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به گزارش کلمه :ابوالفضل قـدﯾـانـی از
فعالين سياسی در بيانيه ای عـلـيـه
و
ســــــيــــــاســــــی
اوضــــــاع
اقتصادی گفت :آقای خـامـنـهای اگـر
صادق است بياﯾد و خود را در مـعـرض
انتخاب عمومی بگذارد و ﯾا الاقل اجـازه
انتخاباتی برای مجلس خبرگان بـدھـد
که کاندﯾداھاﯾش بازتابدھنده سـالﯾـق
سياسی مـتـنـوع مـوجـود در کشـور
باشند .صد البته که مسـتـبـد چـنـيـن
کاری نخواھد کرد .ھرچند در چشم او
دﯾوار حاشا بلند است اما دﯾگر زمان آن
گذشته است که کسی بتواند با بگـيـر
و ببند و خـفـقـان ،واقـعـيـت را بـرای
بخشی از مـردم وارونـه جـلـوه دھـد.
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شــاﯾــد اﯾــن شــيــوه بــرای رژﯾــمھــای
دﯾکتاتوری اواﯾل و اواسط سده بيستـم
با انحصار مطـلـق رسـانـهای جـوابـگـو
میبود اما حاشا و کال کـه در دنـيـای
رسانهھا و شبکهھای اجتماعی چنين
جعل و تحرﯾفی اساساً ممـکـن شـود.
چنين دروغھاﯾی از دھان مستبد تنـھـا
نشانگر اصالح نـاپـذﯾـر بـودن نـظـام و
عقيم بودن اصالحطلبی تسليمطلبـانـه
است ،از مـنـظـر اسـتـبـداد اسـاسـا
مشکل بنيادﯾنی وجود ندارد که نياز بـه
اصـــــالح داشـــــتـــــه بـــــاشـــــد.
ابوالفضـل قـدﯾـانـی تصـرﯾـح کـرد :در
سرزمينی که چنين آشکار بدﯾھیترﯾن
حقوق انسانی –ﯾعنی حق آزادی بيـان

و عقيده منکوب و سـرکـوب
شده است ،آقای خامنـهای
–گوﯾی به پيروی از سـنـت
سيئه وزﯾر تبليـغـات آلـمـان
نازی ،گوبلز که میپنداشت
دروغ را ھرچه بزرگتر بگوﯾنـد
راســتنــمــاتــر مــیشــود-
مــدعــی وجــود آزادی و
مردمساالری و حق انتخـاب
برای مردم میشود و ادعـا
میکـنـد کـه حـکـومـت او
مــتــعــرض مــنــتــقــدانــش
نــمــیشــود .بــاﯾــد از او و
مــتــصــدﯾــان دســتــگــاهھــای
امنيـتـی و قضـاﯾـیاش پـرسـيـد کـه
فھرست بـلـنـدبـاالی زنـدانـيـانـی کـه
جرمشان تبليغ عليه نظام )بخوانيد نقد
دستگاه حکومت اﯾشان( بوده است از
اســــــت؟
آمــــــده
کــــــجــــــا
آزادی انتخاب بـا وجـود نـظـارت غـيـر
قانونی اسـتـصـوابـی و سـلـب حـق
قانونی انتخاب شدن و انتـخـاب کـردن
چه معناﯾی میتواند داشـتـه بـاشـد؟
آزادی انتخاب در سرزمينی که شـورای
نگھبان استبداد دﯾنـی بـا دسـتـچـيـن
کردن کاندﯾداھا مـجـلـس خـبـرگـانـی
تشکيل میدھد که کارش مجيزگوﯾـی
مستبد به جـای نـظـارت بـر اوسـت،
چــگــونــه مــتــحــقــق شــده اســت؟
قدﯾانی ادامه داد :عجبا که در چـنـيـن
وضعيتی که محصول مستقيم استبداد
دﯾنی است –وضعيتی که مستبـد بـه
منشأ آن که شـخـص او و دسـتـگـاه
استبدادیاش است علم حضوری دارد
 آقــای خــامــنــهای دســت پــيــش رامیگيرد و شـعـار حـمـاﯾـت از تـولـيـد
داخــــلــــی را ســــر مــــیدھــــد.
اگر قرار به تولـيـد اسـت او اوال بـاﯾـد
بنگاهھای اقتصادی وابستـه بـه خـود،
بيت و سپاه را از اقتصاد کوتاه کند کـه
چنين نخواھد کرد .اگر قرار بـه اﯾـجـاد
شغل است باﯾد بنگاهھـای اقـتـصـادی
ناکارآمدی که با زور اسـلـحـه و رانـت
مانع رقابتاند تحت تکفل دولت برآمـده

از مردم )و نه دولت برآمـده از نـظـارت
استصوابی( و تحت نظارت رسانهھـای
جمعی آزاد و مستقل قرار بگيـرنـد کـه
آقای خامنهای اجازه چـيـنـن کـاری را
داد.
نـــــــــــخـــــــــــواھـــــــــــد
اگر قرار به تـحـدﯾـد و کـنـتـرل فسـاد
نھادﯾنه اسـت در قـدم اول رھـبـر و
بنگاهھای اقتصادی وابسـتـهاش بـاﯾـد
نظارت دستگاهھای نظارتی و بازرسی
مستقل را بپذﯾرند و حاشا که استبداد
چنين کـنـد .چـرا کـه نـيـک مـیدانـد
برچيده شدن فسـاد و کـوتـاه شـدن
دست غارتگران از اموال ملـت ھـمـانـا
پاﯾان کار خود اوست .واقع مـاجـرا اﯾـن
است که استبداد قائم بر فساد اسـت
#

ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﻳﻢ اﻛﺒﺮي ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺻﻠﻮاﺗﻲ؛

آن ﻛﺲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﺨﺸﻴﺪن و ﻋﻔﻮ دادن اﺳﺖ ﻣﻦ و
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ
) رفراندوم برای جمھوری اسالمـی( و
ارزشھای ضد تارﯾخی و ضـد انسـانـی
خود از زﯾر اﯾن پرده غوطه ورسازد .پس
از آن بود که روزھای سياه ﯾکی پس از
شـــــد.
ظـــــاھـــــر
دﯾـــــگـــــری
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مرﯾم اکبری منفرد زندانـی سـيـاسـی
محبوس در بند زنان اوﯾن در سـال ٨٨
بازداشت و در دادگاه انقالب به رﯾاست
قاضی صلواتی بـه تـحـمـل  ١۵سـال
حبس تعزﯾـری مـحـکـوم شـد .خـانـم
اکبری که از خانواده قـربـانـيـان اعـدام
ھای زندانيان دھه شـصـت اسـت در
واکنش به اظھار نظر قاضی صـلـواتـی
که احتمال داده بود او در ليست “عفو”
شدگان قرار گرفـتـه بـاشـد نـامـه ای
سرگشاده نگاشته است .خانم اکبـری
منفرد در اﯾن نامه تاکيد کرده است “ پر
غرور و شعله ور بـا دلـی سـرشـار از
نشاط بعد از ٩سال زندانی که تک تـک
لحظه ھاﯾش را به آغوش مـی کشـم
نه تنھا دادخواه خون خواھر و بـرادرانـم
می باشم ،نـه تـنـھـا دادخـواه تـمـام
زندگی ام که از من بـه ﯾـغـمـا بـردﯾـد
می بـاشـم ،بـلـکـه دادخـواه  ٩سـال
زندگی کودکانم که از آنھا درﯾغ داشتيد
و لحظه ھای کودکانه شان را به ﯾغـمـا
بردﯾد نيز ھستم و خواھم بود .پس آن
کس که در مقام بخشيدن و عفو دادن
است من و ھم وطنـان ھـمـيـشـه در
ھســــــتــــــيــــــم”.
زنــــــجــــــيــــــر
به گـزارش خـبـرگـزاری ھـرانـا ،ارگـان
خبری مجموعه فعاالن حقوق بشـر در
اﯾران ،مرﯾـم اکـبـری مـنـفـرد زنـدانـی
سياسی محبوس در بنـد زنـان زنـدان

