفـتـنـد و تـعـدادی
دﯾگر نھاﯾتاً مشغول مـقـالـهنـوﯾسـی و
فعاليتھای کوچک میشدند .از ھمـه
مھمتر اﯾنکـه آنـھـاﯾـی کـه داعـيـهدار
فعاليت به نفع طـبـقـه کـارگـر بـودنـد
ھمواره در معرض اﯾن نقـد بـودنـد کـه
فاقد ارتباط ارگانيک با بدنه طبقه کارگـر
ھستند .حاال شراﯾط در حـال تـغـيـيـر
است .آن ارتباط ارگانيک بين روشنفکـر
و جامعه ،بين فعال سياسی و جامعه،
بين فعال کارگری و طبقه کـارگـر ،قـرار
است طور دﯾگـری و بـه دسـت خـود
حکومت رقم بخورد.
دولت مستقر و حداقل دو ﯾا سه دولت
پس از آن مستقيماً با تغيير در ترکـيـب
نيروی کار مواجه اسـت .گـوﯾـی قـرار
است بعد از سالھا کـه عـبـارت فـعـال
کارگری تنھا صـفـتـی زﯾـنـتـی جـھـت
توصيف عدهای از اکتيوﯾستھای اﯾـران
بوده است حاال اﯾن عبـارت اسـم رمـز
مقاومت و مبارزه در آﯾـنـدهای نـزدﯾـک
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.
سوای تغييراتی که طبقه کارگر جـدﯾـد
در سپھر سياسی اﯾران اعمال خواھـد
کرد ،اﯾن پيشبينی بسـيـار مـحـتـمـل
اســت کــه اگــر فــعــاالن کــارگــری و
گروهھای مدعی فعالـيـت کـارگـری از
ھم اکنون خود را برای اﯾن تغيير آمـاده
نکنند و برای آن برنامه نداشته باشـنـد
حــذف مــیشــونــد و ﯾــا بــه صــورت
واکنشی در مسيرھـاﯾـی انـدﯾشـيـده
نشده کشيده خواھند شد.
ھمچنين نيروھای سياسـی مـخـالـف
“مجبور” ھستند اﯾن تغيير بزرگ را بـه
رسميت بشناسند و بـرای آن آمـاده
باشند ،چرا که دﯾگر کم و کيف نـيـروی
طبقه کارگر ھمچون سابق نخواھد بود
و اﯾن نيرو نيروﯾی نيـسـت کـه بـتـوان
صرفاً از طرﯾق مطالب فعلی ساﯾـھـا و
شبکهھای خبری و سبک فعاليتھـای
مرسوم در سالھای اخير بر آنھا تـاثـيـر
گذاشت .چه برای آنانی که منافع آنھـا
با منافع اﯾن طبقه ھمپوشانـی دارد و
چه برای آنانکه با اﯾن طبقه تضاد منافع
دارند ،شراﯾط جدﯾد بـه تـحـلـيـلھـای
جدﯾدی نياز دارد که نتيجه آنھا از تغييـر
تاکتيک تا تغيير اسـتـراتـژی را سـبـب
خواھد شـد چـرا کـه تـغـيـيـر فـرم و
محتوای فعاليت سياسی ،صـنـفـی و
اجتماعی و نيز تمامی فـعـالـيـتھـای
فرھنگی و ھنری مرتبـط بـا آن امـری
غير قابل انکار و اجتناب ناپـذﯾـر اسـت.
قطار تارﯾخ در ھيچ اﯾستگاھی منـتـظـر
ھيچ فرد و گروھی نمیماند.

ﺑﻴﺸﻌﻮري
کتاب بيشعوری نوشته ی دکـتر خاوﯾـر
کرمنت که در اون بـه نقـش شـعور در
زندگی و روابط انسانھا پرداختـه ،ﯾکـی
از جــالبترﯾن کتابھاﯾيــه کــه اﯾــن مــدت
خونـــدم .اﯾـــن کتـــاب در ابتـــدا بـــه
سرگذشت ھای مختلف افراد پرداختـه
و بعد تعرﯾفی از بيشعوری ارائه داده و
تو فـصلھای مختلـف انـواع بيـشعور رو
نــامبرده .ھمچنيــن نقــش شــعور در
زنــدگی ،روابــط ،دوســتی ،ازدواج و ..
بررســی کــرده و در آخــر راھکارھاﯾــی
برای درمان اﯾن بيماری ارائه داده .اﯾـن
کتاب که در اﯾران مجوز چـاپ نگرفتـه ،
بـــا لحـــن طنزگونـــه ای کـــه داره بـــه
مشکلی پرداخته که به صورت ﯾک درد
فراگير تو جامعـه رشـد کـرده .قـسمت
ھــاﯾی از کتــاب رو بــه صــورت خالصــه
اﯾنجا قرار ميدم و اميدوارم روزی برسـه
که اﯾن درد رﯾـشه کـن بـشه چـرا کـه
ھيــچ بالﯾــی خانمــان ســوزتر از
بيشعوری نيست.
بيشعوری ﯾک اعتياد اسـت و بدترﯾـن
خصوصــيت اﯾــن اعتيــاد آن اســت کــه
بيشعورھا ذره ای ھم از بيشعورﯾشان
آگاه نيستند .و بيـشعور کـسی اسـت
که کارھای اشتباھی را به روش ھـای
اشتباھی و بـا دالﯾلـی اشـتباه انجـام
ميدھد.
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خصوصيات مشترک بيشعورھا:
خود پسندی فجيع ،نفرت انگـيزی بـی
حـــد ،خيرخواھـــی متکبرانـــه ،ضـــمير
ناخودآگاه غيرقابل نفوذ ،کـسب قـدرت
با خوار و ضعيف کردن دﯾگران ،امتناع از
صفات اصلی انسانی ،سواسـتفاده ی
بی رحمانه از آدمھای ساده
قواعد نانوشته ی بيشعورھا:
تمــام مــشکالت را دﯾگــران بــه و جــود
آورده اند  /نيازی به رﯾشه ﯾابی و حـل
مـــشکالت نيـــست ،فقـــط کـــسی را
پيـــداکن کـــه مـــشکالت را گردنـــش
بينــدازی /تمــام کاســتيھا و خطاھــا را
ميتــوان در پــشت نقــابی از وقاحــت و
گستاخی پنھان کرد /و ...
صفات بيشعورھا به صـورت کامـال
خالصه:
مراقبت خواھـی :اعتقـاد دارنـد کـه

تمام آدمھای روی کره زمين وظيفـه
دارند که خواست ھای آنھا رابرآورده
کننــد /در کارھــای دﯾگــران دخالــت
ميکننــد /از اﯾنکــه دﯾگــران بــه فکــر
خودشان باشند ناراحت ميشوند /از
مشکالت دﯾگران خوشحال ميـشوند
چرا که در اﯾن مواقع توجيھـی بـرای
اشتباھات خود پيدا ميکنند /با دقـت
حواسـشان ھـست کـه بـه دﯾگــران
بفھمانند که به آنھا بدھکارند
اعتماد بـه نفـس :از خـود ممنـون
اند /در ھرکاری که حرفش به ميـان
بياﯾد خبره اند /به خودشان قبوالنده
اند که ھرگز اشتباه نميکنند
تھاجم :نسبت به ھمه چـيز حالـت
تھــاجمی دارنــد :وقــتی احــساس
کننــد تسلطــشان بــر دﯾگــران کمتــر
شــده /وقــتی از آنھــا انتقــاد شــود/
زمانی که مچشان را در ھنگـام خـالف
کاری بگيرند
تعصب فکری :دغدغه ھای دائمی و
مشغوليت ھای ذھـنی خـود را دارنـد:
اطمينـــان از اﯾنکـــه ھميـــشه کـــسی
ھست کـه مشکالتـشان را گـردن اون
بيندازند و حـتی ﯾکـی از دالﯾـل اصـلی
ازدواج آنھا ھم ھمين است /دشـمنان
و دوستانــشان و اﯾنکــه چــه ميکننــد/
حـساب و کتــاب بــدھکاری دﯾگــران بــه
آنھـــا /اطمينـــان از اﯾنکـــه مبـــادا آدم
معمولی محسوب شوند
وقاحـت :از نظـر آدم بيـشعور زندگــی
ﯾعنی وقاحـت و پرروﯾـی :ھيـچ گـاه در
صف نمی اﯾستند /ھيچ وقت خواھـش
نميکنند و ھميـشه دسـتور ميدھنـد /
داد ميزننــــد /تازمــــانی کــــه پاســــخ
حمالتــشان را ندھيــد حملــه ميکننــد/
دوســت دارنــد ھمــه کــار را بــه اســم
خودشان ثبت کنند
شــــادمانی و شــــوخ طبعــــی:
بيشعورھا ميتوانند پوزخنـد و رﯾـشخند
بزننــد /بــه بــدبختی دﯾگــران بخندنــد/
وقــتی کــه تــيز بــازی در مــی آورنــد در
پوست خود نميگنجند
انکار :آنھا انکار را نوعی ھنر ميدانند و
ھرچيزی را تکـذﯾب ميکننـد  :معتقدنـد
ھيــچ مــشکلی ندارنــد /ھرگــز اشــتباه
نميکنند /نيازی بـه پرھـيز از تنـاقض در
رفتار و دروغھاﯾشان احساس نميکنند
عــشق :سراســر زنــدگی بيــشعورھا
عشق است اما عشق بـه خودشـان،

موقعيتــــشان ،ثــــروت ،نظراتــــشان،
تعصباتشان
ارتباط :بيشعورھا عاشق حرف زدننـد
به خصوص در مورد خودشان و گاھـی
خودشــان ھــم حرفھــای خودشــان را
نميفھمنــد /آنھــا بــرای حفــظ کــردن
خودشان ،تخرﯾب دﯾگـران ،بـرای مـزه،
برای عادت و  ...دروغ ميگوﯾند
گوش دادن :آنھـا شـنونده ی خوبـی
ھستند چراکه در کـشف نقطـه ضـعف
ھــا و نقــاﯾص دوســتان و ھمکــاران و
دشمنان خود مھارت دارند
اعتماد :تنھا چـيزی کـه ميتـوان در آن
به بيشعورھا اعتماد داشـت دسيـسه
چينی و دروغگوﯾی است
خــشم :آنھــا اکــثر اوقــات خــشمگين
ھستند :وقتی کـسی تناقضاتـشان را
رو کند /کـسی نباشـد اشتباھاتـشان
راگردن او بيندازند /کسی بخواھد آنھـا
را بابت اشتباھشان سرزنش کند
تناقض و معما :کارھاﯾشان ھميـشه
متنــاقض اســت :معمــوال در ھمــان
حالتی کـه عھدشـکنی ميکنننـد و
دروغ ميگوﯾنــد ادعــای صــداقت و
تعھـد دارنـد /وقـتی کـه تمـام رشـته
ھاﯾتان را پنبه ميکنند ادعا دارند که بـه
خاطر خودتان بوده و ...

انواع بيشعورھا:
بيــــشعورھای اجتمــــاعی ،تجــــاری،
مدنی ،مقدس مآب ،عرفان بـاز ،دﯾـوان
ساالر ،بيچاره ،شاکی
مراحل درمان بيشعوری:
مرحلــه ی نخــست پــذﯾرفتن بيــشعور
بودن است که ھيچ کس بـه انـدازه ی
ﯾــک بيــشعور از اﯾــن مرحلــه واھمــه
نخواھــــد داشــــت /مرحلــــه ی دوم
جــستجو در زنــدگی و پــی بــردن بــه
پوچی شخصيتی )بـيرون کـشيدگی(/
مرحله ی سوم پـشيمانی /مرحلـه ی
چھارم بازتوليد ﯾعنی جاﯾگزﯾنی صـفات
قبلــــی بــــا پــــسندﯾده ی انــــسانی
)بـــادﯾگران ھمکـــاری کنـــد ،قـــدرت را
تقسيم کنـد ،از پـيروزی ھـای دﯾگـران
شادمان شـود ،مـسئوليت اشـتباھات
خــود را بــه گــردن بگــيرد ،بــه دﯾگــران
اعتماد کند ،اجازه دھـد دﯾگـران عقاﯾـد
خود را داشـته باشـند ،دلـسوزی کنـد
و  ( ...و اﯾــن مرحلــه ھيــچ گــاه پاﯾــان
نمی پذﯾرد.
سخن پاﯾانی:
واقعيــت تلــخ آن اســت کــه بــوی گنــد
بيــشعوری از سراســر دنيــای مــا بــه
مشام می رسد و اگـر بـرای زدودن آن
کاری نکنيم به فاجعه خواھـد انجاميـد.
فاجعه وقتی است که دﯾگر اﯾن بو را از
فرط تکرار و عادت احساس نکنيم.

بوﯾی حس نمی کنيد؟

پی نوشت:
ھمونطور کـه قبـال ھـم اشـاره کـردم،
شدﯾدا اعتقاد دارم که شعور بزرگترﯾـن
نقش رو تو انـسان بـودن و زنـدگی مـا
داره ،و خونـدن اﯾـن کتـاب رو بـه ھمـه
توصيه ميکنم ،خيلـی خوبـه کـه موقـع
مطالعــه ی اون از خودمــون بپرســيم:
چقدر بـه اﯾـن صـفات نـزدﯾکيم؟ چقـدر
واقعيت رو انکار ميکنيم و چـه انـدازه از
اشتباھاتمون گرﯾزونيم؟ چقدر از راه رو
اشتباه رفتيم؟ چنـد نفـر در اطرافمـون
ميشناسيم که اﯾـن مـشکل رو دارن و
از سروکله زدن با اونھا خسته شدﯾم؟
چقدر از اﯾن درد ضربه خوردﯾم ﯾا حتـی
چقدر بـا اون بـه دﯾگـران ضـربه زدﯾـم؟
چطور ميتـونيم بـه خودمـون ﯾـا دﯾگـری
کمک کنيم؟
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ﻧﺎدﻳﻪ ﻣﺮاد ...
ﻧﺎدﻳﻪ ﻣﺮاد  ...دﺧﺘﺮي اﻳﺰدي ﻛﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم اﺳﻴﺮ داﻋﺶ ﺑﻮد.
از واژه واژه ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ در اﺟﻼس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺧﻮن ﻣﻲ ﭼﻜﺪ:
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نام شان داعش بود ،آمده بودند ما را به جھنم ببرند و خود
شان سر راه به بھشت بروند!
دعوت نامه شان در دست چپ شان بود و با انگشت
شھادتين دست راست ،آسمان را نشان می دادند!
مادرم برای سکس شرعی بسيار پير بود و طعم حورﯾان
بھشتی را نمی داد ،او را کشتند ،خواھر کوچکم را ھمچون
بره ای تازه نگه داشتند .او باکره بود! ھمچون مرﯾم ،کمی
معصوم تر ،کمی کُردتر ،ھمچون آب زالل!
خواھرم باﯾد زن امير االکبر می شد!
خدا شاھد بود ،ما تفنگ نداشتيم ،سرود "خواﯾه وه ته ن"
می خواندﯾم!
خدا شاھد بود ما گلدان ھا را آب می دادﯾم ،گلھا را گل می
دادﯾم!
خدا شاھد بود آمدند پدرم را به دو قسمت نامساوی تقسيم
کردند؛ سرش را برای وطن جاگذاشتند و بدنش را زﯾر خاک
دفن کردند که نفت شود!
خدا شاھد بود برادر کوچکم را لخت زﯾر آفتاب نگه داشتند و
به او شھادتين ﯾاد می دادند؛ باﯾد می گفت ﷲ بزرگتر است!
خدا شاھد بود او از فرط عطش و بی آبی جان داد!
خدا شاھد بود سياه بودند ،مردانی از سرزمين حجر و آتش و
ما زبان شان را نمی فھميدﯾم ،اما رفتار شان را!...
مردانی با رﯾش ھای بلند ،مغزھای کوتاه ،باورھای سخت!
نام شان عقرب ،ملخ ،سوسمار بود! لشکری از لجن و پشم
و اعتقاد!
آن ھا آمدند ،آرزوھای من را کشتند ،آن ھا من را غنيمت صدا

می زدند!
آن زمان دﯾگر نادﯾا نبودم ،آن روز دختری بودم با روحی زخمی
که از نفس ھاﯾم خون میچکيد ،آن روز ھيوالی ظرﯾفی بودم
که با جھان قطع رابطه کرده بودم ،در من انسان مرده بود و
الشه ای بودم که حتی مومياﯾی ھزار ساله اش ارزش
نداشت ،آن روز مرگی بودم در روحی!
بعد از آن زنی می مرد ،زنی حامله می شد ،زنی خودکشی
می کرد ،زنی خودسوزی ...زنی ھزار رکعت نماز جبر می
خواند!
بعد از آن زنانی ،از رنج حامله شده بودند ،زنانی فقط ﯾک
تقوﯾم می شناختند :روز اول تجاوز ،روزھای بعد از آن عذاب!
بعد از آن ،تارﯾخ به دو دوره تقسيم شد :قبل از فاجعه ی
سياه  -بعد از فاجعه ی سياه!
بعد از آن زنان فقط ﯾک خيابان را سر راست بلد بودند ،خيابان
منتھی به بيمارستان بيماران روانی!
بعد از آن زنان فقط ﯾک آواز می خواندند" :ای مرگ کجاﯾی؟
زندگی مرا کشت".
بعد از آن زنان تابوت بودند و کودکان در شکم شان مردگان
ھزار ساله!
بعد از آن زنان مجسمه ای بودند که وسط شھر برای عبرت
تارﯾخ نصب شده بودند!
آن روز ھوا گرم بود ،خدا شاھد بود ،مردی آمد ،من را کشت
و باز دعا می خواند تا دوباره زنده شوم!!!
"ترجمه از حميرا قادری"

ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎن:

ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﻲ ﻋﺪاﻟﺘﻲ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﺳﺖ

يکـــــــــــشنبه  ١۶مھـــــــــــر - ١٣٩۶
 ٠٨اکتبر ٢٠١٧
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دماوند-مانی تھرانی :در ھمـه پرسـی
روز بيــست و پنجــم ســپتامبر اکثرﯾــت
ساکنان کردستان عراق به جداﯾی اﯾن
اقليـــم از کـــشور عـــراق رأی دادنـــد.
رفرانــدومی کــه دولــت مرکــزی عــراق،
اﯾران ،ترکيه و اﯾـاالت متحـده آمرﯾکـا از
پيـش اعـالم کـرده بودنــد کـه آن را بــه
رسميت نمی شناسند ،زﯾرا بـا قواعـد
حقــوق بيــن الملــل ســازگاری نــدارد و
ھمچنيــن در فــضای پــر تنــش امــروز
منطقه خاورميانه بنزﯾنی تازه بر آتشی
کھنه خواھد بـود .از سـوﯾی اميـدواری
کردھا اﯾن است کـه بـا اﯾـستادگی بـر
خواست خود اگر نه استقالل ،دسـتکم
امتيــازاتی بــه دســت آورنــد .در طــرف
مقابل ھم دولت مرکزی عراق ،ترکيه و
اﯾران اعـالم کـرده انـد کـه بـا مـسدود
کـــردن شـــرﯾان اقتـــصادی کردســـتان
عراق ،مـصمم ھـستند تـا کردھـا را از
تصميم خود منـصرف کننـد .ھرچنـد در
اﯾــن ميــان موانعــی ھــم وجــود دارد .از
جمله اﯾنکه اﯾران از تحرﯾک احساسـات
قومی کردستان اﯾران ھـراس دارد کـه
مبــادا زخــم کھنــه درگيرﯾھــای دھــه
شصت خورشيدی سر باز کنـد ،ترکيـه
در سالھای گذشته ده ميليـارد دالر در
کردستان عراق سـرماﯾه گـذاری کـرده
کــه دســت شــستن از اﯾــن داراﯾــی
بــراﯾش آســان نخواھــد بــود ،اﯾــاالت
متحده در ماھھای اخير شـبه نظاميـان
کرد سوری را برای نـبرد بـا داعـش بـه
ســالحھای ســنگين مجھــز کــرده کــه
معلــوم نيــست اگــر کردھــای مــسلح
سوری به ﯾاری کردستان عـراق بياﯾنـد
چــه اتفــاقی رخ خواھــد داد ﯾــا اگــر
اســرائيل از طرﯾــق آســمان محاصــره
کردستان عراق را بشکند و ﯾا اگـر بيـن
کردھا با داعش اتحـاد تـاکتيکی شـکل
بگــيرد و بــسياری اگرھــای دﯾگــر کــه
پاسخ آن در روند تحـوالت آﯾنـده نھفتـه
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
از زاوﯾــه ای بنيــادی تــر حــق تعييــن
سرنوشت کردھا و حق حفـظ تماميـت
ارضــی کــشورھا را بــا دکــتر “حــسين
موسوﯾان” رئيس ھيـأت اجرائيـه جبھـه

ملی اﯾران در ميان گذاشته ام که مـی
خوانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
*قداست حفظ تماميـت ارضـی از
کجــا رﯾــشه مــی گــيرد و بــر چــه
اساســی مــی تــوان بــرای رأی
اکثرﯾـــــت مـــــرز قائـــــل شـــــد؟
قداست حفظ تماميت ارضـی از ھمـان
اصل حفظ و دفاع از حرﯾم خانـه نـشأت
مــی گــيرد .بــه ھمــان گونــه کــه ھمــه

انسان ھا خود را مقيـد و موظـف مـی
دانند که از حرﯾم خانـه و خـانواده خـود
در برابر ھر تعـرض و تھـاجمی تـا پـای
جان اﯾستادگی و مقاومت کننـد ،بـرای
ھر ملتی نيز حفظ سـرزمين و دفـاع از
تماميت ارضی از اولين وظاﯾف اسـت .
در حقيقت برای ھـر ملـتی ،کـشورش
در حکم خانه آبا و اجـدادی او اسـت و
مانند ملـک مـشاعی اسـت کـه در آن
زاده شده و پرورش ﯾافتـه و فرزندانـش
نيز در ھمين خاک رشد کرده و شـکوفا
می شوند .پس حفظ و حراست از اﯾـن
خــاک بــه منزلــه نگھبــانی و دفــاع از
زندگی و موجودﯾـت و شـرافت خـود و
نسل ھای آﯾنده و ﯾـک وظيفـه اوليـه و
مقدس است .آقای محمـد حجـازی در
ﯾکی از داستان ھای کتـاب « آﯾينـه »
خود به زﯾبا ترﯾن شـکلی اﯾـن قداسـت
سرزمين و دفاع از وطن را وصـف کـرده
اســت .او در اﯾــن داســتان شــرح مــی

دھد که چرا وقتی قرار است دو گاو به
جنگ ھم بروند باﯾد در ﯾک لحظـه و بـه
طـور ھــم زمـان بـه ميــدان مبـارزه وارد
شوند ،زﯾرا اگر ﯾکی از آن ھا حتی چند
لحظــه زود تــر وارد اﯾــن ميــدان شــود
نسبت بـه ميـدان احـساس مالکيـت و
وطن بودن پيدا کرده و برای دفـاع از آن
با نيروﯾی بسيار زﯾاد تـر بـه جنـگ گـاو
دﯾگر که دﯾر تـر وارد ميـدان شـده مـی
رود و قطعــا پــيروز مــی شــود .اﯾــن
داستان درباره گاو اسـت کـه از آن بـه

عنوان سـمبل کـم عقلـی و کودنـی و
بی احساسی نام می بـرﯾم .در مـورد
مرز رای اکثرﯾت :به باور من در تـصميم
گيری درباره تماميت ﯾـک سـرزمين اول
باﯾد تمـام سـاکنان آن سـرزمين ﯾعنـی
تمام مـالکين آن ملـک مـشاع شـرکت
داشته باشند و بعد باﯾد تـصميم گـيری
آن ھا معقول و مبتنی بر منافع ھمگی
باشد .مثأل اگر اکثرﯾتی تـصميم بگيرنـد
که بخشی از پيکر خـود را قطـع کننـد،
اﯾن تصميمی نا معقول ونا موجه است
که بـا ھيـچ منطقـی سـازگاری نـدارد.
.

*کرد ھا می گوﯾنـد مـا صـد سـال
برای حقوق خود مبارزه کرده اﯾـم.
امروز که موقعيتی به دست آورده
اند ،برای مانـدن در قالـب عـراق و
دﯾگر کشورھای منطقه چه نفعـی
دارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد؟
کرد ھا ھمان گونه که تارﯾخ مـی گوﯾـد
و ھمـه بــدان اذعـان دارنــد ،از قدﯾمــی
تـــرﯾن و اصـــيل تـــرﯾن اقـــوام اﯾرانـــی
ھـــستند .متأســـفانه در ســـال ٨٩٣
خورشيدی و در جرﯾان جنـگ چالـدران،
بخشی از کردستان از اﯾران جـدا و بـه
خاک امپراطوری عثمانی ضـميمه شـد
و بعدھا و پس از جنگ بين المللی اول
و انقراض امپراطوری عثمانی ،در حدود
ﯾکصد سال پيش اﯾن بخش ھـای جـدا
شــده از اﯾــران بيــن کــشورھای تــازه
تاسيس ترکيه ،عراق و سورﯾه تقسيم
شد .اگر کردھا بازگشت به مـام وطـن
اصلی و تارﯾخی خود ﯾعـنی اﯾـران را از
حقوق خود معرفی مـی کردنـد ،شـاﯾد
خواسته مستدل تر و معقـول تـری بـه
نظر می رسيد ،امـا کوچکـترﯾن حرفـی
در اﯾن زمينه شنيده نشده است
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در ســال  ١٩٩١وقــتی اتحــاد جماھيــر
شــوروی فروپاشــيد ،مــردم برخــی از
جمھــوری ھــای جــدا شــده از اتحــاد
شوروی بوﯾژه مردم جمھوری اذرباﯾجان
بــــه شــــکلی خودجــــوش ،نگاھــــی
مــشتاقانه بــه طــرف ســرزمين مــادری
خود ﯾعنی اﯾران داشتند و شاھد بودﯾم
کــه ھــزاران نفــر از مــردم جمھــوری
آذرباﯾجــان در کنــاره شــمالی رودخانــه
ارس تجمــع کــرده و بــرای اﯾــران ابــراز
احساسات می کردند و حـتی بعـضی
از آن ھا بـرای رسـيدن بـه خـاک اﯾـران
خود را به آب می زدند ،امـا متأسـفانه
در اﯾــن طــرف حاکميــت بــی کفاﯾــت
نتوانست از ﯾـک فرصـت تـارﯾخی بھـره
بگيرد و به روی اﯾرانيـانی کـه در جنـگ
ھــای اﯾــران و روس و بــا قراردادھــای
ننگين گلستان و ترکمنچای از سرزمين
اﯾران دور افتاده بودند ،آغوش بگـشاﯾد.
آﯾــا در ﯾــک فرصــت تــارﯾخی اتحــاد دو
آلمــان بنــا بــه خواســته ھــر دو طــرف
اتفـاق نيفتــاد؟ البتـه واضـح اســت کــه
ادعا ھای ارضـی از طـرف ھمـساﯾگان
به مناسبت سوابق تـارﯾخی در جھـان
امروز نا معقـول و بـال موضـوع اسـت و
اگر چنين شود ،سراسـر دنيـا غـرق در
مناقشه و جنـگ و جـدل خواھـد شـد،

امــا ميــان
ادعـــــــای
ارضـــــــی
دولــت ھــا
و خواسته
مـــــــــردم
بــــــــــرای
الحـاق بـه
سرزمينی
کـه بـه آن
تعلـــــــــق
داشــــــته
اند ،تفاوت
زﯾــــــــادی
وجـــــــــود
دارد.
حتی می توان گفت که اﯾن گونه اتحاد
ھــا وھــم گراﯾــی ھــا بــه نفــع جامعــه
بشری است .امروز کردھا در حکومـت
فدرال عراق از موقعيت خوبی برخوردار
ھستند و طبق قـانون اساسـی جدﯾـد
عــراق رئيــس جمھــور از بيــن کــرد ھــا
انتخاب می شود و نماﯾنـدگان کـرد ھـا
در پارلمان عراق حضور دارند و کردھا از
حق خودمختاری برخوردار ھستند و در
اﯾن شراﯾط بحرانی و جنگـی حـاکم بـر
اﯾن کشور ،اقليم کردستان از پيشرفت
ھــا و اعتــالی قابــل توجھــی برخــوردار
شده اسـت .بنـابراﯾن بـاقی مانـدن در
چـــارچوب فـــدرال عـــراق -کـــه اقليـــم
کردستان ھم در تنظيم قانون اساسی
آن مشارکت داشته و بـر پـای آن مھـر
تاﯾيد نھاده -کـامال بـه نفـع و مـصلحت
اقليــم کردســتان اســت .باﯾــد متذکــر
شـوم کــه صـرفنظر از موقعيــت زمانــی
بـسيار نــا مناســب ،جــدا شــدن اقليــم
کردســتان از کــشور فــدرال عــراق بــا
چــالش ھــای عمــده ای روبــرو خواھــد
شد .اقليم کردستان از ارتباط مستقيم
با درﯾـا محـروم اسـت و بنـابراﯾن بـرای
تھيه ماﯾحتاج ضروری و تبـادالت تجـاری
از جملــــه فــــروش نفــــت از طرﯾــــق
کــشورھای عــراق و ترکيــه و ﯾــا اﯾــران
نيازمند اسـت .در حاليکـه ھيـچ ﯾـک از
اﯾــن ســه کــشور بــا پيــداﯾش کــشور
مستقل اقليم کردستان -بنـا بـر دالﯾـل
مختلـــف -موافقـــت ندارنـــد و از حـــاال
مرزھای خـود را بـه روی اقليـم بـسته
انــد .ھمــه پرســی اســتقالل اقليــم
کردســتان بــا مخالفــت ســازمان ملــل
متحد و دولـت اﯾـاالت متحـده آمرﯾکـا و
کــشورھای اروپــاﯾی و بــه طــور کلــی
جامعه جھانی روبرو شد .باﯾـد در نظـر
داشــته باشــيم کــه کردھــای ســاکن

اقليم کردستان از طواﯾـف مختلـف و بـا
گــوﯾش ھــای متفــاوت و ســابقه جنــگ
ھای خـونين بـا ﯾکـدﯾگر و بـه اصـطالح
سابقه پدرکشتگی تـشکيل شـده انـد
که به محـض شـکل گـرفتن اسـتقالل،
اولين خطر آغاز جنگ ھای داخلی بيـن
اﯾن طواﯾف و احزاب رقيب خواھد بـود .
*بخــش بزرگــی از کردھــای اﯾــران
سنی مذھب ھستند و از گذشـته
تا امروز عمومأ با حکومـت مرکـزی
مخــالف بودنــد و ھــستند .جداﯾــی
کردستان بـرای قـدرت و انـسجام
حکومت شـيعی اﯾـران چـه نفـع و
دارد؟
ضــــــــــــــــــــــــررھاﯾی
خــط کــشی مــذھبی در مــورد اقــوام
اﯾرانــی از جملــه در مــورد کردھــا غيــر
منطقی وغير قابل قبول اسـت و اتخـاذ
چنين موضعی اشـتباه اسـت .اﯾرانيـان
چه شيعه و چه سنی ،چه مسلمان و
چه غير مسلمان ھمه اﯾرانی ھـستند
و باﯾـد بتواننـد بـدون ھيچگونـه تبعيـض
مــذھبی در ســرزمين اجــدادی خــود
زندگی کنند .به نفـع حاکميـت اﯾـران و
تماميت ارضی کشور اسـت کـه ھمـه
اﯾرانيـان را فـارغ از اعتقـادات مــذھبی،
شھروند اﯾن کشور بداند و بـرای ھمـه
اﯾرانيان حقوق ملی ﯾکسان قائل شود.
بيشتر مخالفت ھای کردھا با حکومـت
مرکزی چه در گذشته و چـه امـروز بـه
علت عدم توجه به اوضـاع معيـشتی و
تبعيـــــض درمـــــورد آنھـــــا اســـــت.

* برخی ناظران جـداﯾی کردسـتان
را بـه شـکل گـرفتن ﯾـک اسـرائيل
جدﯾد در منطقه تـشبيه کـرده انـد.
دولت اسرائيل از اسـتقالل کردھـا
حماﯾت می کند ،امـا کـرد ھـا مـی
گوﯾنـــد مـــا ســـرزمين دﯾگـــری را
اشغال نکرده اﯾم .اﯾن قياس تا چه
انـــــــدازه درســـــــت اســـــــت؟
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البتــه مــی تــوان پيــش بيــنی کــرد کــه
شــکل گــرفتن ﯾــک کــشور مــستقل در
اقليم کردستان عراق ،سبب مناقشات
و در گــيری ھــای جدﯾــدی در منطقــه
خواھد شد که به مناقشات بين اعراب
و اســـرائيل بـــی شـــباھت نيـــست.
درگيری بيـن طواﯾـف و احـزاب مختلـف
کــرد کــه مــسبوق بــه ســابقه اســت،
درگــيری بيــن دولــت مرکــزی عــراق
وکردھا ،مداخالت کشورھای ھمـساﯾه
بنا بر نگرانـی ھـا و مالحظـاتی کـه در
مورد امنيت ملی و تماميت ارضی خود
پيــدا خواھنــد کــرد ،ھمگــی محتمــل
ھستند ،اما بدتر از ھمه اﯾن که تجزﯾـه
عراق پيش درآمد و فتح بابی بر تجزﯾـه
ھــای دﯾگــر در کــشورھای خاورميانــه
خواھد شد و به نظر می رسـد در اﯾـن
زمينه برنامه رﯾـزی ھـاﯾی ھـم صـورت
گرفته باشد .آقای برنارد لوئيس نظرﯾـه
پرداز و تئورﯾسين انگليسی االصـل کـه
از سال  ١٩٨٢تابعيت آمرﯾکا را پذﯾرفت،
نظرﯾه ھاﯾی در مورد برخورد تمـدن ھـا
ارائـــه کـــرده کـــه آقـــای ســــاموئل
ھانتينگتون کتاب «بر خورد تمدن ھـا »
را بـــر اســـاس نظرﯾـــه ھـــای اﯾـــشان
نگاشته است .آقـای برنـارد لـوئيس در
ســـال  ١٩٩٩در دانـــشگاه تـــل آوﯾـــو
دکترﯾنی را ارئه کرد کـه بـه موجـب آن
کـشورھای خاورميانــه از جملــه اﯾــران،
عراق ،سورﯾه ،ﯾمن ،عربستان و ليبـی
باﯾـــد بـــا اســـتفاده از قـــوم گراﯾـــی و
اختالفات مذھبی که در اﯾـن کـشورھا
وجود دارد به صورت کشورھای کوچـک
تــر تجزﯾــه شــوند .در اﯾــن صــورت اﯾــن
کشورھای کوچک تر بھـتر و آسـانتر از
حالــت فعلــی قابــل کنــترل ھــستند و
کشورھای استعماری و کمپـانی ھـای
نفـــتی تـــسلط بھـــتری بـــر منطقـــه
خاورميانه پيدا خواھند کرد .البته بـرای
اﯾن تجزﯾه ھا نقشه جغرافيای جدﯾـدی
ھــم عرضــه شــده اســت .متأســفانه
نظرﯾه ھای آقـای برنـارد لـوئيس مـورد
پذﯾرش نئوکان ھا وگـروه ھـای راسـت
آمرﯾکا ھـم قـرار گرفتـه و آنھـا او را بـه
نوعی مرشد خود می دانند.