اوﯾن نامه ای سـرگشـاده خـطـاب بـه
قاضی صلواتی ،از قضـات بـدسـابـقـه
دادگاه انقالب تھـران نـوشـتـه اسـت.
خانم اکبری منفرد گفته است که اﯾـن
نامه سرگشاده جوابيه ای اسـت بـه
قاضی صـلـواتـی کـه پـس از حضـور
ھمسر خانم اکبری منـفـرد در دادگـاه
برای رسيدگی به وضعيت پرونـده ،بـه
او گفته بود “ پيگيری می کند ببيند نـام
او در ليست در ليست عفـو اسـت ﯾـا
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه” .
او در قسمتی از اﯾـن نـامـه نـوشـتـه
است “ در بحبوحه ی اﯾن ھمه افـالس
و بدبـخـتـی کـه آغـاز پـاﯾـان خـود را
احساس کرده انـد مـی خـواھـنـد بـا
درﯾچه ی عفو سرپوش بگذارند به اﯾـن
ھمه سال ظلم و با فرﯾـب عـفـو پـاک
کنند آنچه را بر ملت اﯾران روا داشـتـه
انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد”.

متن کامل اﯾن نامه را به نقل
از ھـــرانـــا بـــخـــوانـــيـــد:
جامعه اﯾران در حال و ھوای انقالب بود
و طليعه ی اولين نوروز پس از انـقـالب
پدﯾدار می شد و خالفت اسـالمـی در
تالش بود که ماھيت استبدادی خود را
زﯾر پـرده دمـوکـراسـی پـنـھـان کـنـد

در تارﯾخ زندگی ملتھا حـوادثـی وجـود
دارد که تاثير و مـاھـيـت آنـھـا گـاه تـا
نسلھا بعد امتداد می ﯾابد .وقاﯾع دھـه
ی شصت  ،جنگ ھشت ساله اﯾران و
عراق ،سـربـازھـای ﯾـک بـار مصـرف،
دانش آموزان ﯾکبار مصرف مـيـدانـھـای
مين ،اعدام رشيدترﯾن فـرزنـدان اﯾـران
نخستين ارمغان جـمـھـوری اسـالمـی
برای مردم اﯾران بود .در کـنـارجـانـھـا و
سالھاﯾی که از بـيـن مـی رفـت ،زﯾـر
ساختھای جامعه ھـم در سـراشـيـب
انھدام سرﯾع قرار گرفته بود ،فاجعه ای
که دھه ھا پس از پاﯾان جنگ ھنوز ھم
عوارض ناشی از آن قابل لمس اسـت.
دﯾوار اختناق و سرکوب ھر روز بيش از
پيش نماﯾان مـی گـردﯾـد و مـاھـيـت
توتاليتر جمھوری اسالمی که ھـمـواره
سعی می کرد تمامی ھستی جامعـه
را به تملک خودش در بياورد آشـکـارتـر
ميگشت.در آن محيط تارﯾک که کمترﯾن
روزنه ای از آزادی و عدالت دﯾده نـمـی
شد نسلی پيـشـتـاز،نسـلـی کـه بـه
تملک در آوردنی نـبـود مـاھـيـت ضـد
انسانی و قرون وسطاﯾی اﯾن حاکميت
را برمال ساخت .سالم بر شھيـدان راه
آزادی ،شــھــيــدان دھــه ی شــصــت،
شھيدان قتـل عـام  ۶٧کـه بـذرھـای
اعتراض و مقاومت را در جامـعـه اﯾـران
فشاندند و چنان رستاخيز عظيمی برپا
کردند که دنيا در مقابل عظمت آن سـر
آورد.
مــــــــــی
فــــــــــرود

عبدالرضا اکبریمنفرد ،عليرضا اکبری منفرد ،غالمرضا اکبری منفرد ،رقيه اکبری منفرد
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کشتار جـمـعـی  ۶٧و پـنـھـان کـردن
مــزارھــا ،مــخــفــی کــردن اســامــی
شھيدان .از سال  ۵٩زندانھا و اتاقھـای
بازجوﯾی با منطق انکار وجود قـربـانـی
تداوم و دوام ﯾافته و در بيرون از زندانھـا
نيز مقلدان رژﯾم اﯾن منطـق را پـرورش
دادند تا جاﯾی کـه وزﯾـر امـور خـارجـه
دولت اعتدالی محمدجوادظرﯾـف وجـود
زندانی سياسی و عقيدتی را در اﯾـران
انکار می کند ،اما جنبش دادخواھی آن
را بــــه چــــالــــش کشــــيــــد.

زندانی که تک تک لحظه ھاﯾش را
به آغـوش مـی کشـم نـه تـنـھـا
دادخواه خون خـواھـر و بـرادرانـم
می باشم ،نه تنھا دادخـواه تـمـام
زندگی ام که از من به ﯾغما بـردﯾـد
می باشم ،بلکه دادخـواه  ٩سـال
زندگی کودکانم که از آنـھـا درﯾـغ
داشتيد و لحظـه ھـای کـودکـانـه
شان را به ﯾغما بردﯾد نيز ھستم و
خواھم بود .پس آن کـس کـه در
مقام بخشيدن و عفو دادن اسـت
من و ھم وطنان ھميشه در زنجيـر
ھســــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــم.

کشتار جمعی  ۶٧بنـيـانـی شـد بـرای
برقراری ﯾک نظام اعدام و چرخه ی بی
وقفه ی اعدام و اجرای آن تا به امـروز؛
جمھوری اسالمی جز قتل و غـارت و
خون رﯾزی ھـيـچ چـيـز بـرای اﯾـران و
اﯾرانی به ارمغان نياورد؛ به ﯾغمـا بـردن
ثروت ھا و منابع کشـور ،بـانـک ھـای
ورشـــکـــســـتـــه ،صـــنـــدوق ھـــای
بازنشستگی ورشکسته ،سفره ھـای
خالی مردم ،اقتصاد فلج شده کشـور،
انشقاق و شکاف موجود ميان عـوامـل
ساختار حاکمکه با گسست قراردادھـا
و مناسبات تضادھـا عـمـيـق تـر مـی
گردد.

با تمامی عشق و اﯾمانم ،گرمترﯾن
درودھای خود را به شـھـدای راه
آزادی  ،شھدای قيام دی مـاه آن
گواھان صـدق و فـدا و پـاﯾـداری
تقدﯾم میکنم.

در بحبـوحـه ی اﯾـن ھـمـه افـالس و
بدبختی که آغاز پاﯾان خود را احسـاس
کرده اند می خواھند با درﯾچه ی عـفـو
سرپوش بگذارند به اﯾـن ھـمـه سـال
ظلم و با فرﯾب عفو پاک کنند آنچه را بر
مـــلـــت اﯾـــران روا داشـــتـــه انـــد.
آنچه در اﯾن مکتوب خالصه مـطـرح
کردم در جواب ابوالقاسم صلواتـی
بود که در آخرﯾن مراجعه ھمسـرم
به اﯾشان گفته بود  ”:پيگيری مـی
کند ببيند نام اش در ليسـت عـفـو
نــــــــه”
ﯾــــــــا
اســــــــت
پـر غــرور و شـعــلـه ور بــا دلــی
سرشار از نشـاط بـعـد از ٩سـال

مرﯾم اکبری منفرد – اوﯾن-بھار
١٣٩٧
الزم به توضـيـح اسـت مـرﯾـم اکـبـری
منفرد در دی ماه سال  ١٣٨٨و پس از
حوادث عاشورای  ٨٨بازداشت شد ،در
 ١١خرداد  ١٣٨٩و تـوسـط صـلـواتـی،
قاضی شعبه  ١۵دادگاه انقالب تـھـران
به  ١۵سال حبس تـعـزﯾـری مـحـکـوم
شد .اتـھـام اﯾـن زنـدانـی سـيـاسـی
محاربه از طرﯾق عضوﯾـت در سـازمـان
مجاھدﯾن خلق اﯾران اسـت .اتـھـامـی
کــه او آن را وارد نــدانســتــه بــود.
مرﯾم اکبری منفرد که در زندان رجـائـی
شھر طی دوران محکوميت مـی کـرد،
در اردﯾبھشـت  ٩٠بـه ھـمـراه  ٨زن
زندانی دﯾگر به زندان قـرچـک ورامـيـن
منتقل شد .او در آنجا و پس از اعتراض
به شراﯾط زندان و نوشتن نـامـه ھـای
متعدد به مراجع تقليد ،مسئوالن نظـام
و احمد شھيد ،گزارشگر وﯾـژه حـقـوق
بشر سازمان ملل متحد به بـنـد زنـان
زندان اوﯾن منتقل شد و تـا امـروز در

آنجا تحمل محکومـيـت مـی کـنـد .دو
برادر مرﯾم اکبری منفرد در سالھای ۶٠
و  ۶٣به اتھـام ارتـبـاط و عضـوﯾـت در
سازمان مجاھدﯾن خلق اﯾـران تـوسـط
دادگاه ھای انـقـالب در اﯾـران اعـدام
شدند .برادر کوچک او و خواھر دﯾگرش
نيز در سال  ۶٧و موج اعدام زنـدانـيـان
سياسی در تابستان آن سـال اعـدام
شدند .اکبری منفرد پيشتر در نامه ای
به احمد شھيد از قول قاضی صلـواتـی
خطاب به خود گفته بود که “ :تـو جـور
خواھر و برادرھاﯾـت را مـی کشـی”.
در بھمن ماه سال  ١٣٩۵خانم اکـبـری
منفرد شکاﯾتی به گروه کـاری نـاپـدﯾـد
شدگان قھری سازمان مـلـل تسـلـيـم
کــرد و از آنــان خــواســت جــمــھــوری
اســالمــی را دربــاره اعــدام بــرادر و
خـــواھـــرش پـــاســـخـــگـــو کـــنـــنـــد.
گروه کاری سازمان ملل اخيرا ضمن به
رسميت شنـاخـتـن اﯾـن دو قـربـانـی
کشتار  ۶٧به عنوان ناپدﯾدشده قھـری،
در نامه ای به دولـت اﯾـران خـواسـتـار
انجام تحـقـيـق در اﯾـن زمـيـنـه شـد.
عبدالرضا و رقيه اکبری منفرد ،از جمله
ھزاران زندانی سياسی بودند کـه بـه
طور مخفيانه در عرض کمتر از دو مـاه
اعدام شدند در حالی که بيشتـر آنـان
مدت زمان کمی به پاﯾان مـحـکـومـيـت
خود داشتند و برخی از آن ھـا حـتـی
حکم حبس شان به پاﯾان رسيـده بـود
اما مقامات از آزادی آن ھـا خـودداری
می کردند.

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
در روزھای اخير ،بيانيه ای در برخی رسانه ھای مجازی منتشر شده که در زﯾر آن عالوه بر نام نوﯾسنده ،عنوان »رئيس
شورای مرکزی جبھه ملی اﯾران «قيد گردﯾده است .افزون بر اﯾراداتی که بر برخی از مفاد بيانيه فوق الذکر وارد است،
عنوان درج شده در زﯾر آن نيز کامال نادرست و مجعول ميباشد .و مورد تکذﯾب جبھه ملی اﯾران است .ما اﯾنگونه اقدامات
را در جھت تخرﯾب سازمان قانونمند جبھه ملی اﯾران در اﯾن شراﯾط حساس و تارﯾخی کشور ارزﯾابی می کنيم.
اعضا وھواداران ارجمند جبھه ملی اﯾران واقفند که پس از درگذشت شادروان ادﯾب برومند رئيس شورای مرکزی و ھيئت
رھبری جبھه ملی اﯾران در تارﯾخ  ٢٣اسفند ماه  ،١٣٩۵به علت ممانعت دستگاه ھای امنيتی حکومت جمھوری اسالمی
شورای مرکزی ھرگز امکان تشکيل جلسه و انتخاب رئيس برای شورا را نداشته است و در آخرﯾن انتخابات داخلی
شورای مرکزی جبھه ملی اﯾران در تارﯾخ  ١٨مرداد  ٩۴نيزآقاﯾان منوچھر ملک قاسمی و پروفسور صادق مسرت به عنوان
دو ناﯾب رئيس شورای مرکزی انتخاب شده اند.
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دست روحانيان دﯾر بـه قـدرت رسـيـد.
حضرات معتقدند که حکومـتِ مـبـاح و
شرعی ھمان پنج سالی است که در
ف اميرالمومنـيـن بـود و پـس از آن
ک ِ
امامان ،ناکام ھميشگی خالفت شدند
تــا ســال  ١٣۵٧کــه دوبــاره ھــمــای
سعادت باز آمد و بر شانه امام خمينی
نشست.
اﯾن رواﯾت تارﯾخی ھر چند سـر تـا پـا
خالف است و امـام و فـقـيـه چـنـيـن
پيوستگی ندارند و اگر حقی ھم بـرای
امامان شيعه مفروض بوده دخـلـی بـه
فقيه شيعه پس از ھـزار سـال نـدارد،
اما بھرهای از حقيقت ھم برده و اﯾنکه
علما در کار حکومت ناشی و تازهکار و
بیپيشينهاند.
تا قبل از پـيـروزی انـقـالب اسـالمـی،
علمای شيعه تنھا ﯾکبار توانستند کنار
تخت سلطنت باﯾستند و شاه را ملعبه
دست خوﯾش کرده و حکمرانی کنند و
آن ھم دوران شاه سـلـطـان حسـيـن،
آخرﯾن شاه صفوی بود که تاج از دست
محمد باقر مجلسی گرفت و تا به آنجـا
ذوب در والﯾتِ فقھا شد که آرزوی علما
را برآورده کرد و احکام فقھی را واجـب
عمومی.
خـمـر را
کـه
داد
دستـور
شاه
شـرب َ
ُ
ممنوع کنند و از آنجا کـه پـای ثـابـتِ
ميـخـوارگـی دربـار بـود ،شـش ھـزار
شيشهی شراب گرجی را از حـرمسـرا
آوردند و در ميدان نقش جھان بر خـاک
رﯾختند .رقص و موسيقی و تخـتـه نـرد
حرام و قھوهخانهھای اصفھان که گوﯾـا
صد باب بود ھمگی بسته شد .ھـمـان
ﯾکبار حضور تـمـام قـد روحـانـيـت در
سياست و پيشبرد فقه بـیعـدالـت و
کياست ،دودمان صفوی را بر باد داد و
در واقعه سقوط اصفھـان ،کـار لشـکـر
مالﯾان زﯾر لب دعا کردن بود و بس.
نھاد شاھی در اﯾران با آن ھمه برآمدن
و برافتادن سلسلهھای پادشاھی بـه
زنجيری گسسته شبيه بـود ،امـا ھـر
چه بود زنجيرهای را میمانست که بـر
تکه پارهھاﯾـش ،حـلـقـهھـای تـجـربـه
حکمرانی آوﯾخته بود .ھـر سـلـطـان و
سلسله که میآمد ،سعی داشـت تـا
خود را به سلسلهای پيشين منـسـوب
کند و اصل و رﯾشهای بيابد .چنـان کـه
سامانيان به ساسانيان و قاجـارﯾـه بـه
صفوﯾه و پھلوی به ھخامنشی.
استبداد تجربه مشـتـرک پـادشـاھـان
اﯾران بود اما اﯾن خودکامگی نيز نياز بـه