* برخــی صــاحبنظران کــرد مــی
گوﯾنــد اﯾــران نباﯾــد نگــران تجزﯾــه
کامل باشد .اﯾـن اسـتدالل تـا چـه
انــدازه درســت اســت و موقعيــت
کردســتان چھــار کــشور منطقــه
چقــدر بــا ﯾکــدﯾگر متفــاوت اســت؟
بــا درﯾــغ و تأســف عملکــرد حاکميــت
جمھــوری اســالمی بــا تبعيــض ھــا و
سلب آزادﯾھای سياسـی و مـذھبی و
اجتمــاعی و زﯾــر پــا نھــادن اعالميــه
جھانی حقوق بـشر ھمـراه بـوده و در
بيــن اقــوام مختلــف اﯾــران و برخــی از
استان ھای مرزی دﯾدگاه ھـای منفـی
نسبت بـه حکومـت مرکـزی بـه وجـود
آورده است .حاکميت نباﯾد با اعتراضات
و خواسته ھای بر حـق اقـوام مختلـف
ھموطن با زور و سرکوب و قـوه قھرﯾـه
برخورد کند که اﯾن گونه برخورد ھـا بـه
جاﯾی نمی رسد و نتيجـه معکـوس بـه
بار می آورد  .حاکميت باﯾد با احترام به
شأن و شخصيت انسانی اقوام اﯾرانـی
و احــترام بــه باورھــای دﯾــنی آنھــا و
سرماﯾه گذاری و اﯾجـاد کـار در مناطـق
محروم و رفع معضالت معيشتی مـردم
اﯾن مناطق ،به خواسته ھا و نيازھـای
ھموطنان پاسخ مثبت بدھد .البته اﯾـن
امر مستلزم آن اسـت کـه حاکميـت از
منــابع مــالی اﯾــن کــشور ثروتمنــد در
جھت رفاه و تامين نيازھای مردم بوﯾـژه
در منــاطق محــروم اســتفاده کنــد ،نــه
اﯾنکــــه منــــابع مــــالی کــــشور را در
مناقشاتی ھزﯾنه کند که ھيچ سـودی
بـــرای منـــافع ملـــی اﯾـــران نـــدارد.
*برخــی معتقدنــد بــه عنــوان راه
چــاره و بــرای مــصونيت در برابــر
خطر تجزﯾـه ،اﯾـران باﯾـد سيـستم
اداره کشور را بـه حکومـت فـدرال
تغيــير دھــد و عــده دﯾگــری اتفاقــأ
فدراليسم را قـدم اول تجزﯾـه مـی
دانند .به نظر شما مزاﯾا و مـضرات
احتمــالی فدراليــسم بــرای اﯾــران
چيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــست؟
مــن بــا عقيــده دســته دوم مــوافقم و
فدراليــسم را بــرای اداره ميھــن ﯾــک

پارچــــه مــــان نمــــی پــــسندم .بــــا
سانتراليسم مطلق ھم مخالفم ،بلکـه
ﯾک حالت حد وسط ﯾعـنی رژﯾوناليـسم
را برای اﯾران مناسب می دانم .من بـر
اﯾن باورم که اگر انتخابات آزاد -و بـدون
دخالــت حاکميــت تحــت عنــوان نظــارت
استــصوابی -در کــشور برگــزار شــود و
ھموطنان در ھمه استان ھـای کـشور
بتواننـد نماﯾنـدگان راسـتين خـود را بـه
ﯾک مجلس واقعی بفرستند ،اگر آزادی
بيــان و قلــم رعاﯾــت شــود ،اگــر آزادی
احــزاب و اجتماعــات و اتحادﯾــه ھــای
صنفی وجود داشته باشـد ،اگـر مـردم
اقــوام مختلــف اﯾرانــی آزادی مــذھب و
آزادی استفاده از گوﯾش ھای محلی و
آداب و سنن خود را داشته باشند ،اگـر
از شخـصيت ھـای اقـوام بـرای تـصدی
مــسئوليت ھــای منــاطق خودشــان و
مــسئوليت ھــای کــشوری اســتفاده
شود و اگر امکانات مـالی کـشور بـرای
ھمــه اســتان ھــا بــدون تبعيــض صــرف
شود؛ ھيچ خطـری بـرای تجزﯾـه اﯾـران
وجود نخواھد داشت.

درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻲ در اﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن،
دﻛﺘﺮ داود ﻫﺮﻣﻴﺪاس ﺑﺎوﻧﺪ
قبل از انقالب ھـم اسـتـقـالل کـردھـا
مخالفانـی جـدی داشـت؛ تـرکـيـه از
کردھا استفاده ابزاری میکرد و شـاه
ھم با استقالل کـردھـا مـخـالـف بـود.
ولی اﯾران باﯾد سياست مـتـفـاوتـی از
ترکيه نسبت به کردھا در پيش بگيرد.

البته االن ھم کردستان در خودمختاری
مطلق به سر میبرد .ما بـاﯾـد مـلـجـا
کردستان باشيـم .الـبـتـه کـردسـتـان
تصميم خـود را گـرفـتـه اسـت و مـا
نمیتوانـيـم جـلـوی اﯾـن تصـمـيـم را
بگيرﯾم.

سياست اﯾران در قـبـال کـردھـا بـاﯾـد
نصيحت پدرانه توام با شفقـت بـاشـد؛
اقدامی فراتر از آن به نفع اﯾران نيست.

خرد سياسی اﯾجاب میکند که ما اگر
از تصميم آنھا حـمـاﯾـت نـمـیکـنـيـم،
مخالفت جدی و تھدﯾد ھـم نـداشـتـه
باشيم.

استقالل کردھا در درازمـدت بـه نـفـع
اﯾران است .کردستان عراق جـزئـی از
اﯾران بوده؛ بخشی از اﯾن سرزمـيـنھـا
– از جمله دﯾاربکر و سلـيـمـانـيـه – در
زمان شاه اسماعيل صفوی در جـنـگ
چالدران از اﯾـران جـدا شـد؛ امـا اﯾـن
قرابت فرھنگ تا امروز ادامه دارد.
کردھا با اﯾران ھموطن ھستنـد و ﯾـک
سرزمين دارند ولی عراق و ترکـيـه بـه
کردھا چنين نگاھی ندارند .امـا دولـت
ترکيه تا مدتھا به کردھـا «تـرکھـای
کوھستانی »میگفت.

مساله اﯾران با ترکيه و عراق جداست؛
عمال کردھا در آنجا بـه طـور مـطـلـق
خودمختار ھستند ،پـرچـم ،بـودجـه و
پارلمان جداگانهای دارند.
البته تحرﯾم کردستان عراق کوتاه مدت
است ،مگر پاکستان را تحرﯾم نکردند ﯾا
خيلی از کشورھای دﯾگر.
ن دوم اسـت و
کردستان عـراق ،اﯾـرا ِ
کردستان اﯾران و عراق شبـيـه بـرلـيـن
غــربــی و شــرقــی نــخــواھــد بــود.

سالھاست که اﯾران در ھمـسـاﯾـگـی
خود کردستان عراق دوفاکـتـو را دارد؛
ولی ھرگز چنين مشکلی ھـم پـيـش
نيامده است.
از طرفی ،مھمتـرﯾـن تـھـدﯾـد اﯾـران از
سمت غرب بوده است و برای ھميـن،
کردستان ھمرای با اﯾران در درازمـدت
به نفع اﯾران خواھد بود .اﯾـران بـاﯾـد از
مردم کردستان عراق حماﯾت کند.
منبع :روزنامه «شرق »نظرﯾـه اسـتـاد
بی پيراﯾه وبزرگوار مـلـی  -دکـتـر ھـر
ميداس باوند«
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ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮي :ﻣﻦ ﺑﻲﻛﺲﺗﺮﻳﻦ زﻧﺪاﻧﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮم

محمد نظری زندانی سياسی در زنـدان رجـاﯾـی
شھر در سومين ماه از اعتصاب غذای خود نامهای
منتشر کرده است .آقای نظری در اﯾن نامـه آورده
است ٢۴ :سال است کـه در پشـت مـيـلـهھـای
زندان از مھاباد و اروميه تا ھمـيـن زنـدان رجـاﯾـی
شھر و ھر روز بیکستر از روز پـيـش و تـنـھـاتـر
شدهام .من بیکسترﯾن زندانی اﯾن شھرم!

متن نامه محمد نظری:
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آھای مردم!
بیکسترﯾن زندانی اﯾن شھرم!...
شھری که با نام زندانش عجين شده است،
با عجاﯾب ،شھری که  ٨١روز از اعتصابم میگذرد،
اما ھيچ گوش شنوا و دست ﯾاری دھندهای
از آن برای من نمانده است.
محمد نظری ھستم،
 ٢۴سال است که در پشت ميلهھای زندان از مھاباد و اروميه تا ھمين زندان رجاﯾی شھر و ھر روز بیکستر از روز پيش و
تنھاتر شدهام .پدر و مادر و برادرم رھسپار گورستان بوکان شدهاند ،و جز شما مردم کسی را ندارم ٨١ .روز از اعتصابم
میگذرد .اعتصابی برای خواستهای ساده .خواستهام نه آزادی و نه مرخصی بلکه اجرای قانون است .قانونی که با اجرای
آن  ۴سال و نيم پيش باﯾد آزاد میشدم ،ولی دستھای نامرﯾی قدرت و امنيت از اجرای اﯾن قانون )مواد ،١٢٠ ،٩٩ ،١٠
 ٧٢٨از قانون مجازات اسالمی جدﯾد( درباره من جلوگيری میکنند .حال پس از  ٢۴سال زندان و در عين تنھاﯾی و
بیکسی ھيچ راه دﯾگری جز اعتصاب براﯾم نمانده است.
کجائيد مردم؟
مرا به خاطر بیکسیام به حال خود مگذارﯾد.
فرق من با “آرش صادقی” که بيش از  ٧٠روز گرسنگی کشيد در چيست ،جز اﯾنکه که او پدر و ھمسری داشت ،و شما
مردم را ،اما من ھيچ کسی ندارم .پدر ،مادر ،و برادرم که سالھاست در گورستان بوکان خوابيدهاند ،و مرا اگر دست ﯾاری
گری باشد ،شمائيد که تنھا تکيه گاه و اميدم ھستيد.
مرا کمک کنيد،
کمک کنيد صداﯾم شنيده شود،
که اکنون چيزی جز مرگ برای رھا شدن
از اﯾن عذاب زندان و اعتصاب براﯾم نمانده است.
کمکم کنيد برای رسيدن به حق قانونی آزادی،
که از من درﯾغ کردهاند .جز اﯾن اگر باشد بر اعتصابم میمانم تا با مرگ رھسپار گورستان بوکان شوم ،که جز آنجا ھيچ
جاﯾی و ھيچ کسی براﯾم نمانده است.
محمد نظری
چھارشنبه  ٢۶مھر  /زندان رجاﯾیشھر

در ﻧﮕﺎه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻮري

"مرگ" وجود ندارد!
باربور و برخی دﯾگر از فيزﯾک دانان ھـر
واحد خاص از زمان )لحظه( را به عنوان
ﯾک کل در نظر می گيرند ،آنھا معـتـقـد
ھستند که اﯾن لحظه به خـودی خـود
کامل است و در جـای مـخـصـوص بـه
خود قرار دارد .مـا در زنـجـيـره ای از
«اکنون ھا »زندگی می کنيـم .بـاربـور
می گوﯾد« :ما عميقا معتقد ھسـتـيـم
که ]اشياء[ در جاﯾگـاه مشـخـصـی در
نسبت با دﯾگر اشياء وجود دارنـد .امـا
اکنون ھا )لحظه ھـای اکـنـون( صـرفـا
وجود دارند ،نه بيشتر و نه کمتر».

فــرادﯾــد| رابــرت النــزا و بــاب
برمن؛ در اﯾن ﯾادداشت ما بـه شـمـا
می گوﯾيم که چه اتفاقی بعد از مـرگ
تان می افتد .خب ،اﯾن اتفاق آنقدر ھـا
ھم جدی نيست ،چـون شـمـا واقـعـا
نمی ميرﯾد.
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به گزارش فرادﯾد به نقل از اﯾـان،
نگاه ما درباره جـھـان ،کـه اصـطـالحـا
زﯾيست محوری ) )biocentrismخوانده
می شود ،و در آن نـحـوه زﯾسـت و
آگاھی ما واقعيت اطراف ما را به وجود
می آورد ،مرگ به ھيچ وجه جاﯾـی در
آن ندارد .برای اﯾنکه فھم کاملی از اﯾن
مطلب بدست بياورﯾم ،الزم اسـت کـه
به نظرﯾه نسبيت آلبرت اﯾنشتاﯾن ﯾکـی
از بزرگترﯾن فيزﯾک دانان جـھـان مـدرن
رجوع کنيم .ﯾکی از نتاﯾج مھـم آثـار او
اﯾن بود که گـذشـتـه ،حـال و آﯾـنـده،
مطلق نيستند ،اﯾن اﯾده ،تصور معمـول
ما از زمان را از بين برد.
جوليان باربور ،استاد فيزﯾک می گوﯾـد:
«اگر شما سعی کنيد که زمـان را در
مشت خود بگيرﯾد ،از الی انـگـشـتـان
تان فرار مـی کـنـد .مـردم مـطـمـئـن
ھستند که زمان وجود دارد امـا نـمـی
توانند آن را به چنگ بيـاورنـد .امـا مـن
فکر می کنم آنھا به اﯾن دلـيـل نـمـی
توانند زمان را به چنگ بياورند زﯾرا اصـال

چنين چيزی وجود ندارد».
باربـور و بـرخـی دﯾـگـر از
فيزﯾک دانان ھر واحد خاص
از زمان )لحظه( را به عنوان
ﯾک کل در نظر می گيـرنـد،
آنھا معتقد ھستند که اﯾـن
لحظه به خودی خود کامـل
است و در جای مـخـصـوص
به خـود قـرار دارد .مـا در
زنجيره ای از «اکنون ھـا »
زندگی می کـنـيـم .بـاربـور
می گوﯾد« :ما عميقا معتقد ھسـتـيـم
که ]اشياء[ در جاﯾگـاه مشـخـصـی در
نسبت با دﯾگر اشياء وجود دارنـد .امـا
اکنون ھا )لحظه ھـای اکـنـون( صـرفـا
وجود دارند ،نه بيشتر و نه کمتر».
در واقــع ،از نــظــر ﯾــکــی از ھــمــکــار
اﯾنشتاﯾن به نام جان وﯾلر ،کـه بـاعـث
شھرت کلمه «سيـاه چـالـه »در بـيـن
عامه مردم شد ،اﯾن موضـوع بـدﯾـھـی
است که زمان ﯾـک جـنـبـه اصـلـی از
واقعيت نيست .در سال  2007آزماﯾش
«انتخاب متاخر »وﯾلر نشـان داد کـه
شما می توانيد با تغيير دادن ﯾک پـرتـو
نورِ بخصوص به نـام فـوتـون در زمـان
حال ،در گذشته تغييری اﯾجاد کنيد.
ھمين که پرتو نور ،از دﯾوار چنگال مانند
دستگا ِه آپاراتِ آزماﯾشگاه ،عبـور کـرد،
می باﯾد تصميم بگيـرد کـه مـثـل ذره
رفتار کند ﯾا اﯾنکه رفتـارش مـثـل مـوج
باشد .سپس ) بعد از اﯾنکه پرتو نـور از
دﯾوار چنگال مانند عبور کرد( دانشمـنـد
می تواند کليد را روشـن ﯾـا خـامـوش
کند .آنچه که دانشمند در آن لـحـظـه
انجام می دھـد بـر تصـمـيـم ذره در
خصوص رفتارش پـس از گـذشـتـن از
دﯾوار چنگال مانند تاثير می گذارد] .بـه
عبارت دﯾگر دانشمـنـد در زمـان حـال
تعيين می کند که ذره باﯾد چه رفتـاری
در گذشته داشته باشد[.
اﯾن آزماﯾـش و دﯾـگـر آزمـاﯾـش ھـای
مشابه اﯾن به نحو فزاﯾنـده ای نشـان

می دھند که جرﯾان زمان غير واقعی و
گمراه کننده است .اما وقتی که زمـان
وجود نداشته باشد چگونه می توانـيـم
جھان را درک کنيم؟ اﯾن واقـعـيـت چـه
تاثيری بر مفھوم مرگ می گذارد؟
قائالن به نظرﯾه زﯾسـت مـحـوری اﯾـن
مسئله را تا حدودی بـرای مـا روشـن
می کنند .ورنر ھاﯾزﯾنبرگ ،برنده جاﯾـزه
نوبل و پيشگان مـکـانـيـک کـوانـتـم در
جاﯾی گفته است« :علم معاصر ،امروز
بيش از ھر زمـان دﯾـگـری ،بـه خـاطـر
ماھيتش مجبور است که به اﯾن سوال
پاسخ دھد که آﯾا می توان واقعـيـت را
از طرﯾق فراﯾند ھای ذھنی فھمـيـد ﯾـا
نه؟ »بر اساس چنين دﯾدگاھی معلـوم
می شود که ھر آنچه که می بينيم ﯾـا
تجربه می کنيم حاصل گردش سـرﯾـع
اطالعاتی است که در مغزمان رخ مـی
دھد .ما فقط اشياﯾی نيستيـم کـه در
ماترﯾس ھاﯾی خارجی که به نحو غـيـر
معمولی کار می کنـنـد جـای گـرفـتـه
باشيم .بلـکـه مـکـان و زمـان ابـزاری
ھستند که ذھن ما از آنـھـا اسـتـفـاده
می کند تا ھمه چيز را با کـمـک آنـھـا
سر و سامان بدھد.