توانـمـنـدی و مـدﯾـرﯾـت داشـت و در
گذشت اﯾام صيقل میخورد.
پندنامهھا و تذکرهھای بسيـار در بـاب
حکمرانی نگاشـتـه شـد و شـاه اگـر
قدری عقل زﯾر تاج داشت ،میدانست
که کار حکومت ھمواره بـا شـمـشـيـر
پيش نمیرود و اگر تـداوم پـادشـاھـی
میخواھد به سياست و تـدبـيـر نـيـاز
است و اﯾـنجـا بـود کـه نـقـش وزﯾـر
برجسته میشد.
نــام شــاھــان بــزرگ اﯾــران بــه وزرای
خردمند گره خورده است و انـگـار کـه
بی وزﯾر تخت سلطنت میلنگيـد .اﯾـن
وزرا از طاﯾفه دبيران و منشيانی بـودنـد
که اتفاقا ماندگارﯾشان  ،بيش از شـاه
بود .ممکن بود که سلسلهای بر افتد و
ﯾا حتی بيگانهای به اﯾران بنتازد اما بـاز
اﯾن طاﯾفه بورکرات بودند که امـورات را
بــه دســت مــیگــرفــتــنــد و خــدمــات
حکومتی به شاه میدادند.
علمای اسالم ھيچگاه از زمـرهی وزرا
نبودند و از ھمين بود که در ادوار فقه و
فقيه ،بحث سـيـاسـت و حـکـومـت و
مصلحت مغفول ماند و آنچه ماند حرام
و حـالل و قضـاوت شـرعـی بـود کـه
ضمانت اجراﯾش بيشتر اوقات اخالق و
عرف جامعه بود و نه حکم شاه.
قوامالسلـطـنـه و فـروغـی از آخـرﯾـن
نمونهھای منشيان تارﯾخی بـودنـد کـه
عمرشان در ھمان عھد پھلوی به سـر
رسيد .افول شاھان اﯾران در وھله اول
به سقوط وزارا باز می گشت ،آن وقـت
که شاه ،وزارت را میبلعيد ،در پـيـچ و
خم واژگونی میافتاد .ھر چـه ھسـت
انباشت تجربه شاھان در ھمين تـارﯾـخ
استبدادی اﯾران که دو شاه در اقليمـی
نمیگنجيدند ،به طرز غـرﯾـزی انـتـقـال
پيدا میکرد.
ظھور تمدن غربی و دست و پنجه نـرم
کردن شاھـان اﯾـرانـی از صـفـوﯾـه تـا
پھلوی ،تکاملی را در سياست خارجی
اﯾران فـراھـم کـرد و مـیتـوان گـفـت
محمدرضا پھلوی ،آخرﯾـن شـاه اﯾـران،
مجربترﯾن پادشاه در شناخت تعامالت
جھانی بود.
شــاھــان مــوفــق در اﯾــران ســعــی
میکردند تا خودکامگی خـوﯾـش را بـا
منافع عمومی کشور تا حدی تـطـبـيـق
دھند که نه سيخ بسوزد و نـه کـبـاب.
چنين بود که شاه عباس ،اﯾران را چون
تجـارتـخـانـهای شـخـصـی مـیدﯾـد و
حساب سود و زﯾان و عاﯾدی ،شـاه را
به ساختـن کـاروانسـرا و آبـادانـی وا
ی ســھــمبــری
مــیداشــت و از بــرا ِ