البته ھمانطور که االن در حال خـوانـدن
ھستيد ،در حـال تـجـربـه «اکـنـون »
ھستيد .اما توجه کنيد که از نگاه مـادرِ
مادربزرگ تان ،زمان اکـنـون شـمـا در
آﯾنده او قرار داشته و زمـان «اکـنـون »
مادرِ مادربزرگ او در زمان گـذشـتـه او
)مادرِ مادربـزرگ شـمـا( بـوده اسـت.
کلمات «گذشـتـه »و «آﯾـنـده »صـرفـا
تصوراتی ھستند که به دﯾـدگـاه افـراد
مربوط می شوند.
بنابراﯾن وقتی که مادرِ مادربزگ شـمـا
مرد چه اتفاقی براﯾش افتاد؟ از آنجاﯾی
که زمان وجود ندارد بنابـراﯾـن مـفـھـوم
پس از مرگ ھم وجود نخواھد داشـت،
جز مرگ جسم او در زمان اکنون شما.
از اﯾن رو ھمه چيز در لـحـظـه اکـنـون
وجــود دارد ،مــاتــرﯾــس زمــان/مــکــان
مطلقی برای ازھم پاشيـدن انـرژی او
وجود ندارد – واقعا محال است کـه او
به جاﯾی رفته باشد.
برای فھم دقـيـق تـر ﯾـک گـرامـافـون
قدﯾمی را در نظر بـگـيـرﯾـد .اطـالعـات
ضبط شده تبدﯾل به ﯾک واقعـيـت سـه
بعدی )صفحه گرامافون( می شود کـه
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ﯾاد دارم ﯾک غروبی سرد سرد
می گذشت از کوچه ی ما دورگرد
دور گردم دار قالی می خرم
دست دوم جنس عالی می خرم
کوزه و ظرف سفالی می خرم
گر نداری شيشه خالی می خرم
اشک در چشمان بابا حلقه بست
ناگھان آھی زد و بغضش شکست
اول ماه است و نان در سفره نيست
ای خدا شکرت ولی اﯾن زندگيست؟
سوختم دﯾدم که بابا پير بود
بد تر از او خواھرم دلگير بود
بوی نان تازه ھوش از ما ربود
اتفاقا مادرم ھم روزه بود
صورتش دﯾدم که لک بر داشته
دست خوش رنگش ترک برداشته
باز ھم بانگ درشت پير مرد
پرده ی اندﯾشه ام را پاره کرد
دور گردم دار قالی می خرم
دست دوم جنس عالی می خرم
کوزه و ظرف سفالی می خرم
گر نداری شيشه خالی می خرم
خواھرم بی روسری بيرون پرﯾد

گفت آقا سفره خالی می خرﯾد؟

ما می توانيم ﯾک لحظه از آن را در ﯾـک
زمان تجربه کنيم .ھمه اطالعات ضـبـط
شده دﯾگر به عنوان بالقوه در صـفـحـه
گرامافون وجود دارند .ھر سابقه عـل ّـی
که منجر به تـجـربـه زمـان «اکـنـون »
بشود ،می تواند به عنوان «گذشتـه »
در نظر گرفته شود )برای مـثـال ھـمـه
آھنگ ھاﯾی که تا چند لحظه پـيـش از
زﯾر سوزن گرامافون گذشتـه و پـخـش
شده است( و ھر اتفاقی که متـعـاقـبـا
رخ بدھد در آﯾنده قرار خـواھـد گـرفـت.
گفته می شود که اﯾـن اکـنـون ھـای
موازی در ﯾک حالت منطبق نسبت بـه
ھم قرار دارند .به اﯾن ترتيب مـوقـعـيـت
پيش از مرگ ،شامل حـيـات کـنـونـی
شما به ھمراه خاطرات تان از گذشـتـه
به جاﯾگاه طبقه ای خود بر می گـردد،
به بخشی از پيشينه شما کـه تـنـھـا
اطالعاتی از شما را به نـمـاﯾـش مـی
گذارد.
خالصه اﯾنکه مرگ به نحو واقعی وجود
ندارد .در عوض در لحظه مرگ ،مـا بـه
مرز )نھاﯾت( تصـوری کـه از خـودمـان
داشته اﯾم می رسيم ،جاﯾی در ناکجـا
آباد .اگر مرگ و زمان تـوھـم بـاشـنـد،
بنابراﯾن پيوستگی ارتباط لحـظـه ھـای

اکنون ھم توھم خواھد بود .آنوقت ،مـا
کجا می توانيم خودمان را پيدا کـنـيـم؟
ن شاعر در
آنطور که رالف والدو امرسو ِ
سال  1842در پاسـخ بـه اﯾـن سـوال
نوشت« :ما در ميانه روزھـاﯾـی کـه از
گذشته تا آﯾنده ادامه دارند قرار دارﯾـم،
مثل روز بخصوصی که ھـرمـس )پـيـام
آور خداﯾان ﯾونان( در بازی تخته نـرد از
اﯾزد ماه بـرد و در نـتـيـجـه اوزﯾـرﯾـس
)خدای دنيای مردگان( به دنيا آمد».
اﯾنشتاﯾن اﯾن موضوع را مـی دانسـت.
در سال  ،1955وقتی که ميشل بسـو،
دوست تمام دوران زندگی اش ،از دنيـا
رفت ،نوشت« :حاال او کمـی زودتـر از
من از اﯾن دنيای عجيب رفـتـه اسـت.
اﯾن اھميتی ندارد ،ھمه کسـانـی کـه
مثل ما به فيزﯾک معتقد ھستند ،مـی
دانند که فرق ميان گـذشـتـه ،حـال و
آﯾنده ،ﯾک تـوھـم مـقـاوم و مـانـدگـار
است» .
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ﭘﺎﻳﻴﺰ آﻣﺪ

ﻫﺠﺮاﻧﻲ

در ﻣﻴﺎن درﺧﺘﺎن
ﻻﻧﻪ ﻛﺮده ﻛﺒﻮﺗﺮ
از ﺗﺮاوش ﺑﺎران ﻣﻲﮔﺮﻳﺰد
ﺧﻮرﺷﻴﺪ از ﻏﻢ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻏﺮورش ﭘﺸﺖ اﺑﺮ ﺳﻴﺎﻫﻲ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﺪ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﭙﻴﺪي ﺻﺒﺢ
ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻬﺎران
ﻣﻲروم ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﻫﻤﭽﻮ ﻋﻄﺮ اﻗﺎﻗﻲ
ﻻﺑﻼي درﺧﺘﺎن ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﻢ
ﺑﺎﺷﺪ روزي ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﻬﺎران
روي داﻣﻦ ﺻﺤﺮا ﻻﻟﻪ روﻳﺪ
ﺷﻌﺮ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﺟﺎري
ﭘﺮ ﺗﻮاﻧﻢ آري
ﻣﻲروم در ﻛﻮه و دﺷﺖ و ﺻﺤﺮا
رهﭘﻴﻤﺎي ﻗﻠﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻦ
راه ﺧﻮد در ﺗﻮﻓﺎن
در ﻛﻨﺎر ﻳﺎران ﻣﻲﻧﻮردم
دارم اﻣﻴﺪ ﻛﻪ دﻫﺪ روزي ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن
ﺑﺮ روان و ﺟﺎﻧﻢ
ﭘﺎﻛﻲ اﻳﻦ ﻛﻮه و دﺷﺖ و ﺻﺤﺮا
ﺑﺎﺷﺪ روزي ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺷﻌﺮ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻟﺐ
ﺟﺎن ﻧﻬﺎده ﺑﺮ ﻛﻒ
راه اﻧﺴﺎنﻫﺎ را در ﻧﻮردم
رهﭘﻴﻤﺎي ﻗﻠﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻦ
راه ﺧﻮد در ﺗﻮﻓﺎن
در ﻛﻨﺎر ﻳﺎران ﻣﻲﻧﻮردم
در ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﻛﻮﻳﺮ ﺗﺸﻨﻪ
ﻳﺎ ﻛﻪ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ
رﻫﻨﻮردي ﺷﺎد و ﭘﺮ اﻣﻴﺪم
ﺷﻌﺮ ﻫﺴﺘﻲ
ﺑﻮدن و ﻛﻮﺷﻴﺪن
رﻓﺘﻦ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ
از ﻛﮋي ﺑﮕﺴﺴﺘﻦ
ﺟﺎن ﻓﺪا ﻛﺮدن در راه ﺣﻖ )ﺧﻠﻖ( اﺳﺖ.

اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ
ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻲزﻳﺴﺘﻪام؟
ﻛﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪي روزﻫﺎ و ﺷﺒﺎن را
ﻣﻦ ــ
اﮔﺮ اﻳﻦ آﻓﺘﺎب
ﻫﻢ آن ﻣﺸﻌﻞِ ﻛﺎل اﺳﺖ
ﺑﻲﺷﺒﻨﻢ و ﺑﻲﺷﻔﻖ
ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺟﻬﺎن را آزﻣﻮده اﺳﺖ.
P
ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻲزﻳﺴﺘﻪام،
ﻛﺪام ﺑﺎﻟﻴﺪن و ﻛﺎﺳﺘﻦ را
ﻣﻦ
ﻛﻪ آﺳﻤﺎنِ ﺧﻮدم
ﭼﺘﺮِ ﺳﺮم ﻧﻴﺴﺖ؟ ــ
آﺳﻤﺎﻧﻲ از ﻓﻴﺮوزهي ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
ﺑﺎ رﮔﻪﻫﺎي ﺳﺒﺰِ ﺷﺎﺧﺴﺎران،
ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﻳﺎد واژﮔﻮنِ ﺟﻨﮕﻠﻲ
در درﻳﺎﭼﻪﻳﻲ،
آزاد و رﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻮن آﻳﻨﻪﻳﻲ
ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮت ﻣﻲﻛﻨﺪ.
P
ﺑﮕﺬار
آﻓﺘﺎبِ ﻣﻦ
ﭘﻴﺮﻫﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ
و آﺳﻤﺎنِ ﻣﻦ
آن ﻛﻬﻨﻪﻛﺮﺑﺎسِ ﺑﻲرﻧﮓ.
ﺑﮕﺬار
ﺑﺮ زﻣﻴﻦِ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻢ
ﺑﺮ ﺧﺎﻛﻲ از ﺑﺮادهي اﻟﻤﺎس و رﻋﺸﻪي درد.
ﺑﮕﺬار ﺳﺮزﻣﻴﻨﻢ را
زﻳﺮِ ﭘﺎي ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻢ
و ﺻﺪاي روﻳﺶِ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮم:
رپرﭘﻪي ﻃﺒﻞﻫﺎي ﺧﻮن را
در ﭼﻴﺘﮕﺮ
و ﻧﻌﺮهي ﺑﺒﺮﻫﺎي ﻋﺎﺷﻖ را
در دﻳﻠﻤﺎن.
وﮔﺮﻧﻪ ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻲزﻳﺴﺘﻪام؟
ﻛﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪي روزﻫﺎ و ﺷﺒﺎن را ﻣﻦ؟
 15اﺳﻔﻨﺪ 1356 ﭘﺮﻳﻨﺴﺘﻮن

ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ و زﻧﺪﮔﻲ در ﮔﻮرﺳﺘﺎن)،(1
دا ﯾ 
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مجلـــــــه صـــــــدا شـــــــماره 133
شنبه22مھر 1396ص14-15
مرگپژوھـــی ســـاليانی اســـت وارد
حوزهھـــای مختلـــف علـــوم از جملـــه
جامعهشناســی شــده اســت .چــون
جمعــه 21مھــر ،مراســم چھلميــن روز
درگذشـــت بـــرادرم عالءالـــدﯾن باقـــی
است ،بـر آن شـدم دسـتاورد ﯾکـی از
روزھاﯾی که بر مزارش رفتم را بنگارم و
به روح او تقدﯾم کنم.
چند روز پيش آقای حيدری تلفن کـرد و
پيشنھاد داد کـه محـرم اسـت و صـبح
جمعه سرخاک آقاعال و دﯾگـران بـروﯾم.
من استقبال کردم .صبح ساعت 6ونيم
صبح آقای حيدری و ھمسرشان آمدند
و به اتفاق به بھشت زھرا رفتيم.
ھربار که به بھشت زھـرا بـرای تدفيـن
کــسی آمــدم و جمعيــتی را برگــوری
دﯾدم که کپهکپـه گِـرد گـور اﯾـستاده و
سوگوارند و لحظه پيش از آمدنشان و
خالی بودن مکان از جمعيـت و پـس از
رفتنشــان و خــالی شــدن دوبــاره را
مجسم مـیکنم ﯾـاد فيلمھـای TIME
( LAPSEمرور زمـان( مـیافتم .در اﯾـن
روش فيلمبردار ،دوربين را روی کاشـت
ﯾـک دانـه تـا بــيرون آمـدنش از خـاک و
رشد و شکوفه زدن و پژمـرده شـدنش
ضبط میکنـد .اﯾـن مراحـل آنقـدر کنـد
ھستند که ما در پيرامون خـود متوجـه
اﯾن تغييرات نمیشوﯾم و اﯾـن گياھـان
را ساکن و بیحرکت مـیبينيم و پـس
از مـــرور زمـــان طوالنـــی تغييراتـــی را
متوجــه میشــوﯾم امــا وقــتی تــصاوﯾر
فيلمبرداریشده چند ھفته ﯾا چند مـاه
را روی دور تنــد میگذارنــد و در چنــد
ثانيــــه نمــــاﯾش میدھنــــد صــــحنه
شـــگفتانگيزی مـــشاھده میشـــود.
دانــهای در چنــد ثانيــه کاشــته شــده،
میروﯾد ،بزرگ میشـود و میمـيرد و
ما کامال اﯾن روﯾداد را در لحظاتی کوتاه
میبينيم و حس میکنيم.
گاه تخيل میکنم که دوربينی بـر فـراز
اﯾن گورستان کاشتهاند که صحنهھا را
ضبط میکند و من نشستهام آن را بـا
دور تنـد تماشـا مـیکنم کـه ﯾـک دوره
50ســــاله را در چنددقيقــــه نــــشان
میدھد .میبينيم اﯾن جمعيتھـا کـه
آمدهانــد لحظــهای و چــشم بھمزدنــی
بعد خودشان زﯾر خاک میروند و ماننـد
ﯾک سرﯾال سرﯾع و پيوسته به نوبـت و
دستهدسته میروند آن پاﯾين و گورھـا
پــر میشــوند و درختھــا میروﯾنــد و

قطعـــه بـــه قطعـــه ســـرﯾع پيـــشروی
میکنند .ھمه اتفاقات زندگی مـا ھـم
در فاصله ھمـان چـشم بـهھم زدنھـا
روی میدھند .به گفتـه امـام حـسين
)ع( در آخــرﯾن نامــهاش از کــربال بــه
بــرادرش محمــد )حنفيــه( در مدﯾنــه:
الـرحيم ا ّمـا بَعـد:
من
س ِ
الـر ْ
«بِ ْ
ﱠ
م الل ّه ِ ﱠ
ح ِ
ُـن َو کـانﱠ ْ
ـم
اآلخِـ َر َة لَ ْ
ـم تَک ْ
َفکانﱠ الدﱡنيا لَ ْ
ــسالم »».بـــه نـــام خـــدای
تَـــ َز ْ
ل َو الـ ﱠ
بخشنده مھربان ،ا ّما بعـد ،پـس گوﯾـی
ھرگز دنياﯾی نبوده و گوﯾا ھماره آخـرت
است والسالم»
ابتدا سر خاک برادرم رفتيم .از گلھای
پرپرشــده روی خــاک عــال معلــوم بــود
پيــش از مــا ھــم کــسی رفتــه اســت.
ســرخاک پــدرم کــه رفتيــم از گلھــای
روی ســنگ درﯾــافتيم ھمــان شــخص
اﯾنجا ھم آمده است .سپس به قطعـه
ھنرمندان؛ قطعه ای که پس پـر شـدن
مقبره ھنرمنـدان ،بـه درخواسـت سـه
ھنرمند برجسته) علی نصيرﯾان ،عـزت
ﷲ انتظــــامی و داوود رشــــيدی( از
کرباســچی شــھردار وقــت و پيگــيری
تقــی زاده خامــسی معــاون خــدمات
شــھری او کــه اﯾنــک شــھردار مــشھد
است پاﯾه گذار شد و اولين مھمانانش
ملک مھرداد بھار در سال  1373و جواد
معروفــی ،مھـــرداد اوســـتا و ســـپيده
کاشانی بودند وتاکنون نزدﯾک بـه ھـزار
تـــن در آنجـــا آرميـــده انـــد .در قطعـــه
ھنرمنــدان ،ناخودآگــاه انــسان درنــگ
میکند .اغلـب نامھـا را میشناسـد.
وقتی در اﯾـن قطعـه گـام برمـیداری،
احــساس میکــنی در داالن تــارﯾخ راه
میروی و ھمه اﯾن مردگان دارند با تـو
سخن میگوﯾند .برخالف قطعات دﯾگـر
کـه روی سـنگھاﯾی راه مـیروی کــه
نمیشناسیشــان و فقــط تارﯾخھــا و
نامھا جلب توجه میکنند نـه صـاحبان
نامھـا ،فقــط بــه مــرگ و اﯾنکــه فرجــام
ھمه ما اﯾنجاست میاندﯾـشی و چيـز

دﯾگری ذھن و دل انـسان را از موضـوع
مرگ منـصرف نمیکنـد .امـا در قطعـه
ھنرمنـــــدان خيلـــــی از نامھـــــا را
میشناسی و ھر کـدام بـا دنيـاﯾی از
خاطرهھـا و اطالعــات در ذھــن انــسان
حاضــر میشــوند و کمــتر بــه اﯾنکــه
مردهانــد میاندﯾــشی .گوﯾــی تارﯾــخ
مدفونشــدهای دارد بــا انــسان ســخن
میگوﯾــــد .نامھــــاﯾی از عکاســــان،
شاعران ،نوﯾسندگان ،مجسمهسـازان
و نقاشــــــــــان ،گرافيــــــــــستھا،
خوشنوﯾــسان ،فيلمــسازان ،بــازﯾگران،
موزﯾسينھا ،ادﯾبان ،فيلسوفان و غيره
که ھـر کـدام از نامھـا ﯾـک دنيـا حـرف
دارنــــد .از روی ســــنگھاﯾی عبــــور
میکنيم که اﯾن شخـصيتھای نامـدار
و اثرگــذار را در آغــوش گرفتهانــد .نــام
برخی از آنھا عبارتند از :علی حـاتمی،
جعفــر شــھری ،احمــدآرام ،محمــدجواد
مـــــشکور ،عبـــــاس زرﯾـــــابخوﯾی،
محمــــدتقی دانشپــــژوه ،علیاکبــــر
صـــنعتی ،عبدالحـــسين زرﯾنکـــوب و
ھمــسر فرزانــهاش بــانو قمــر آرﯾــان،
مرتـــضی راونـــدی کـــه کتـــاب تارﯾـــخ
اجتمــاعیاش دورانــی در بــورس بــود،
احمــد بيرشــک ،جعفــر شــعار ،محمــد
مـــددپور ،کيومـــرث صـــابری )گلآقـــا(،
منصور ﯾاحقی )نوازنده بلندپاﯾه سنتور(
 ،شــاھرخ مــسکوب ،کــرﯾم امــامی،
اميرحسين ملک )نوازنده( ،اکـبر رادی،
جھانگير ملک )صاحب سبک در تنبک(،
عبـــاس ســـحاب ،نعمـــتﷲ گرجـــی،
منوچھـــر نـــوذری ،مرتـــضی پاشـــاﯾی
خواننــده جوانــی کــه ھميــن دو ســال
پيش مرگ او و تـشييعاش بـه موضـوع
مھمی در رسانهھا بدل شد و قبر او و
محمدعلی فردﯾن از ھمه تازهتر بود.
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قبر فردﯾن مرا به سـالھا پيـش پرتـاب
کرد .ھـم بـه دوره جوانـی و آوازه او و
ھم زمـانی کـه در اردﯾبـشت  1379در
مجتمع قضاﯾی کارکنان دولت بازجوﯾـی
میشــدم .آن زمــان اﯾــن مجتمــع در
خيابان قرنی نبش سميه قرار داشـت.
تشييعجنازه فـردﯾن در خيابـان سـميه
انجــــام میشــــد .وقــــتی جمعيــــت
مـــشاﯾعتکنندگان بـــه ســـر چھـــارراه
رســيدند ،مــاموران راه را بــستند تــا
جمعيت عبور کند .صـدای جمعيـت بـه
طبقـــه چھـــارم ســـاختمان رســـيد.
مرتضوی کنار پنجره رفت و به تماشـای
صحنه اﯾستاد .با لھجـه ﯾـزدی پرسـيد:
«اﯾن فردﯾن کی اَ ».با تعجـب گفتـم او
را نمیشناسی؟ او ھنرپيشه معـروف
فيلمفارسیھای پيش از انقالب اسـت
که نقش جوانمردھـا را بـازی میکـرد.
مرتـــضوی ھيـــچ تـــصوری از موضـــوع
نداشـــت .فقـــط  20ســـال از انقـــالب
گذشته بود و با وجود اﯾنکـه فيلمھـای
او در بازار سياه ھمچنان وجود داشـت
ولی او آنقدر جوان بود کـه نـام فردﯾـن
ھم به گوشش نخورده بـود .او قاضـی
دادگاه مطبوعات بـود کـه بـه اﯾـن نـوع
موضــوعات رســيدگی میکــرد بــدون
اﯾنکـه ھيــچ اطالعـی از حــوزه فرھنــگ
داشته باشد .ﯾکی از چيزھاﯾی کـه در
گورســـتان ھنرمنـــدان جلـــب توجـــه
میکرد ،اﯾن بـود کـه گوﯾـی او ھميـن
دﯾروز دفن شده است .انگار چون او به
ميھن وفادار بود و با وجود شـراﯾط دوره
انقالب ،انزوا را برگزﯾـد و اﯾـران را تـرک
نکرد ،حاال کسانی در ازای وفاداری او،
وفادارنــد ،بــراﯾش جــبران میکننــد ﯾــا
خودشــان ﯾــا کــسی را کــه اســتخدام
کردهانــد کــه ھــر روز قــبر فــردﯾن را
شــسته و بــا گــل تــزﯾين میکنــد و
شــــمعھاﯾی در اطــــرافش روشــــن
میکند .گور احمد تفضلی ھم دنياﯾـی
از خاطرات را زنده میکرد .نوﯾـسنده و
مترجمی که جـزو قربانيـان دھـهی 70
بود و نوشتن درباره او و ساﯾر قربانيـان
حوادث در سالھای  76تـا  72اتفاقـات
مھمـــی را رقـــم زد و کتـــاب تـــراژدی
دموکراسی در اﯾران ھـم اختـصاص بـه
اﯾــن موضــوع داشــت .دکــتر مــصطفی
رحيمی که ھمين دو روز پيـش در ﯾـک
ضـــيافت ناھـــاری دکـــتر ســـيدجواد
طباطباﯾی به مناسبتی ﯾادی از او کـرد
و اﯾن خـاطره را گفـت کـه وقـتی از او
پرسيد چرا نمینوﯾسد ،دکـتر رحيمـی
پاســخ داد :ھربـــار کــه قلـــم دســـت
میگيرد بنوﯾـسد ،بـا ھجـوم روﯾاھـای
تلـــخ دورانـــی مواجـــه میشـــود کـــه
دستش را مینواختنـد و میگفتنـد بـا
ھميـــن دســـت آن نامـــه معـــروف را
نوشتهای؟! ) کتـاب معـروف «نامـه ای
بــه امــام خميــنی :چــرا بــه جمھــوری
اسالمی رای نمـی دھـم)»کـه کتابـی
سرشار از احترام بـه انقـالب و رعاﯾـت
ادب و منطق و استدالل بود .نيز سنگ

قـــبر مجتـــبی کاشـــانی کـــه مقـــصد
نخستينمان در اﯾن قطعه بـود .بـه ﯾـاد
آن روزی افتــادم کــه در جمعــی شــعر
مــسيح را از کتــاب «پــل »صــفحه 111
خوانـــد و فلـــسفه ســـرودنش را کـــه
حادثهای مربوط به من بود بيـان کـرد و
خوشــبختانه ھمــه اعــضای آن جمــع،
اکنون در قيد حيات ھستند.
گشتی در اﯾن قطعه کـه بـه مـساحت
ﯾک ھکتار اما به وسـعت اﯾـران اسـت،
اﯾن اندﯾشه را متبادر به ذھـن میکنـد
کــه انگــار اﯾــن ﯾکــی از دستشــان در
رفته که اﯾنھمه را چون اکنون مـرده و
بیخطرند اجازه دھند ﯾکجا دفن شـوند
چون خطر اجتماع و تبانی وجود ندارد.
ﯾاد اﯾن سخن میافتادم کـه برخـی از
جامعهشناســان در تعرﯾــف و توصــيف
جامعه معتقدند مردگان ھم بخـشی از
جامعهانــد .بنــابراﯾن «گورگــردی »نيــز
چـــــون «جامعـــــهگردی »ﯾکـــــی از
ميــدانھای مطالعــاتی اســت .قطعــه
ھنرمندان بھـشت زھـرا اﯾـن سـخن را
بــیھيچ بحــثی اثبــات میکنــد .اﯾنــان
نشانه بزرگـی سـرماﯾه فرھنگـی اﯾـن
ســرزميناند .گورســتان اﯾــن بابوﯾــه در
شھرری نـيز شـباھتی بـه اﯾنجـا دارد.
پدرم چون کبوتر جلد آنجا بود و زﯾاد بـه
ابن بابوﯾه می رفـت .آنجـا نـيز آرامگـاه
نامــدارانی چــون شــيخ صــدوق ،علــی
اکبردھخــــدا ،محمــــدعلی فروغــــی،
محمـــــدعلی مظفـــــری بنيانگـــــذار
ﯾتيمخانــهھای مظفــری ،دکــتر ســيد
حــسين فــاطمی ،غالمرضــا تخـــتی،
شمــشيری ،حــسين بھــزاد ،ســرھنگ
محمود اﯾروانـی از مؤسـسان مدرسـه
موســيقی ،شــيخ موســی دبــستانی
ادﯾـب و عــارف ،جــواد فاضــل نوﯾــسنده
نامدار و نيز شھدای  ٣٠تير  ١٣٣١قـرار
دارد.
در بھــشت زھــرا ،آنســوتر از قطعــه
ھنرمندان ،قطعات  86-84-35-32است
که ارتفاع آن بهطور سوالبرانگيزی ﯾـک
متر بيش از ھمـه قطعهھاسـت .اﯾنحـا
محل دفن شـدگان سـال ھـای 49و50
است که بـا بـاالبردن سـطح ،مردگـان
جدﯾدی باالی آن قرار گرفتند.
آنــسوتر قطعــه ھــای جنوبــی بھــشت
زھــرا ماننــد  40و  92و ...ھــستند کــه
خـــودش تـــارﯾخی دارد .آنجـــا قبـــور
اعدامشدگان دوره انقالب است کـه در
آن سال ھـا بازمانـدگان شـان سـنگی
می گذاشتند و عده ای ھم سنگ ھـا
را و دل بازماندگان را مـی شکـستند و
آنقدر تکـرار شـد کـه در آن سـال ھـا،
مـدت زﯾـادی فقــط قطعـه ای از ســنگ
ھای شکسته مشاھده می شد.
اﯾــن قطعــه ،ماننــد قطعــه ھنرمنــدان
نيست که نامھـا را میشناسـی و از
اﯾن جھت ماننـد سـاﯾر قطعهھاسـت و
مانند سـاﯾر قطعـهھا ھـم نيـست کـه
ھمهچيز در گمنامی است .اﯾنجـا خـود
قطعــه ﯾکجــا ســخن میگوﯾــد .وﯾژگــی

منحصربهفرد آن جلب توجـه میکنـد و
شــاﯾد پرســش برخــی رھگــذاران را
برانگيزد و دعوت به فھم تفاوت خود بـا
بقيه قطعهھا میکند .قطعـه شـھدا و
جانبازان که عالی ما ھم به تـازگی در
آن آرميده است نيز فضای دﯾگری دارد.
اﯾنجـــــا تـــــارﯾخ جنـــــگ اســـــت و
مظلوميتھاﯾی کـه دﯾـده نـشد .اﯾنجـا
نــشان میدھــد 8ســاله بــودن جنــگ،
عاری از حقيقت است زﯾرا سی سـال
پــس از پاﯾــان ظــاھری آن ھنــوز جنــگ
ادامــه دارد و ھنــوز قربانيــانش در اﯾــن
قطعه آرام میگيرند.
در قطعــات دﯾگــر بھــشت زھــرا ھــم
شخـــــصيتھاﯾی خفتهانـــــد ماننـــــد
طالقــانی ،بھــشتی ،رجــاﯾی ،بــاھنر و
شــھدای جنــگ و برخــی فرمانــدھان
دوران دفاع قھرمانانه و ..که وجود ھمه
آنھا از موافق و مخالف و افـراد عـادی،
سياســــتمدار ،نظــــامی ،ھنرمنــــد،
نوﯾسنده و غـيره ،ناخودآگـاه انـسان را
ﯾاد شعری میاندازد که در دوران جنگ
از ســوی ﯾکــی از خواننــدگان مردمــی
حاضــر در جبھــهھا خوانــده میشــد:
بھــشت زھــرا خــودش ﯾــک کــشوره،
رئيسجمھور و نخستوزﯾر داره...
بھشت زھرا فقط ﯾـک جامعـه نيـست،
ﯾک تارﯾخ ھم ھست اما نـه ﯾـک تارﯾـخ
مدفون بلکه دفينـه و گنجينـهای اسـت
که از جامعه و تارﯾخ رازگشاﯾی میکند
و دنياﯾی از اطالعـات را میتـوان از آن
بيرون کشيد.
ھــر شــھر و دﯾــاری گورســتان خــود را
دارد .ھمه ما نـيز روزی اﯾنجـا خواھيـم
بــود و تــاکنون ھيچکــس از اﯾــن قاعــده
استثنا نشده است .اگر مردگان را ھم
بخشی از جامعه بدانيم ،جامعـه مـا و
ذھن و زبان ما دﯾگر گونه خواھـد شـد.
ما ادامه مردگانيم و آﯾنـدگان ادامـه مـا
خواھند بود.
1چند کلمه از متن با موافقت نگارندهدر مجله صدا حذف شد .مجلـه عنـوان
«گورگـــردی »را بـــرای اﯾـــن نوشـــتار
برگزﯾده است.
h t t p : / / w w w . e m a d b a g h i . c o m/
archives/001402.php#more
کانال گفتارھای باقی
https://t.me/emadbaghi

ملکالشعرای بھار »مستزادھا«
اﻳﻦ دود ﺳﻴﻪ ﻓﺎم ﻛﻪ از ﺑﺎم وﻃﻦ ﺧﺎﺳﺖ
ازﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪﺑﺮﻣﺎﺳﺖ
وﯾن شعله سوزان که برآمد ز چپ وراست
ازماست کهبرماست

ده سال به ﯾک مدرسه گفتيم و شنفتيم
تا روز نخفتيم
وامروز بدﯾدﯾم که آن جمله معماست
ازماست کهبرماست

گوﯾيم که بيدار شدﯾم! اﯾن چه خيالست؟
بيداری ما چيست؟
بيداری طفلی است که محتاج بهالالست

جان گر به لب ما رسد ،از غير نناليم

ازماست کهبرماست

با کس نسگاليم
از خوﯾش بناليم که جان سخن اﯾنجاست
ازماست کهبرماست

ﯾکتن چو موافق شد ﯾک دشت سپاهاست
با تاج وکالھست
ملکی چو نفاق آورد او ﯾکه و تنھا
ازماست کهبرماست

ماکھنه چنارﯾم که از باد نناليم
بر خاک بباليم
ليکن چه کنيم ،آتش ما در شکم ماست
ازماست کهبرماست
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اسالم گر امروز چنين زار و ضعيف است
زﯾن قوم شرﯾفست
نه جرم ز عيسی نه تعدی زکليساست
ازماست کهبرماست

از شيمی و جغرافی و تاربخ ،نفورﯾم
از فلسفه دورﯾم
وز قال وان قلت ،بھر مدرسه غوغاست
زماست کهبرماست

گوﯾند بھار از دل و جان عاشق غربيست
ﯾاکافر حربی است
ما بحث نرانيم در آن نکته که پيداست
ازماست کهبرماست

ﻣﻠﻴﻚ اﺻﻼﻧﻴﺎن:
ﻣﻦ ﻣﻲداﻧﻢ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﭼﺮا ﻣﻲرﻗﺼﻴﺪ

امانوئل مليک اصالنيان )(١٣٨٢-١٢٩۴

ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻮﺷﻨﺎم
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
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تير ماھی که گذشت مـقـارن بـود بـا
دھمين سالگـرد درگـذشـت امـانـوئـل
مليک اصالنيان موسيقيدان اندﯾشمـنـد
اﯾرانی .به ھمين مناسبت جـمـعـی از
شاگردان او البته با تاخيری سه ماھـه
سوم آبان ماه مراسم وﯾژه ای در تـاالر
رودکی برگزار می کنند.
در درازای ھشتاد سالی که از فـعـال
شدن حوزه موسيقی پيشرو در اﯾـران
مــی گــذرد ،بــه نــدرت مــیتــوان بــا
موسيقی اندﯾشمندانـه ،آنـگـونـه کـه
درخور اﯾن عنوان است ،روبرو شد.
در اﯾن حوزه نيز شيفتـگـی بـه فـن و
تکنيک آھنگسازی ،نقش تعيين کننـده
اﯾفا کرده است .اﯾن شيفتگی نه تنـھـا
مجال اندﯾشـيـدن را از آھـنـگـسـازان
سلب کرده که راه را بر بيان احسـاس
واقعی آنان نيز بسته است .در چـنـيـن
فضاﯾی است که نـقـش حضـور انـدک
اندﯾشمندانی که شمارشان شـاﯾـد از
انگشتان ﯾک دست تـجـاوز نـکـنـد در
جامعه موسيقی اﯾران ارزش و اھميـت
وﯾژه پيدا می کند.
امانوئل مـلـيـک اصـالنـيـان نـوازنـده و
آھنـگـسـاز در فـھـرسـت اﯾـن انـدک
موسيقيدانان اندﯾشمند جای داشت.
او در سال  ١٢٩۴در خانوادهای ارمـنـی
در روستوف در روسيه زاده شـد ،ھـر
چند در بيشتر منابع گـفـتـه شـده در
تبرﯾز به دنيا آمده است.
در گفت وگوﯾی می گوﯾد":محل تـولـد