شاھانه ،آزادی تجارت تشوﯾق میشد
و صلح با ھمساﯾگان و مبادله سفير بـا
اروپاﯾيان ،ضروری به نظر میرسيد.
انقالب اسالمی اﯾران که پای فقـھـا را
به حـکـومـت بـاز کـرد ،ھـم تـجـربـه
مشروطيت را بر باد داد و ھـم تـجـربـه
استبدادُ .مشتی مال بر تخت حکـومـت
تکيه زدند که نه زمينی که فـتـح کـرده
بودند ،میشناختند و نه زمـانـهای کـه
مـــــــــــیزﯾســـــــــــتـــــــــــنـــــــــــد.
ی نشناختـن
آﯾتﷲ خمينی نمونه اعال ِ
سياست چه مدرن و چه سنتـی بـود.
در فقدان تجربه قبلی حکومت فـقـھـا،
دو ھزار و پانصد سال تجربه شاھی به
دور رﯾخته شد .انصـاف بـاﯾـد داد کـه
تجربه حکمرانی ای چـنـيـن بـلـنـد در
الﯾهھـای اسـتـبـدادیاش الـبـتـه کـه
حکمتھای بسيار داشت.
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چشمانداز جھان از سـوراخ فـقـه
بھتر آن است که گـفـتـهھـای آﯾـتﷲ
خمينی در مجانی کردن آب و بـرق و
خانهدار کـردن ھـمـه اﯾـرانـيـان را بـه
حساب رفتاری پـوپـولـيـسـتـی از نـوع
احمدینژادﯾش نگذارﯾم .حضراتِ فقـيـه
سالھا کنار گو ِد سياست و حـکـومـت
نشسته بودند و فھمشان از آب و بـرق
و زمين در تقسيمبـنـدیھـای فـقـھـی
خالصه میشد .نه حـدود شـھـری را
میفھميدند و نه از تصفيه آب چـيـزی
میدانستند .آب و احيانا برق از امـوال
مشاع تلقی میشد و زمينھای دور و
اطراف شھر را ارض موات میدانستنـد
که ھر کس احـيـاﯾـش کـرد و دﯾـواری
ساخت ،مالکـش اسـت .اﯾـن چـنـيـن
والﯾت فقيه آغاز شد ،حکومتی سـھـل
و ســاده بــر مــردمــی ســادهلــوح ﯾــا
منفعتطلب که اﯾنک بـه طـبـل غـارت
میتاختند و زورآباد میساختند.
آﯾتﷲ خمينی معتقد بود که ھر چه از
سياست و سعادت بخواھيـد در فـقـه
جواھری ھست و از ھـمـان روزھـای
انقالب ،امام بر ھر چيزی که میشنيد
و نمیشناخت با اﯾـن ورد کـه خـالف
اسالم نباشد ،آب توبه مـیرﯾـخـت .از
دموکراسی تا ھنر و سينما و تـا آزادی
و زن.
سـال  ۵٧را مـیتـوان سـال تــغـيـيــر
ارزشھــا در حــکــومــتداری دانســت.
اســتــبــداد اﯾــرانــی ھــيــچگــاه داعــيــه
دﯾنگستری و سعادترسانی نداشت.
شاه خوب آن شاھی بود که امنيـت و
تا حدی آرامش و رونق اقتصادی و اگـر
طبعش پسندﯾد عدالت فراھـم کـنـد و
اﯾنک خمينی بشارت میداد که به اﯾن
چيزھا دلخوش نباشيد ما شمـا را بـه
مقام انسانيت میرسانيم و برنامه اﯾن
ی معنوی ھم فقه بود.
بدنساز ِ
ارزشھای فقھـی کـه از ھـزار سـال
پيش و بلکه بعضا از جاھليت عـرب بـه
ارث رسيده بود ،ﯾکشبه به ارزشھـای
ـن انــقــالبــی مــبــدل شــد و آن
نــوﯾـ ِ
ظاھرسازی که در فقيھان است به کار
افتاد .موسيقـی بـرافـتـاد ،مـيـکـدهھـا
بسته شد و زنان اﯾن موجوداتی که در
فقه جاﯾی جز اندرونی نداشتند ،چـادر
بر سر به خانه ھل داده شدند.
زنآزاری بـــه مـــثـــابـــه ارزش
فقھا چه از جنس شيعه و چه سنی ،
ن انسانی صـاحـب
اصوال زن را به عنوا ِ
عقل و اختيـار و آزادی بـه رسـمـيـت
نمیشناختند تـا مسـالـهای بـه نـام
«زن» در قاموسشان مطرح باشد.
ھمين بس که بـدانـيـم امـام مـحـمـد
غزالی سنی مذھب ،ازدواج را نـوعـی
از بــردگــی و زن را بــردهی مــرد
میدانست و شيخ فضلﷲ نوری نـيـز
بيرون آمدن دختر بچه ھا از خـانـه بـه
قصد رفتن به مکتبخانه را حرام مـوکـد
اعالم کرد و به پيروانش گفته بود تا بـه
اﯾن دختران دانشآموز سنگ بيندازند.

بــيــچــاره زنــان اﯾــرانــی کــه در ﯾــک
نابھنگامی تارﯾخی و پس از پيـشـرفـت
در حقوق زنانه بع ِد مشروطيت ،ﯾکباره
به سنگِ خارای جـمـھـوری اسـالمـی
خوردند و دقيقا ھـمـان کسـان کـه در
ھمه تارﯾخ از دشمـنـان حـقـوق زن و
آمران و عامالن به بردگی و صـيـغـگـی
ن بـانـوان بـودنـد بـه حـکـومـت
کشيد ِ
رسيدند.
جــمــھــوری اســالمــی حــتــی در
مشعشعترﯾن افکارِ عمامه بـه سـرش
نيز به آزادی زنان و حقوق مسـاوی زن
و مرد اعتقاد ندارد و از ھمين است که
مرتضی مطھری و اﯾضا فرزندش عـلـی
مطھری بـه حـق طـبـيـعـی انـتـخـابِ
پوشش ،معتقد نيـسـتـنـد و بـا فـرض
اﯾنکه مردھا گرگ و زنھا گوسفـنـدنـد،
حجاب را مصـونـيـت و نـه مـحـدوﯾـت
میدانند.
ن قـوانـيـن فـقـھـی کـه ھـمـه
مبلغـا ِ
مردساالرانه بلکه نَر پاﯾه است ،سعـی
دارند تا با احيای مفاھـيـم مـذکـرانـهی
غيرت و ناموس و مـردانـگـی ،ارزشـی
اجتماعی بسازنـد .ارزشـی بـیارزش
که با آﯾات و رواﯾات مومياﯾی مـیشـود
بلکه با بـيـداری زنـان و بـا وجـدانـی
مردان ،متالشی نشود.
دﯾپلماسی فقھی
آنگاه که ﯾک فقيه مسالهای را نداند و
نفھمد سعی میکند تا سر در ھـزاران
ھزار رواﯾت مجعول بحار االنوار فرو بَـرد
و اگر چيزی مشابه ﯾافت که قـيـاسـی
کند .دﯾپلـمـاسـی و رابـطـه بـا دﯾـگـر
کشورھا از آن چيزھا بود که فقـيـه نـه
علمش را داشت و نه تجربهاش.
از آنجا کـه اذعـان بـه نـدانسـتـن در
بيشترﯾنه فقھا سابقه چندانـی نـدارد،
بنابر سابقهی امت اسالمـی و تـارﯾـخ
سپری شده خـلـفـا کـه شـرحـش را
شنيده بودند ،دنيای پيچيدهی امـروزی
تفسير شد و بنا بر قاعده نفی سبـيـل
و اﯾنکه کفار نباﯾد بر مسلمين سـلـطـه
ﯾابند و بنابر راھکار ھميشگی تکفيـر و
تحرﯾم ،دار االسالم و دار الکـفـر بـر پـا
شد.
آﯾتﷲ خمينی در مواجـه بـا آمـرﯾـکـا،
وصف شيطان بزرگ را ابـداع کـرد کـه
دﯾپلماسی را ﯾکسره از گفتگو و تدبيـر
به وسوسه و استعاذه تبدﯾل کرد و اﯾن
بيماری زماننشناسی را بـرای رھـبـر
بعدی نيز به ارث گذاشت .وقتی دنيا را
به مومنين و کافرﯾن تـقـسـيـم کـنـيـم
آنگاه ھمه دشمن میشوند.
مساله فلسطين و اسـرائـيـل نـيـز در
دستگاه فکری فقھا و رھبران جمھوری
اسالمی به نزاع کفر و اﯾـمـان تـبـدﯾـل
شد و آن جھودستيزی تارﯾخی فقھـای
شيعه نيز بر اﯾن نزاع دامن زد.
نگاه فقھی از جنگ بیحاصـل ھشـت
ساله ،جھاد ساخت و از کشـورھـاﯾـی
که به مناسـبـت نـفـتفـروشـی ارزان
اﯾران ،کمی ھمراه جمھوری اسـالمـی