من در شناسنامه ،تبرﯾز نوشته شـده
اما در حقيقت در سال  ١٩١۵مـيـالدی
در روستوف بـه دنـيـا آمـدهام .پـدر و
مادرم اھل تبرﯾز بودند ،اما در آن زمـان
در روستوف زندگی میکردند".
در سالھای نوجوانی به ھامبـورگ در
آلمان رفت و در کنسرواتوار اﯾن شـھـر
به آموزش موسيقی پرداخت.
پــس از درﯾــافــت دﯾــپــلــم پــيــانــو از
کنسرواتوار ھامبورگ ،رھسپار بـرلـيـن
شد با اﯾن نيت که در مدرسـه عـالـی
موسيقی اﯾن شھر ،شيوهھای علمی
آھنگسازی و رھبری ارکسـتـر را نـيـز
فراگيرد.
بخت ﯾار امـانـوئـل بـود کـه ﯾـکـی از
موسيقيدانان نام آور و نـوآور آلـمـانـی،
پاول ھيندميت ،در آن مدرسه تـدرﯾـس
مــی کــرد .امــانــوئــل از آمــوزهھــای
ھيندميت بھره ھای فراوان برد و با بـه
پاﯾان رساندن دوره آھـنـگـسـازی ،بـه
اﯾران بازگشت.
در اﯾران چند سالی را به مـطـالـعـه در
موسيقی اﯾـران پـرداخـت ،بـه مـقـام
استادی در ھنرستان عالی موسيقـی
رسيد و به مرور و به مـوازات تـدرﯾـس،
دست به کار آفرﯾنش موسيقی شـده
است.
نخستين آفرﯾدهھای مليـک اصـالنـيـان
که برای پيانو نوشته شده ،کوششـی
است در راه پيدا کردن ساخـتـاری کـه
در عين وفاداری به ضوابط بين المللـی
با وﯾژگیھای موسـيـقـی مـلـی نـيـز
سازگار باشد .قطعاتی در چـھـارگـاه و
دشتی که حاصل اﯾن کوشـش اسـت
از ھمان آغاز او را به عنوان آھنگسازی

اندﯾشمند معرفی کرد.
اصالنيان پس از آن آرام آرام بـه سـراغ
کارھای ارکسترال و صـحـنـهای رفـت،
ھر چند سال ﯾک بار با دقت و مراقبـت
تمام کاری را به پاﯾان بـرد و مـنـتـظـر
مانده تا تـاثـيـر اجـرای آن را در تـاالر
رودکی ارزﯾابی کند و از آن در سـاخـت
و پرداخت کارھای بعدی بھره بگيرد.
باله پروانه ،گلبانگ ،بـرای ارکسـتـر و
گروه آواز جمعی ،باله افسانه آفرﯾنـش
و اوراتــورﯾــوی ســپــيــده از کــارھــای
برجسته صحنه ای اوست که ھمه آن
ھا در تاالر رودکی در سال ھای پـيـش
از انقالب به اجرا درآمد.
اوراتورﯾوی سپيده با متنی از مـحـمـود
خوشنام فراز و نشيـبھـای تـارﯾـخـی
اﯾران را بررسی می کند که ھمـيـشـه
نبرد دائـمـی اھـرﯾـمـن و اھـورامـزدا،
ظلمت و روشناﯾی را به ذھن می آورد
و پاﯾان ھر شب سياه را که در نھـاﯾـت
سپيد است.

افسانه ھستی
معروف ترﯾن و شاخصترﯾن کار مـلـيـک
اصالنيان افسانه آفرﯾنش است کـه از
باورھای فرھنگ ميتراﯾی تغذﯾـه کـرده
است.
اول آن که ما پير شدهاﯾم و احتيـاج بـه
رنسانس دارﯾم .ما زودتر شروع کردﯾم،
زودتر ھم به اوج رسيدﯾم و حاال ھم به
پيری و از کار افتادگيمليک اصالنيان
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او اﯾن باورھا را بسيار غـنـی ارزﯾـابـی
می کند .منابعی که به ﯾـاری آن ھـا
میتوان بسياری از روﯾدادھای جـھـان
ھستی را توجيه کرد .افسانه آفرﯾنـش
ھميشه موضوع برانگيزانـنـدهای بـرای
ھنرمندان و موسقيدانان بوده است.
اما افسانه اصالنيان را دﯾـد ھسـتـی
شناسانه ميتراﯾی او از افسانـه ھـای
دﯾگران متماﯾـز مـی کـنـد .در رواﯾـت
اصــالنــيــانِ ،زروان خــدای مــطــلــق از
آسمان به زﯾر می آﯾد و زمـيـنـی مـی
شود .به قالب ميترا در مـی آﯾـد کـه
انسان است .او خود می گـوﯾـد" :بـه
نظر من ،خدا در انسانھا جـاری مـی
شود و سرانجام به انسان تبدﯾل مـی
گردد".
اصالنيان موسيقی افسانه را مـدرن و
پلی تنال )چند تناليتهای( انتخاب کرده
است .در سبب آن می گوﯾد" :اگر چـه
اﯾن اندﯾشه از اﯾران باستان برخاسـتـه
ولی تبدﯾل به ﯾک مـوضـوع فـلـسـفـی
فراگير در جھان شده است .از ھمـيـن
روی برای آن از موسيقی مطلق بـدون
وابستگی به اﯾن سو و آن سـو بـھـره
گرفتم".
در سبب آنکه چرا چنين موضوعـی را
از طرﯾق رقص و باله مـطـرح سـاخـتـه
می گوﯾد" :رقص در شرق ھمان کاری
را می کند که فوگ ،در غرب .در فـوگ
خلسه از طـرﯾـق تـجـرﯾـد مـعـنـوی و
روحــانــی بــه دســت مــی آﯾــد و در
رقصھای شرقی از راه جسـم و اﯾـن
ھر دو وسيلهای است بـرای رسـيـدن
به مطلق".
از ھمين جاست که به تاثير عرفـان در
موسيقی اصالنـيـان مـی رسـيـم .او
اظھار شگفتی می کنـد کـه "عـرفـان
نتوانسته ھـمـان نـيـروﯾـی را کـه در
ادبيات گسترده اﯾران پـدﯾـد آورده ،در
موسيقـی بـه وجـود آورد .ھـنـوز در
موسيقی عارف وجود ندارد".
سبب واپسماندگی
Image captionنخستين آفرﯾـدهھـای
مليک اصالنيان برای پيانو نوشته شـده
است
" می دانم چرا موالنا نيـز مـیرقصـيـد.
وقتی برگ درخت در ھوا مـی رقصـد،
اﯾن خواسته خودش نيست .نـيـروﯾـی
آن برگ سبک را می رقصـانـد .مـوالنـا
ھم از طرﯾق گذشتـن از مـن؛ چـنـان
سبک میشد که به رقص در می آمد.

در موسيقی ھم باﯾد به اﯾن سـبـکـی
رسيد".
مليک اصالنيان عوامل مختلـفـی را در
واپس ماندگیھای فرھنگی ما دسـت
اندر کار می دﯾد" :اول آن کـه مـا پـيـر
شدهاﯾم و احتياج به رنسانـس دارﯾـم.
ما زودتر شروع کردﯾم ،زودتـر ھـم بـه
اوج رسيدﯾم و حاال ھم به پـيـری و از
کار افتادگی".
"در ھوای گرم شرق ھمه چـيـز زودتـر
شکفته و پژمرده می شود ولی از ﯾـاد
نبرﯾم که نژادی که تمدن را آغـاز کـرد،
شرق را برای زندگـی انـتـخـاب کـرده
بود".
عاملی که به وﯾژه در حوزه موسيـقـی
و روند تحوالت آن اھميت پيدامی کنـد،
مذھب است .اصالنيان دراﯾن باره نـيـز
نظری وﯾژه داشـت" :غـربـی ھـا بـه
خصوص آلمانی ھا روحيـه خشـنتـری
داشتند و آئين نرم و مالﯾم مسيـحـيـت
را پذﯾرفتنـد .ولـی مـا روحـيـه نـرم و
لطيفی داشتيم و آماده بودﯾم که آئيـن
خشن تری را بپذﯾـرﯾـم .بـه ھـر حـال
ھمه چيز از داخل ناشی شده اسـت.
اگر ضـعـف داخـلـی وجـود نـداشـت،
مقاومت بيشتـری مـیشـد .اگـر آدم
ضعيف نباشد ،سرماخوردگـی او را از
پای در نمی آورد .من فکر می کنم اگر
آئين مانی باقی مانده بود چه بسا کـه
ما الک پشت نمی شدﯾم".
او در پاسخ ناقدانی کـه کـه رپـرتـووار
نوازندگی او را محدود و رسيتالھای او
را تکراری ارزﯾابـی مـی کـردنـد ،مـی
گوﯾد" :اﯾن تکرارھا نيز برای رسيدن بـه
عمق است .من بعد از ھـر اجـرا ،بـاز
جور دﯾگری می نوازم .من ھميشه در
سفرم .آن ھم سفری کـه انـتـھـائـی
براﯾش متصور نيست".
شاﯾد تقصير از سازھا باشد کـه چـون
پيشرفت نکرده اند ،امکان پـيـشـرفـت
خود موسيقی را نيز محدود کرده انـد.
بعد برای روشن شدن رابطـه حـيـاتـی
ميان ساز و موسيقی مـثـال از غـرب
می آوردامانوئل مليک اصالنيان
و اما نظرات امانوئل ملـيـک اصـالنـيـان
درباره موسيقی موجود اﯾران نيز قـابـل
تامل است .از بسـيـاری از نـام آوران
سنتی ﯾاد می کند و ﯾادآور می شـود
که از جمله با ابوالحسن صبا آشنـاﯾـی
داشته و از او مطالب زﯾـادی آمـوخـتـه
است و اشاره ای نيز به کوشش ھای
خود در زمينه موسيقی سـنـتـی مـی
کند و اثری که بـرای تـار و تـنـبـک و
سنتور نوشته است.
بعد می کوشد سبب واپسماندگی ھا
را پيدا کند" :شاﯾد تقصـيـر از سـازھـا
باشد که چون پيشـرفـت نـکـرده انـد،
امکان پيشرفت خود موسيقی را نـيـز
محدود کرده انـد .بـعـد بـرای روشـن
شدن رابطـه حـيـاتـی مـيـان سـاز و
موسيقی مثال از غرب مـی آورد :اگـر

چمبالو پيشرفت نمی کرد و تبدﯾل بـه
پيانوی روﯾـال نـمـی شـد مـا ھـم از
ســونــات ھــای اســکــارالتــی بــه
راپسودیھای ليست نمی رسيدﯾم".
مليک اصالنيان بعد حرف آخـر را مـی
زند .حرفی که بسياری از نـوانـدﯾشـان
دﯾگر نيز گفته اند و گـوش شـنـواﯾـی
نيافتهاند" :ما دارای منبع عظـيـمـی از
موسيـقـی در کشـورمـان ھسـتـيـم.
آھنگسازان ما بـاﯾـد بـا اسـتـفـاده از
کنترپوان ،ھماھنگیھای جدﯾـد ابـداع
کنند .آن موقع موسيقی اﯾرانـی دارای
سبک بين المللی خواھد شد".
و بعـد در پـاسـخ کسـانـی کـه اﯾـن
کوشش ھا را غرب زدگی تلقـی مـی
کنند ،می افزاﯾد" :کنترپوان ﯾک علـم و
در نتيجه بين المللی است و مربوط به
کشور خاصی نمیشود و استفـاده از
آن لطمهای به ھوﯾت ملی ما نخـواھـد
زد".

ﻓﺮﺷﺎد ﻣﻮﻣﻨﻲ  :ﺗـﻮزﻳـﻊ
راﻧــﺖ

ﻧــﺎم

ﺑــﻪ
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از آنــجــاکــه روﯾــکــرد مســلــط دربــاره
خصوصیسازی مثل دﯾگر کارھاﯾی کـه
کادر برنامه تعدﯾل ساختاری صـورت
در
ِ
گرفت ،نه روﯾکر ِد معطوف بـه تـوسـعـه
اﯾران ،بلکه معطوف به توزﯾـع بـود و از
آنجا که مناسبات رانتی با شـفـافـيـت،
تعارض بنيادﯾن دارد ،بهجای اﯾـنـکـه آن
روال منطقی را در پيش بـگـيـرنـد؛ بـه
صورت شتابزده ،ماجرای توزﯾع رانت بـه
اسم خصوصیسازی را در دستور کـار
قرار دادند.
به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،در ھفتـهھـای
گذشـتـه شـاھـد اعـتـراض گسـتـرده
کارگران کارخانهھای ھپکو و آذرآب در
اراک بودﯾم؛ سرنوشـت اﯾـن کـارگـران
مشابه ھـزاران کـارگـریسـت کـه در
جـــرﯾـــان خصـــوصـــیســـازیھـــای
بیضابطهی واحدھای توليدی در بيش
از دو دھهی گذشته ،شاھد کند شدن
گردش چرخھای توليد شـدنـد و
آھنگ
ِ
درنھاﯾت ،آﯾنده شغلی خود را از دست
دادند .اﯾنکه چطور واگذاری بخشھـای
خدماتی و صنعتی به بخش خصوصـی
به ناکـارآمـدتـر شـدن اقـتـصـاد مـلـی
انجاميده ،موضوع گفتگوﯾـی اسـت بـا
فرشاد مومنی ،اقـتـصـاددان و اسـتـاد
دانشگاه.
مومنی معتقد است؛ آنچه تحت عنوان
خصوصیسازی رخ داده ،نه در جـھـت
توسعه اقتصاد ملی بوده و نه مـطـابـق
با الگوھای کشورھای موفق تـوسـعـه
ﯾافته صورت گرفته؛ بلکه روﯾکرد مسلط
درباره خصوصیسازی مـثـل بـقـيـهی
کارھاﯾی که در کـادرِ بـرنـامـه تـعـدﯾـل
ساختاری صورت گـرفـت ،نـه روﯾـکـر ِد
معطوف به توسعه اﯾران ،بلکه روﯾـکـر ِد
معطوف به توزﯾع رانت بود.
قــبــل از ھــر چــيــز بــه مســالــه
خصوصیسازی در کليت امر نگـاه

کنيم؛ از نظر شما ،اتفاقاتی که در
بيش از دو دھه گذشتـه رخ داده،
از چه جنس بـوده؟ بـا نـگـاه بـه
شــاکــلــه اقــتــصــاد اﯾــران ،آﯾــا
خصوصیسازی چـه در حـيـطـه
خدمات و وظاﯾف حاکميتی دولـت
مثل آموزش و بھداشت و چـه در
عرصه صناﯾع و کارخانهھا ،ھـيـچ
توجيه عقالنی ﯾا منفعت ھمگانـی
برای مردم داشته؟ در کشورھـای
ن توسعه ﯾافته بعـد از جـنـگ
جھا ِ
جــھــانــی ،دولــتھــا چــنــد دھــه
سياستھای حماﯾتی را در پـيـش
گرفتند؛ ولی در اﯾران در دھهھـای
بعد از جنگ ،درھـای اقـتـصـاد را
بازکردند؛ چتـر حـمـاﯾـت دولـت را
برداشتند و خصوصـیسـازیھـای
بیروﯾه را در پيش گرفتند .نتيـجـه
چــه بــود؛ در عــمــل ،آنــچــه
شاھد ورشکسته شدن صناﯾـع و
کارخانهھا و تعدﯾلھای گسـتـرده
نيروی کـار بـودﯾـم .اﯾـن روﯾـه را
چطور ارزﯾابی میکنيد؟
شکست تجربه خصوصیسازی واضـح
و مبرھن است
اگر بخواھيم براساس اسناد و برمبنای
مفروضات صحـبـت کـنـيـم ،در اولـيـن
ابالغيهای کـه در سـال  ١٣٨٣بـرای
سياستھای اصل  ۴۴صادر شد؛ ﯾکی
از مسائـل راھـبـردی کـه از مـجـمـع
تشخيص مصلح نظام در آن ابـالغـيـه
مطالبه شد ،رمزگشاﯾی از چـراﯾـی و
ــی شـــکـــســـت پـــروژه
چـــگـــونـــگـ ِ
خصـوصـیسـازی در اﯾـران بـود؛ اﯾــن
معناﯾش اﯾنست که ﯾک وفاق جمـعـی
کل ساختار قدرت درباره شـکـسـت
در ِ
تجربه خصوصیسازی در اﯾـران وجـود
دارد .اما اﯾن وفاق جمـعـی قـرار بـوده
مبنای علمی و کارشناسی پيدا کـنـد؛
ﯾعنی باﯾسـتـی اﯾـده کـلـی پـذﯾـرش