مــیشــدنــد ،بــرادر ســورﯾــه و بــرادر
پاکستان .
اﯾران ھيچگاه به وصف اﯾران بودنش در
ذھن فقھا ارزشی نداشته است ،بيراه
نيست که از ابـتـدای انـقـالب وصـف
اسالمی بر اﯾران افزودند تا زھر اﯾن نام
را بگيرند .اﯾن اﯾرانسـتـيـزی را شـاﯾـد
بتوان به حساب مھاجر بـودن نـيـاکـان
علمای شيعه گذاشت و اﯾنکه نسـلـی
از فقھای شيعه که از لبنـان بـه اﯾـران
آمدند با اﯾن دﯾار جز شيـعـه گـریاش،
قرابتی نمیدﯾدند و لقب اسالمپناھـی
که به شاه اﯾـران مـیدادنـد نـيـز بـه
ھمين پناھندگی علما به اﯾران و غربت
اﯾشان بازمیگشت.
در سنت استبدادی اﯾـران الـبـتـه کـه
شاه اسالم پناه بود اما به عنوان تـنـھـا
شاه شيـعـه ،وظـيـفـهاش را نـھـاﯾـتـا
حفاظت از راهھای مواصالتی به عتبات
میدانست و نه حماﯾت از ھر طـاﯾـفـه
شيعی در شرق و غرب دنيا.
اما جـمـھـوری اسـالمـی و فـقـھـای
شيعهاش ،اصل را نه بر اﯾـران کـه بـر
حفظ شيـعـه نـھـادهانـد و انصـافـا بـا
شيعيان عراق و لبنان قرابت بيشـتـری
دارند تا با مردم اﯾران که در اﯾـن ھـزار
بحران که دارند به ﯾاد ندارند ،امام نقی
دھمی بود ﯾا نھمی .
بـــاری جـــمـــھـــوری اســـالمـــی و
«ارزش»ھای بیارزشاش ھمـگـی بـر
ساخته فقه فقيھان است که بهﯾـقـيـن
میتوان گفت غالبا در تعارض کامـل بـا
ارزشھای مقبول اکثرﯾت جامعه است.
فقيه جامعهای را میپسندد که احکـام
فقھی که مبناﯾش عدم مساوات بـيـن
آدميان است به ھر ضرب و زوری حاکم
باشد .فقيه رﯾا پرور است و خـود نـيـز
رﯾاکار .حتی اگر عالـم بـیعـمـل ھـم
نباشد ،دنيای فقيھانه عبوس و تـارﯾـک
است و آنچه تروﯾج میکند به زھـدی
رﯾاﯾی میانجامد و در برابر زندگی شاد
و آزادانه میاﯾستد.
حافظ ھفتصد سال پيش چه خوب اﯾـن
فــرقــه فــقــھــا را مــیشــنــاخــت:
اگر فقيه نصيحت کند که عشـق مـبـاز
پيالهای بدھش گو دماغ را تر کن
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»تارﯾخ اﯾرانی«تـرجـمـه مـقـالـه دنـيـل
سيگل و مالکوم برن را دربـاره نـقـش
آمرﯾکا در کودتای اﯾران مـنـتـشـر کـرد.
نوﯾسندگان در اﯾن مطلب ،با بـررسـی
تطبيقی اسناد مـنـتـشـرشـده دربـاره
کودتای  ٢٨مرداد سـال ١٩۵٣) ١٣٣٢
ميالدی( توانستهاند نکات تازهای را بـه
مرکز توجه بياورند .بخش مھمی از اﯾن
مقاله بر آخرﯾن اسنادی مبتنی اسـت
که در سال  ٢٠١٧از وضعيت محرمـانـه
خارج شد.
به نظر مؤلفان ،مـھـمتـرﯾـن بـخـش از
اسناد منتشرشده سال  ،٢٠١٧بـحـث
«تعامل )ﯾا تعاملنداشتن( ميان بخـش
تحليلی و اجرائی سازمان اطـالعـاتـی
آمرﯾکا »است .با وجود اﯾـنـکـه «ھـيـچ
مجوز کتبیای از سوی رئيـسجـمـھـور
)آﯾزنھـاور( پـيـدا نشـده اسـت » ،امـا
نــوﯾســنــدگــان بــر اســاس اســنــاد
منتـشـرشـده از حـرفھـای «دونـالـد
وﯾلبر» -جاسوس آمرﯾکـاﯾـی فـعـال در
کودتا -و مـجـلـد وزارت امـور خـارجـه،
حدس میزنند که روز صـدور تـأﯾـيـدﯾـه
آﯾـزنـھـاور ١١ ،جـوالی  ١٩۵٣بـاشـد.
نوﯾسندگان با اتـکـا بـه نسـخـه آخـر
گــزارش «زنــدهبــاد شــاه! »)اســنــاد

منتشره در سال  ،(٢٠١٧بـه تـغـيـيـر
روﯾهھا در فاصله  ١۵تـا  ١٩آگـوسـت
ســال  ١٩۵٣اشــاره مــیکــنــنــد و
مینوﯾسند :تیپـی آژاکـس در اصـل
بهعنوان نقشه ﯾک کـودتـای نـظـامـی
طـــراحـــی شـــد کـــه «ھـــدفـــش
سرکارنشاندن زاھدی بهعنوان رئـيـس
نيروھای نظامی و سپس نخسـتوزﯾـر
بود ».اﯾن تـالش در روز  ١۵آگـوسـت
شکسـت خـورد؛ سـرھـنـگ نصـيـری
درحالیکه فرمان شاه مبنی بر انتصاب
زاھدی به نـخـسـتوزﯾـری را تـحـوﯾـل
میداد ،دستگير شد .بـا دسـتـگـيـری
نصيری ،زاھدی پشتيبانی نظامـيـان را
از دســت داد و بــهاﯾــنتــرتــيــب در
تالشھای بعدی برای برکناری مصـدق
نمیشـد بـر نـظـامـيـان تـکـيـه کـرد.
سيگل و برن بر اﯾن باورند که شکست
کودتا در  ٢۵شـھـرﯾـور ) ١٩آگـوسـت(
باعث تغيير استراتژی بـه «جـمـعآوری
حاميان شاه »شد؛ به تعـبـيـری «ﯾـک
کارزار درگيری روانی با سرعت و تمرکز
باال »از ﯾک کودتای نـظـامـی بـهدقـت
طراحیشده ،تأثيرگذارتر بـود .گـزارش
«زندهباد شاه »بـه تـلـگـرامـی اشـاره
میکند که سيا در آن سعی مـیکـنـد
شاه را از برگزاری ﯾک دادگـاه عـلـنـی
برحذر دارد .ادامه تلگـرام از اﯾـن قـرار
است« :از ھر حرکتی که مصدق را بـه
ﯾک شھيد بدل کند ،اجتناب بـه عـمـل
بياورد ».مطلب اﯾـنگـونـه ادامـه پـيـدا
میکند که به نظـر مـیرسـد «فشـار
درخور توجھی از جانـب واشـنـگـتـن »
باعث شد تا شاه برخالف تماﯾـلـش از
برگزاری دادگاه علـنـی چشـمپـوشـی
کند .اضافه بر اﯾن ،در ھمـيـن تـلـگـرام
سيا ،به زاھدی توصيه شده مصدق را
«در اقامتگاھی در ﯾک روستای کوچک
محصور کرده و بـهشـدت تـحـت نـظـر
بگيرد ».توصيه سيا عمليـاتـی شـد و
مصدق بعد از تحمل سه سال حـبـس،
به عمارت خود در احمدآباد تبعيـد شـد
و تا پاﯾان عمر در حصر باقی مانـد؛ امـا
آنچه از گزارش «زندهباد شـاه! »حـذف
شده است ،خـواسـت زاھـدی بـرای
«اعدام بـیدرنـگ مصـدق »بـود .اﯾـن
نکته در مجلد وزارت امور خارجه آمرﯾکـا
آمده است .در اسـنـاد مـنـتـشـرشـده
سال  ٢٠١٧ﯾـکـی از نـکـات جـدﯾـد،
بررسی نقش نيروھای داخلی اسـت.
برای نمونه ،اھميت برخی «روحانـيـون
در متقاعدکردن مردم جنـوب تـھـران »
برای نفود شوروی از طرﯾق حزب تـوده
بود؛ با اﯾن ضميمه که مصدق به آنـھـا
مجوز فعاليت )بهطور خاص تـظـاھـرات(
را داده است .ھرچند نوﯾسندگـان اﯾـن
نکته را میگوﯾند؛ امـا در ادامـه اقـرار
میکنند که «با اﯾن وجود ،کامال تأکـيـد
شده که بدون راھنمـاﯾـی و حـمـاﯾـت
سيا ،کودتا عليه مصدق بـدون تـردﯾـد
شکست میخورد ».آنھا بـخـشـی از
گزارش منتشرشده را برای تأﯾـيـد اﯾـن

مدعا میآورند که بـعـد از شـکـسـت
کـودتـای  ٢۵شـھـرﯾـور« ،مـھـمتـرﯾــن
شخصيتھای ضدمصدق ،جرئتشان را
از دســـت دادنـــد ».بـــه عـــقـــيـــده
نوﯾسندگان ،در نھاﯾت عمليات کرمـيـت
روزولت بود که ﯾک پشتيبانی مـردمـی
از شــاه را ســازمــانــدھــی کــرد و از
زاھدی ،در نبود جاﯾگزﯾن مناسب بـرای
مصــدق ،حــمــاﯾــت کــرد .در گــزارش
«زندهباد شاه! » ،نامشخص است کـه
آﯾا روزولت ،رئيس شعـبـه خـاورمـيـانـه
سازمان مرکزی جاسوسی آمـرﯾـکـا و
فرمانده عمليات کودتای  ٢٨مـرداد ،در
واقع تنھا دليلی است که عمليات پس
از شکست اوليه به موفقيت انجامـيـد؟
به تعبير سيگل و برن« ،تا آنجاﯾـی کـه
به واشنگتن و سفارت آمرﯾکا در اﯾـران
مربوط میشد ،عمليات تیپی آژاکـس
در روز  ١۵آگوست بـه اتـمـام رسـيـده
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود» .
در ادامه اﯾن مـطـلـب ،بـحـث بسـيـار
جالبی درباره روندھای درونسازمـانـی
و ميزان تأثيرگذاری اشخاص اصـلـی و
بخشھای متعـدد سـازمـان سـيـا در
کودتای سال  ٣٢اﯾران مطرح میشود.
در اﯾن مطلب مـیخـوانـيـم« :در اﯾـن
نسخه اشاره میشود ]نسخـه ٢٠١٧
«زندهباد شاه! ]»که روزولت در توضيـح
به آﯾزنھاور ،دالس و رئيس سـتـاد کـاخ
سفيد ،درباره اﯾنکه او «بـه عـمـد »بـه
دولت اطالعات نداده ،نشان مـیدھـد
که عمليات تا چه مـيـزان در روزھـای
حياتی مـيـان  ١۵تـا  ١٩آگـوسـت از
تصميمگيری در واشنگتن به دور بـوده
است .نوﯾسندگان نشان میدھنـد در
جرﯾان اتفاقات منـتـھـی بـه کـودتـا در
اﯾران ،چطور تحليلـگـران بـه حـاشـيـه
ن تـيـم اجـرائـی
رفتند و دست باال از آ ِ
سيا شد .با توجه به اعتراف روزولت در
نــدادن اطــالعــات ،مــیتــوان گــفــت
تحليلگرانی که مسئول ارزﯾابی عواقب
استراتژﯾـک طـوالنـیمـدت عـمـلـيـات
آژاکــس و وقــاﯾــع اﯾــران بــودنــد،
تحليلھاﯾشان را بدون دسترسـی بـه
اطالعات دقيق و بهروز و بدون آگـاھـی
از آنچه در اﯾران اتفاق میافتاد ،انـجـام
میدادند».
منبع ساﯾت ملی مذھبی

ﺑﻌﺪ از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺗﺎل ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول اﻳﺮان
ﺗﻮﺳﻂ روﺳﻴﻪ
دومين قرارداد توسعه ميادين نف تی اي ران
با مدل جديد ) )IPCبه امضا رسيد.
به گزارش اس پوتنيک ب ه نق ل از ف ارس،
دومين قرارداد توسعه ميادين نف تی اي ران
با مدل جديد ) )IPCبه امضا رسيد.
اي ن ق رارداد ب ا ھ دف توس عه مي دانھ ای
مشترک آبان و پايدار غرب ،بين ش رکت
ملی نفت ايران و کنسرسيومی متشکل از
ش رکت روس ی زاروبژنف ت و ش رکت
ايرانی دانا انرژی امضا شد.
س ھم ش رکت زاروبژنف ت در اي ن
کنسرسيوم  80درصد و سھم شرکت دان ا
انرژی  20درصد اس ت .اي ن ق رارداد ب ا
ھ دف بھب ود ض ريب بازياف ت و افزاي ش
تولي د و بھرهب رداری از اي ن دو مي دان
نفتی برای يک دوره  10ساله امضا ش ده
و برای مدت حداکثر  10س ال ديگ ر ني ز

قابل تمديد خواھد بود.
اولي ن ق رارداد IPCب ا کنسرس يوم بي ن
المللی به رھبری شرکت فرانسوی توت ال
ب رای توس عه ف از  11پ ارس جنوب ی در
اواخر تير  1396به امضا رسيد .در اي ن
قرارداد سھم فرانسوی ھ ا  50.1درص د،
سھم چينی ھ ا  30درص د و س ھم ش رکت
ايران ی پتروپ ارس در اي ن کنسرس يوم
 19.9درص د ب ود .در دومي ن ق رارداد
IPCھ م ش رايط م شابھی ح اکم اس ت و
س ھم ش رکت روس ی 80 ،درص د و س ھم
ش رکت ايران ی دان ا ان رژی  20درص د
است .بر ھمين اساس شرکت دانا ان رژی
ھ م م شابه ش رکت پتروپ ارس« ،ش ريک
غيراپراتور »با س ھمی ح دود  20درص د
در اين کنسرسيوم محسوب می شود.
ھ دف از ت دوين و اجراي ی س ازی م دل