کـوشـش
شکـسـت در مـعـرض اﯾـن
ِ
تکميلی قرار میگرفت تا مـنـشـاھـای
اصلی آن مورد شناساﯾی قرار بـگـيـرد.
آن چيزی که مـیشـود بـا اطـمـيـنـان
گفت اﯾن است کـه تـا بـه امـروز در
پاسخ به آن مطالبه ،ھـيـچ گـزارشـی
انتشار پيدا نکرده و با توجه بـه اﯾـنـکـه
ھيچ ﯾک از اعضای مجـمـع تشـخـيـص
مصلحت ھم تاکنون ھيچ نوع ارزﯾـابـی
مبتنی بر کارشناسی ارائه نـکـردهانـد،
میشود احتمال داد کـه ﯾـک بـرخـور ِد
سھلانگارانهی نابخشودنی از سـوی
دبيرخانه مجمع تشـخـيـص مصـلـحـت
نظام و ھمـيـنـطـور سـاﯾـر ارکـان اﯾـن
مجموعه صورت گرفته .مساله بـعـدی
اﯾن است که وقـتـی بـه گـزارشھـای
کارشناسی تھيه شـده در سـازمـان
برنامه و بـودجـه و وزارت اقـتـصـاد و
داراﯾی مراجعه کنيد ،گزارشھاﯾی کـه
ت متـوسـط کـارشـنـاسـی
با ﯾک کيفي ِ
تھيه شدهاند ،جـزئـيـات بسـيـاری در
ارتــبــاط بــا شــکــســت تــجــربــه
خصوصیسازی در اﯾران میبيـنـيـد .از
بين گزارشاتی که شـخـصـا مـطـالـعـه
ـمــی
کــردهام و دســتــگــاهھــای رسـ
ِ
اقتصادی کشور تھيه کردهاند ،گـزارش
ارزﯾابی تجـربـه خصـوصـی سـازی در
اﯾران که در مـھـرمـاه  ١٣٧۶مـنـتـشـر
شده ،ﯾکی از جامعترﯾـن مـطـالـعـاتـی
کـارشـنـاسـی
است که در حد بـنـيـه
ِ
سازمان برنامه و بـودجـه در آن اﯾـام،
تھيه شده .در آن گزارش ،مـھـمـتـرﯾـن
نکتهای که در اﯾن زمينه مطـرح شـده،
اﯾن است کـه تصـرﯾـح مـیکـنـد کـه
مساله خصوصیسازی در اﯾران بـيـش
از اﯾنکه تابعی از ﯾک فھم کارشناسـی
از شراﯾط و نيازھا و اقتضائـات مـوجـو ِد
عمومـی
جامعه باشد ،تابعی از فضای
ِ
فروپـاشـی بـلـوک شـرق و
ناشی از
ِ
ی
تحت تاثير قرار
گرفتن مدﯾرﯾت اقتصاد ِ
ِ
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تــروﯾــج خصــوصــیســازی بــا
پافشاری صندوق بين المللی پـول
و بانک جھانی و در کـادر تـعـدﯾـل
ساختاری
ﯾــــعــــنــــی مــــیخــــواھــــيــــد
تـحـمـيـلـی
بگوﯾيد سياستھـای
ِ
جھان در تصمـيـمگـيـریھـا مـوثـر
بودهاند ﯾا به عبارت دﯾگر ،تـجـربـه
خصوصیسازی در اﯾران ،فقط ﯾک
ی صرف بوده؟
الگوبردار ِ
ﯾعنی اصرار و پـافشـاری و تـبـلـيـغـاتِ
وسيع صندوق بينالمللی پول و بـانـک
جــھــانــی در گــراﯾــش بــه ســمــت
کادر برنامه
خصوصیسازی در اﯾران در
ِ
تعدﯾل سـاخـتـاری ،بـه وضـوح قـابـل
مشاھده است .حاال اﯾن که ھمچنـيـن
تصرﯾحاتی که در آن گـزارش آمـده ،در
ذھن من مانده به اﯾن دليل اسـت کـه
ف مقامات سـيـاسـی و
به سنتِ مالو ِ
اجراﯾی اﯾران که ھر وقـت اﯾـدهای در
اﯾران مطرح میشود و بعـد از تـجـربـه
شدن ،به شکست میخورد ،ھـرکـس
سعی میکند تا حتیالمقدور تـوپ را
در زمين دﯾگری بـيـنـدازد و خـودش از
مســئــولــيــت شــانــه خــالــی کــنــد و
اگر چنين کسی را گير نـيـاورد ،اصـل
ماجرا را تکذﯾب و انکار کـنـد ،در مـورد
شــکــســت در خصــوصــیســازی ھــم
ھمين اتفاق افتاد .در فاصله  ١٣۶٨تـا
 ١٣٧۶شخصا چه در قالب گـزارشـات،
چه در قالب مقاالت و مصاحبهھـا روی
اﯾن مساله تاکيد میکردم که بیمعنـا
ن اﯾـــده
بـــودن و نـــامـــربـــوط بـــود ِ
خصــوصــیســازی در اﯾــران بــيــش از
ھـــرچـــيـــز تـــابـــعِ احســـاســـاتِ
سھلاندﯾشـانـهی مـدﯾـرﯾـت اقـتـصـاد
کشور پـس از  ١٣۶٨بـود و در اﯾـن
زمينه ،به طـور مشـخـص ،مسـئـوالن
سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکـزی
داراﯾی وقت ،از ھمه بيشتر
و اقتصاد و
ِ
مرعوبِ آن جوسازیھا شده بـودنـد و
وقتی مطرح میکردﯾـم کـه شـمـا در
تــعــدﯾــل ســاخــتــاری دارﯾــد
ِ
کــادرِ
خصوصیسازی را اجرا میکنيد و اگـر
اﯾنگونه است ،حداقل به تـجـربـهھـای
آنھاﯾی کـه قـبـال ھـمـيـن مسـيـر را
رفتهاند ،توجه بکنيد ،از بيخ و بـن ،ھـر
نوع پيوند ميان کارھاﯾی کـه دارنـد در
اﯾران انجام میدھند را با برنامه تعدﯾل
ساختاری تکذﯾب مـیکـردنـد .مـن در
کتابِ «اقتصاد اﯾران در دوران تـعـدﯾـل
ســاخــتــاری» ،اﯾــن مســيــر را بــا
مستنداتش شرح دادم و نشـان دادم
که چطور آن تکذﯾب ھـای اولـيـه ،آرام
آرام به پذﯾرش واقعيت منـتـھـی شـد؛
منتھا مثل نوشداروﯾـی پـس از مـرگِ
سھراب .ﯾعنی زمانی که دﯾگـر کـار از
کار گذشته بود.
مناسبـات رانـتـی بـا شـفـافـيـت
تعارض بنيادﯾن دارد
ببينيد اﯾده کلی در دنيا اﯾن اسـت کـه
مـــیگـــوﯾـــنـــد اگـــر قـــرار بـــاشـــد

خصوصیسازی دستاوردی بـرای ﯾـک
کشور درحال توسعه داشـتـه بـاشـد،
نياز آن اﯾـنـسـت کـه در
مھمترﯾن پيش ِ
ابتدا فضای اقتصادی رقابـتـی شـود و
ن اقتصاد کالن،
م نخستِ رقابتی کرد ِ
گا ِ
شفافسازى نظام آمار و اطـالعـات و
تـخـصـيـص
فراﯾندھای تصميمگيـری و
ِ
منابع است .اما از آنجاﯾی کـه روﯾـکـرد
مسلط درباره خصـوصـیسـازی مـثـل
کـادر بـرنـامـه
بقيهی کارھاﯾی کـه در
ِ
تعدﯾل ساختـاری صـورت گـرفـت ،نـه
روﯾکر ِد معطوف به توسعه اﯾران ،بـلـکـه
روﯾکر ِد معطوف به توزﯾع رانت بـود و از
آنـجــاﯾــی کــه مــنــاســبــات رانــتــی بــا
شفافيت ،تعارض بنيادﯾن دارد ،به جای
اﯾنکه آن روال مـنـطـقـی را در پـيـش
بگيرند؛ ﯾـعـنـی در ابـتـدا ﯾـک فضـای
رقابتی اﯾجاد کنند ،شـفـافـيـت اﯾـجـاد
کنند ،سـطـوحـی از امـنـيـتِ حـقـوقِ
مالکيت اﯾـجـاد کـنـنـد ،سـطـوحـی از
برنامهھای کاھش ھزﯾنهھای مـبـادلـه
اﯾجاد کنند و ﯾک برنامه رقابتِ عـادالنـه
بين فعاالن اقتصادی طراحی بکنند ،بـه
صورت بسيار دستـپـاچـه ،افـراطـی و
شتابزده ،ماجرای توزﯾع رانت به اسـم
خصوصیسازی را در دستور کـار قـرار
دادند.
آﯾا میشود گفت اﯾن توزﯾـع رانـت
به اسم خصوصیسـازی ،ھـمـان
خصولتـیسـازی اسـت؟ ﯾـعـنـی
بهجای اﯾـجـاد فضـای رقـابـتـی،
خودشان با خودشان رقابت کردند
و ھمه چيز را به خودشـان واگـذار
کردند؟
مــیتــوان گــفــت نــتــيــجــه آن شــيــوه
خصوصیسازی درکـنـارِ تـن دادن بـه
ی بــرنــامــهی شــکــســت
ســاﯾــر اجــزا ِ
خــوردهی تــعــدﯾــل ســاخــتــاری مــثــل
آزادسازی افراطی واردات ،مثل تضعيف
افراطی ارزش پول ملی ،مثل تـعـدﯾـل
ِ
نيروی انسانی چه در دسـتـگـاهھـای
دولتی و چه در کارخانهھای متعلق بـه
دولت ،اقتصاد اﯾران را در معـرضِ عـدم
تعادلھای بسيار شدﯾد قرار داد و در
واکنش به اﯾن عدم تعادلھـا از سـال
 ،١٣٧۴بــه طــور نســبــی ھــمــه آن
شيوهھای افراطی را متـوقـف کـردنـد.
منتھا مساله اساسی اﯾن اسـت کـه
اﯾن توقف ھم مبتـنـی بـر انـدﯾشـه و
برنامه و مبتنـی بـر روﯾـکـردی کـه از
تجربه پيشيـن درس بـگـيـرنـد ،نـبـود.
درنتيجه ،شما مشاھده میکنـيـد کـه
آن بستر مـعـرفـتـی الزم بـرای فـھـم
رﯾشهھای شکستِ آن تجربه فـراھـم
نشد؛ بنابراﯾن به محض آن که جراحاتِ
آن بحرانھا انـدکـی فـرونشـسـت ،در
دولت بعدی دوباره ﯾکسری تالشھـای
جسته و گرﯾخته شـروع شـد بـا اﯾـن
مضمون که حاال ﯾک بار ھـم مـا از نـو
شروع کنيم.
بــا وابســتــگــی بــه مــالــيــات
«دولـتھـای رانـتـی »پــاسـخـگــو

نمیشوند
فــقــط در اﯾــن دوره جــدﯾــد کــه دوره
مسئوليت خاتمی بود ،نسبت به دوره
قبل ﯾک امتياز داشت؛ آن امـتـيـاز اﯾـن
بود که خاتمی شخصا و بخشھاﯾی از
ھمکاران اﯾشان ،به صـورت جسـتـه و
گــرﯾــخــتــه آمــاده شــنــيــدن حــرف
کارشناسی بودند و بنابراﯾن وقتی کـه
اﯾنھا دوباره اﯾـده خصـوصـیسـازی را
م
عليرغم شکست قبلی و عليرغم عد ِ
تمھي ِد بستر رقابتـی در فضـای کـالن
اقتصـاد اﯾـران شـروع کـردنـد ،دوبـاره
شروع کردﯾم بـه انـتـقـادھـای جـدی.
واکنشی کـه در آن زمـان از سـوی
دستاندرکاران و نزدﯾکان دولت مـطـرح
میشد ،اﯾن بود که میگفتند ما بـرای
آن که دولت را پاسخگو کنيـم بـه اﯾـن
جمعبندی رسيدهاﯾم که باﯾد از طـرﯾـق
خصوصیسازی دولـت را نـيـازمـنـد و
متکی به ماليات کنيم و تصورشان اﯾـن
بود که دولت ھرچه بيشتر مـتـکـی بـر
ماليات شود و کـمـتـر بـه ثـروتھـای
رانتی خودش متکی باشد ،به سـمـت
پاسخگوﯾی پـيـش خـواھـد رفـت .بـه
خاطر دارم در ھمان اﯾام ھـم بـه اﯾـن
دلــيــل کــه اﯾــنــھــا کــمــی بــيــشــتــر
کارشناسی صحبت میکردند ،ھرچنـد
آن دلبستگیھـای اﯾـدئـولـوژیزده بـه
بنيادھای بازار در اﯾن دولت ھـم وجـود
داشت ،ما منتقدان ھم سعی کـردﯾـم
در کادرِ مـبـنـای جـدﯾـدی کـه مـطـرح
میکردند ،با آنھا به بحث بنشينيم؛
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ﯾکی از نکتهھای بسيـار مـھـمـی کـه
شخصا مطرح میکـردم اﯾـن بـود کـه
تقرﯾبا ھمـه تـجـربـهھـای دولـتھـای
رانتی نشاندھنده اﯾن است که شيوه
اصولی پـاسـخـگـو کـردن دولـت اﯾـن
نيست و اگر شما از اﯾن طرﯾق ،قـدرت
و اقتـدار اقـتـصـادی دولـت رانـتـی را
تضعيف کنيد ،اﯾن به پاسـخـگـو شـدن
دولت منجر نمیشود ،بلکه دولـت بـه
بازﯾگران اقتصاد چنگ و دنـدان نشـان
خواھد داد و شما اﯾن مساله را دقيـقـا
در دوره بعد از  ١٣٨۴دﯾدﯾد .محور دﯾگـر
انتقاد ،استناد به تارﯾخ اقتصادی اﯾـران
بود؛ شواھدی را به آنھا نشـان دادﯾـم
که مشخص میکرد نسبت مجـمـوعـه
درآمدھای مالياتی به کل ھزﯾـنـهھـای
دولت در برخـی سـالـھـای حـکـومـت
رضاشاه از مرز  ٧٠درصـد ھـم عـبـور
کرده بود؛ ولی ھيچ کس تاکنـون ادعـا
نکرده که دولت رضـاشـاه ﯾـک دولـت
پاسخگو بوده و حتی با وجود اﯾنکـه در
دوره محمدرضا شاه ،سھم درآمدھـای
مالياتی از کل ھزﯾنهھای دولت نسبت
به دوره پدر ،کاھش چشـمـگـيـر پـيـدا
کرده بود ،به طور نسبی پاسخـگـوﯾـی
دولتھای زﯾرنظر محمدرضا شاه خيـلـی
بيشتر از رضاشاه بود و اﯾن در تـجـربـه
بقيه دولتھای رانـتـی ھـم مشـاھـده
میشد .ما به آنھا توضـيـح مـیدادﯾـم
ی خـو ِد
که اﯾن اﯾده نه با مبانـی نـظـر ِ
بنيادگراﯾی بازار کـه آنـھـا حـامـیاش
بودند ،سازگار است و نـه بـا تـجـربـه
تارﯾخی اﯾران تناسبـی دارد و نـه در
ھيچ ﯾک از کشورھای درحال تـوسـعـه
رانتی ،چنين تجربـهای بـه مـوفـقـيـت
انجاميده؛ به ھمين خاطر ھـم در آن
دوره تــا حــدود زﯾــادی مــاجــرای
خصوصیسازی را کنـد کـردنـد و آرام
آرام سعی کردند که ﯾک بستر قانونـی
در دل دولت اﯾجاد کـنـنـد؛ تـالشھـای
جزئی و اندکی ھم در جھـت شـفـاف
ی فرآﯾـنـدھـای تصـمـيـمگـيـری و
ساز ِ
تخصيص منابع و کـارآمـدسـازی نـظـام
آمـار و اطـالعـات صـورت گـرفـت کـه
متاسفانه ھيچ ﯾک از اﯾن تالشھا ھـم
دســتــاورد پــاﯾــداری نــداشــت .قــلــه
فاجعهآفرﯾنی و افراطگری در اﯾن زمينـه
مربوط مـیشـود بـه دوره سـالـھـای
 ١٣٨۴به بعد.
ھمان سالھا بود که سياستھـای
کلی نظام در ارتبـاط بـا اصـل ۴۴
ابالغ شد.
ھمه ظـرفـيـتھـای تـوسـعـهای
کشور را از بين بردند
برای تبيين سياستھای کـلـی اصـل
 ،۴۴دو ابالغيه صادر شـد کـه دومـی
 ١٣٨۴بود .در دوره  ١٣٨۴به بـعـد ،بـا
ﯾک شيوه فاجعهآميزِ اداره کشور روبـرو
بودﯾم و طرزِ خصـوصـیسـازی در اﯾـن
دوره ،چه از نـظـر گسـتـره و عـمـقِ
فسادزاﯾی و چه ازنظر شکل دادن بـه

ﯾک ھيوالی جدﯾد به نام شبهدولتیھا
و چه از نـظـر افـزاﯾـشِ بـیسـابـقـهی
اتکای دولـت بـه فـروش داراﯾـیھـای
بينالنسلی تحـت عـنـوان خصـوصـی
ســازی ،فــاجــعــهآمــيــز رکــورد زد .بــه
شرحی که اشاره کردم ،نـفـس عـدم
ی اﯾن تـجـربـه فـاجـعـه
تماﯾل به واکاو ِ
آميز ،خود به اندازه کافی گـوﯾـاسـت و
نشان میدھد که آنھاﯾی کـه دسـت
اندرکار بودهاند ﯾا ذﯾنفع بـودهانـد ،چـرا
اصال ماﯾل نيسـتـنـد اﯾـن تـجـربـه زﯾـر
ذرهبين قرار بگيرد .شما وقتی طـول و
عرض آنچه به نام خصوصـیسـازی در
اﯾران انجام شده را نـگـاه مـیکـنـيـد،
میبينيد که اﯾن ابعاد ھيچ نسبتی بـا
الزامات و اقـتـضـائـاتِ اداره کـارآمـدتـر
کشور ندارد و مساله ،مساله از بـيـن
ی
ن ھمه ظـرفـيـتھـای تـوسـعـها ِ
برد ِ
کشور بودهاست.
دوره بعد از  ،١٣٨۴فاجعهآميزترﯾـن
دوره تــجــربــه شــده در تــارﯾــخ
اقتصادی پس از انقالب اسـالمـی
است
ھمانطور که قبال گفتـم از اﯾـن نـظـر،
دوره بعد از  ،١٣٨۴فاجعهآميزترﯾن دوره
تجربه شده در تارﯾخ اقتصـادی پـس از
انقالب اسالمی است .ازنظر حـجـم و
اندازه واگذاریھا براساس گزارشھـای
رسمی در فاصله سـالـھـای  ١٣۶٨تـا
ن دولــتھــای
 ،١٣٨٣ﯾــعــنــی زمــا ِ
رفسنجانـی و خـاتـمـی ،ارزش کـل
بين نسلـی واگـذار شـده
داراﯾیھای
ِ
تحت عنوان خصـوصـیسـازی چـيـزی
حدود  ٢٩۵٠مـيـلـيـارد تـومـان بـوده؛
براساس ھمين گزارشات ،در فـاصـلـه
 ١٣٨۵تــا  ،١٣٩٠ارزش داراﯾــیھــای
واگذار شده بيش از  ١١٠ھزار ميلـيـارد
تومان بوده ،ﯾعنی در ﯾک دوره نـزدﯾـک
به شش ساله ،چيزی نزدﯾک به چھـل
برابر ﯾک دوره شانزده ساله ،واگـذاری
داشتيم.
در کليت موضوع ،چند درصـد اﯾـن
واگذاریھا بـدون ضـوابـط انـجـام
شده؟ آنطور که مشـخـص اسـت
در واگـــذاریھـــا بـــه بـــخـــش
خصــوصــی در اســاس ،ھــيــچ
ضابطهای رعاﯾت نشـده .امـا آﯾـا
ھيچ آمار ﯾا تحقيقات مستقلـی در
اﯾن زمـيـنـه مـوجـود ھسـت کـه
مشخص کند در چـنـد درصـد اﯾـن
خصوصـیسـازیھـا کـه در اﯾـن
حجم انبوه انجـام شـده ،ضـوابـط
رعاﯾت شدهاست؟
ﯾک وقت ھسـت از ضـوابـط قـانـونـی
صحبت میکنيم؛ ﯾک موقع ھم ھست
که مـنـظـور از ضـوابـط ،شـيـوهای از
خصوصیسـازی اسـت کـه بسـتـری
برای بھبود اقتصاد مـلـی بـاشـد .اگـر
منظور دومی باشد ،باﯾد گـفـت ھـرگـز
چنين ضوابطی رعاﯾت نشده.

ـن نســلــی »را
داراﯾــیھــای «بــيـ ِ
صرف امور جاری کردند
حتی اولين تعرﯾف از ضـوابـط ھـم
رعاﯾت نشده.
به ھيچ وجـه در ھـيـچ کـدام از اﯾـن
واگذاریھا ،ضوابط رعـاﯾـت نشـده .در
سال  ،١٩٩٣برنامه توسعه ملل متحد،
گزارش توسعه انسانی آن سال را بـه
تجربه شکست خورده خصوصیسازی
در کشورھای در حال توسعه اختصاص
داد .به نظر من آن گزارش ،ﯾک گـزارش
درخشان و ممتاز محسـوب مـیشـود
که ھرگز به زبان فارسی ترجمه نشـد
و انتشار پيدا نکرد .در صفحـه  ۵٣اﯾـن
گزارش ،جدول زﯾباﯾی ترسيم شده بود
و تيتر درشتی داشـت تـحـت عـنـوان
ھفت گناه خصوصیسـازی .بـه نـظـر
من ،ضابطه مورد نظر شما آن ھـفـت
عملکردی است که UNDPدر فـاصـلـه
 ١٩٨٠تا  ١٩٩٣از تجربيات کشـورھـای
در حال توسعه جمع آوری کرده بود .آن
گزارش تصرﯾح میکرد ھر کشوری کـه
ﯾکی ﯾا ترکيب چند تا از اﯾن ھفت گنـاه
را انــجــام داده ،بــدون اســتــثــنــا در
خصوصیسـازی بـا شـکـسـت روبـرو
شده؛ مثال ﯾکی از اﯾن گناھان کـه در
گزارش خيلی در مورد آن تاکـيـد شـده
ظـلـم بـيـن
بود و نشان دھـنـده ﯾـک
ِ
نسلی بود ،اﯾن بود که بزرگترﯾن گـنـاه
تحت عنوان خصوصیسازی ،اﯾن است
که دولتھا ،داراﯾیھـای بـيـن نسـلـی
خود را بفروشند و خـرج امـور جـاری
کنند .اﯾن ﯾـکـی از مضـامـيـن اصـلـی
خصوصیسازی در کل دوره  ١٣٨۴تـا
امروز بوده؛ ﯾعنی بـه تـعـبـيـر ،UDNP
خصوصیسازی ھمواره با ﯾک گنـاه ﯾـا
ظــلــم بــيــن نســلــی ھــمــراه بــوده؛
داراﯾیھای بين نسلی را به جای اﯾـن
داراﯾی بين نسلی جـدﯾـد
که تبدﯾل به
ِ
بکنند ،فروختهاند و عاﯾداتش را صـرف
امور جاری خود کردهاند.
ﯾک نـمـونـه از اﯾـن داراﯾـی بـيـن
نسلی را میشـود صـنـدوقھـای
بازنشستگی واگذارشده در نـظـر
گرفت؟
نه .داراﯾی بين نسلی ﯾعنی داراﯾیای
که منبع تامين و اﯾجادش ،ثـروتِ بـيـن
نسلی نفت بوده و آن کارخـانـهھـاﯾـی
ِ
ھم که اﯾـجـاد شـدهانـد ،بـا مـنـطـق
کمکرسانی به فرآﯾند توسـعـه مـلـی
اﯾــجــاد شــدهانــد و اﯾــن دوچــيــز ،در
کل ،قربانی مطـامـع رانـتجـوﯾـانـه و
ناسنجيده تحت عنوان خصوصیسازی
شدند.
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پس نمونهاش را میتوان بـرخـی
از کارخانهھای نسـاجـی دانسـت
نسل متوالـی از زمـان
که چندﯾن
ِ
تاسيس ،متعلق به دولت بودهانـد
و اتفاقا سودده ھم بودهاند تا اﯾـن
که به بـخـش خصـوصـی واگـذار
شـــدنـــد و از آنـــجـــا ،دوران
انحطاطشان شروع شد.
خصوصـیسـازی بسـتـری بـرای
تشدﯾد ناکارآمدی
اگر دولتی بودهاند ،مـیشـود اﯾـنـطـور
گفت .اما ﯾک مـاجـرای بسـيـار مـھـم
دﯾـــگـــرھـــم در زمـــيـــنـــه تـــجـــربـــه
خصوصیسازی در اﯾران وجـود دارد و
آن اﯾن است که ھمه جای دنيا ،ﯾکـی
افـزاﯾـش
از اھداف خصـوصـیسـازی،
ِ
توان رقابت در اقتصاد ملی و باال بـردن
ن
انگيزه بخش دولتی برای رقابتی کـرد ِ
فعاليتھا است؛ در اﯾران ،به اعتبار اﯾـن
کــه مــنــاســبــات از ابــتــدا فــاســد و
ضدتوسعهای و شتابزده بود ،ھرجاﯾـی
که خصوصـیسـازی شـده ،بسـتـری
شده برای تشدﯾد نـاکـارآمـدی؛ مـثـال
وقتی خواستند بخشی از راه آھـن را
خصوصی کنند ،آمدند ﯾـک جـھـش در
قيمت بليطھای قطار اﯾـجـاد کـردنـد و
وقتی سوال مـیکـردی کـه اﯾـن چـه
کــاریســت؛ تــوجــيــه اﯾــن بــود کــه
میخواھيم کـاری بـکـنـيـم کـه بـرای
بخش خصوصی ،انگيزه اﯾـجـاد شـود؛
ﯾعنی آن ساختار انگيزشی کـه در
خصوصیسازی در اﯾـران دنـبـال
میشد ،اﯾن بـود کـه چـوبھـای
کلفتتر و مھلکتر بـه بـدن مـردم
بیپناه و بـیدفـاع زده شـود تـا
آنھاﯾی که از اﯾن رانـت بـرخـوردار
شدهاند ،خرسنـدتـر شـونـد .چـون
تقرﯾبا ھيچ ﯾک از مـوازﯾـن شـفـاف و
منطقی به گونهای که در کشـورھـای
موفق در اروپای غربی وجـود داشـت،
مبنا قرار نداشت و بـيـشـتـر شـبـيـه
اخـــتـــصـــاصـــیســـازی بـــود تـــا
خصوصیسازی و حاال که اﯾن رانـت را
به آن خواص داده اند ،گـوﯾـی آن ھـم
کافی نبوده و تازه میآﯾـنـد امـتـيـازات
جانبی ھم برای آنھا میگذارند؛ آنـھـم
عليه مردم ،عليه توان رقابتی اقتـصـاد
ملی و در خدمت مناسبات رانتی.
خصوصیسازی؛ شـگـردی بـرای
شکلگيری مناسبات مافيـاﯾـی در
بخش مالی
فاجعهآميزترﯾن کـارھـاﯾـی کـه از اﯾـن
زاوﯾه در تجربه خصوصیسازی در اﯾران
صورت گرفته مربوط به خصوصیسازی
بانکھاست و برآورد من اﯾن است کـه
تمام ظلمھا و خطاھا و نابخردیھاﯾـی
که در ھمه انواع خصوصی سـازیھـا،
طی اﯾن نزدﯾک بـه سـه دھـه وجـود
داشته ،از نظر شـدت مـخـرب بـودن،
ی
ھيچ کدام بـه گـر ِد خصـوصـیسـاز ِ
بانکھا نمیرسد و مـن بـه زودی در
بحثی مستقل راجع به ماجرای دامـن

ی مناسبات مافيـاﯾـی
زدن به شکلگير ِ
در بخش مـالـی اﯾـران تـحـت عـنـوان
خصوصیسازی بانکھا ارائـه خـواھـم
کرد و در آنجا نشـان خـواھـم داد کـه
برای اﯾنکه برخی مافياھا تبدﯾل به ﯾـک
انحصارگرِ مالی بشوند ،اقتصاد ملی و
توسعه اﯾران و بخشھای مولد و عامـه
مردم ،چه ھزﯾنـهھـای طـاقـتسـوز و
نابرابرساز و واقعـا فـاجـعـه آمـيـزی را
متحمل شـدهانـد .پـس بـنـابـراﯾـن تـا
اﯾنجای بحث میشود جمعبنـدی کـرد
که اﯾن خصوصیسازی تا ھمين امـروز
به ھيچ وجه تماﯾلی برای اﯾجاد بسـتـر
رقابت عادالنه برای بازﯾگران اقـتـصـادی
نشان نداده و ھنوز ھم که ھنوز اسـت
در ھــمــيــن ســطــح نــازلــی کــه
خصــوصــیســازی انــجــام مــیشــود،
مساله اصلی بيشتر توزﯾع رانت اسـت
افـزاﯾـش
تا انجام اقـدامـی در جـھـت
ِ
خصـوصـی مـولـد در
مشارکتِ بخـش
ِ
سرنوشت توسعه و اقتصاد ملی.
در آخرﯾن ابالغيه سيـاسـت ھـای
کلی اصل  ۴۴ﯾک سری شراﯾـط و
الزامات برای خصوصـیسـازی در
نظر گرفته شده؛ مثـال ﯾـک شـرط
اﯾن است کـه دسـتانـدرکـاران و
واگذارکنندگان ،نباﯾـد در واگـذاری
ذﯾنفع بـاشـنـد .ﯾـک شـرط دﯾـگـر
ھم اﯾن است که در واگذاری باﯾـد
برای ھمه فرصتھای برابر فراھم
شــود .و ﯾــا دﯾــگــری اﯾــن کــه
پشتيبانی مراجع ذﯾربط و دولـت و
حماﯾت در برھهھای نياز و بحـران،
الزامیست؛ ﯾـعـنـی روی کـاغـذ،
الزاماتی وجود دارد کـه در عـمـل
اجرا نمیشـود؛ اﯾـن تـنـاقـض را
چطور ارزﯾابی میکنيد؟
در ابالغيه اول اجـازه جـابـجـاﯾـی
رانت داده نشد
توصيه میکنم در اﯾن زمينه آنـچـه بـر
اقتصاد سـيـاسـی اﯾـران در فـاصـلـه
ابالغيه اول تا ابالغيه دوم گـذشـتـه را
زﯾر ذره بين قرار بدھيد؛ در آنجا خيـلـی
ﯾافتهھای شفافی پيدا خواھيد کرد .در
ابالغيه اول به ھيچ وجه ،تـحـت ھـيـچ
عنوان ،اجازه جـابـجـاﯾـی رانـت تـحـت
عنوان خصـوصـیسـازی داده نشـده؛
فقط گفته شده بروﯾد ارزﯾابی کنيد کـه
چرا تا حاال ھر کاری انجـام دادﯾـد ،بـه
شکست انجاميده؛ بعد الزام کرده ﯾـک
برنامه تـوانـمـنـدسـازی بـرای بـخـش
دولــتــی ،بــخــش تــعــاونــی و بــخــش
خصوصی ارائه کنيد و بـعـد ھـم ﯾـک
سری بسترسازیھای نھادی تـوصـيـه
شــده؛ واکــنــشــی کــه در اقــتــصــاد
سياسی اﯾران به ابالغيـه اول نشـان
داده شد ،جالب بود؛ آنھاﯾی که خيلی
جـــانـــمـــاز آب مـــیکشـــيـــدنـــد و
ژس ـتِ زاھــدمــابــانــه مــیگــرفــتــنــد،
کوچکترﯾن استقبالی از اﯾـن ابـالغـيـه
نکردند تا حدی که صادرکننده ابـالغـيـه
اول ،در فاصله ابالغيه اول تا دوم ،سـه

بار در صحبتھـای عـمـومـی بـر اﯾـن
مساله تاکيد کرد که قرار بود کارھاﯾـی
در اﯾن زمينه انجام بشود ،چـرا انـجـام
نشد .به محض اﯾنکه ابالغيه دوم صادر
شد که در آن حدود  ۴۵قـيـد در نـظـر
گرفته شده بود و اعالم شده بـود کـه
اگر اﯾن قيدھا رعاﯾت شـود ،آن وقـت
اجازه جابجاﯾی مالکيت وجـود خـواھـد
داشت؛ رسانهھای مشوق رانتـخـوری
ن مناسبات رانتـی در اﯾـران،
و پشتيبا ِ
بساطی برپا کردند که واقعا باﯾد از دل
آرشيو مطبـوعـات بـيـرون بـکـشـيـد و
جـابـجـاﯾـی
ببينيد .ھميـن کـه اجـازه
ِ
مالکيت داده شده بود ،ولو اﯾنکه چـنـد
ده قيد ھم گذاشته بودند ،آمدند گفتند
در اﯾران دوباره انقالب اقتصادی شده.
ﯾعنی ابراز خوشحالی کـردنـد کـه
خصوصیسازی آزاد شده.
ﯾعنی توزﯾع رانت تحت شراﯾطی مـجـاز
دانسته شده و چـون مـا سـيـسـتـم
نظارتی کارآمد ھم ندارﯾم ،بلـد بـودنـد
که چطور شراﯾط و الزامات را دور بزننـد
و به خواسته خود برسنـد؛ بـه قـولـی
«مقصـود تـوﯾـی ،کـعـبـه و بـتـخـانـه
بھانهست ».اوضاع جوری پـيـش رفـت
رئيس وقت صدا و سـيـمـا آمـد در
که
ِ
تلوﯾزﯾون اعالم استيصـال کـرد؛ گـفـت
من اﯾنقدر تحت فشار ھسـتـم؛ چـون
گروھھای ذﯾنفع و پرنفوذ میگوﯾند باﯾد
شخصا در تلوﯾزﯾون ظاھر شـوﯾـم و از
ابالغيه دوم اعالم حماﯾت کنيـم .بـعـد
ھم دﯾدﯾم که ھيچ ﯾک از آن مطالبهھـا
در زمينه بسترسازی و اﯾـجـاد فضـای
رقابتی ،مطلقا انجام نشد؛ ھيچ ﯾک از
آن قيدھا ھم رعـاﯾـت نشـد و مـاجـرا
برگشت بر ھمان رﯾلی کـه در سـنـت
سياسی رانـتـی وجـود
ف اقتصاد
مالو ِ
ِ
دارد .انشا× در اﯾن زمـيـنـه در آﯾـنـده
بيشتر صحبت میکنيم.
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