IPCب رای تب ديل ک ردن ش رکت ھ ای
توانمن د داخل ی ايران ی ب ه ش رکت ھ ای
اکت شاف و تولي د ) )E & Pاس ت .در
واق ع ،وزارت نف ت اي ران امي دوار اس ت
که توانمندی ھای ش رکت ھ ای داخل ی ب ا
ح ضور در کن ار ش رکت ھ ای باس ابقه
خ ارجی در اج رای پ روژه ھ ای ص نعت
نف ت و گ از اي ران ،اف زايش چ شمگيری
يابد.
منبع
ايران

sputnik
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اســــتيون ھاوکينــــگ ،ﯾکــــی از
بزرگـــترﯾن فيزﯾکـــدانھای جھـــان روز
گذشته برای ھميشه از پيش ما رفت.
به ھمين بھانه قصد دارﯾم آخـرﯾن پيـام
ھــای اســتيون ھاوکينــگ کــه پيــش از
مــرگ خــود بــرای بــشرﯾت بــه جــای
گذاشته است را با ﯾکدﯾگر مرور کنيم.
اگر استيون ھاوکينگ ﯾک سـتاره بـود،
رفتنــش ھــم مثــل ﯾــک ابرنواخــتر بــود.
پيـــــشبينیھای فيزﯾکـــــدان بـــــزرگ
برﯾتانياﯾی باعث شده بود وی تا آخرﯾن
روزھای عمرش تيتر اصلی بـسياری از
مجالت و مطبوعات جھـان باشـد .اﯾـن
دانـــــــشمند مـــــــشھور ھمـــــــواره
ھــشدارھاﯾی را بــه بــشرﯾت در مــورد
آنچه که در انتظارشان است مـیداد و
ھمواره نگرانی خاصی در حرفھاﯾـش
حس میشد.
ما در اﯾن مقاله بـه  5مـورد از آخرﯾـن
پيام ھای اسـتيون ھاوکينـگ بـرای
بشرﯾت خواھيم پرداخـت .در ادامـه بـا
ما ھمراه باشيد.

آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴـﺎم ﻫـﺎي اﺳـﺘﻴﻮن
ﻫﺎوﻛﻴﻨﮓ
-1بـــــشرﯾت در ﯾکـــــی از
مــــسيرھای فاجعــــه ﯾــــا
ستارهھا است
کلمات زﯾادی وجود دارد که میتوانيـم
بـــرای توصـــيف ھاوکينـــگ از آنھـــا
استفاده کنيـم ،امـا قطعـا خوشـبينی

ﯾکی از آنھا نخواھد بود.
ھاوگينـگ ســال  2016بـه رادﯾــو تاﯾمــز
اﯾنگونه گفته بود:
مــا بــا خطرھــای زﯾــادی مواجــه
ھـــــستيم :جنـــــگ ھـــــستهای،
گرمــاﯾش جھــانی و وﯾروسھــای
مھندســی شــده ژنتيکــی .اگرچــه
احتمال وقوع ﯾک فاجعـه بـزرگ در
ســياره زميــن نزدﯾــک نيــست و
ممکن است ھزاران سال دﯾگـر آن
رخ دھد.
ھاوکينگ معتقد بـود سرنوشـت مـا در
حال تبدﯾل شدن به ﯾک گونـه فـضاﯾی
است .حداقل اگر بتوانيم تا قـرن آﯾنـده
زنــده بمــانيم میتــوانيم اﯾــن تغيــير را
ببينيـــم .بـــه گفتـــه وی البتـــه مـــا
مــستعمرات مــستقل خــود را حداقــل
برای صد سال آﯾنده نمیتـوانيم اﯾجـاد
کنيم و باﯾد در اﯾن دوره بـسيار احتيـاط
کرد.

-2مــا باﯾــد برخــيزﯾم و کمــی
بيشتر تحرک داشته باشيم
ﯾکی از مھمترﯾن مباحثی که ھاوکينگ
مشغول مطالعه و تحقيق بر روی آنھا
بود ،سياه چاله ھـا بودنـد .امـا وی در
مورد مسائل مھـم دﯾگـری نـيز سـخن
میگفت .وی در سال  2016طـی ﯾـک
سخنرانی در مورد جـدی بـودن چاقـی
بيش از حد افراد جھان سخنان جالبی
گفته بود.
به گفتهی ھاوکينـگ امـروزه ،بـسياری
از مردم از عوارض ناشی از اضافه وزن
و چــاقی رنــج میبرنــد .مــا خيلـــی
میخـــورﯾم و خيلـــی کـــم حرکـــت

میکنيم.
ھاوکينگ در ﯾک کليپ تبليغاتی کـه در
تلوﯾزﯾون سوئد پخـش میشـد عنـوان
کرد که باﯾـد کمـتر خـورد و حـداقل بـه
مــدت نيــم ســاعت در روز پيــاده روی
کــرد .ﯾــا اگــر ســن و ســال شــما کــم
اســت ،اﯾــن مــيزان را میتــوان بــه 1
ساعت افزاﯾش داد.

-3ھــوش مــصنوعی جــای
ھمهی ما را خواھد گرفت
عصر ما در اﯾن سـياره بـه زودی پاﯾـان
خواھــد ﯾافــت .بــدتر از ھمــه ،ممکــن
است مـا دﯾگـر جـاﯾی بـرای بازگـشت
ھــم نداشــته باشــيم .ھاوگينــگ در
مــصاحبهای بــا مجلــه Wiredدر ســال
گذشته عنوان کرد:
جــن از بطــری خــارج شــده اســت
)ﯾـــک ضـــربالمثل عربـــی( .مـــن
میترسم که ھوش مصنوعی بـه
طور کامل جای انسان را بگيرد.
بھترﯾن کاری که مـا باﯾـد بکنيـم ،عـدم
اجازه استفاده از ھـوش مـصنوعی در
ارتــش و توجــه بيــشتر بــه چگونگــی
جــاﯾگزﯾن شــدن نيروھــای رباتيــک بــا
انسانھا است .آﯾا اﯾن بدان معناسـت
که اگر ما به دنبـال سـتارگان باشـيم،
باﯾــد بــدون کمــک گــرفتن از ھــوش
مصنوعی اﯾن کار را انجام دھيـم؟ اﯾـن
مطلب قابل بحث است.

-4احــتــمــاال بــيــگــانــگــان
نمیخواھند بھترﯾن دوسـت
ما باشند

در حالی کـه مـا بـر روی مشـکـالت
زﯾســت مــحــيــطــی کــار مــیکــنــيــم،
اســتــفــاده از ھــوش مصــنــوعــی را
جاﯾگزﯾن غير ھوشمند کرده و به دنبال
قرار دادن دو پای خود بـر روی مـرﯾـخ
ھستيم ،ما باﯾد با سکوت کـامـل اﯾـن
کار را انجام دھيم .ھاوکينگ سرانجـام
متقاعد شده بود که جز ما در جـھـان
ھستی موجودات دﯾـگـری نـيـز وجـود
دارند .وی در سال  2016عنـوان کـرده
بود:
ھمانطور که من رشـد مـیکـنـم،
بيش از ھر زمان دﯾگری مـتـقـاعـد
شدهام که ما تنھا نيستيم .پس از

ﯾک عمر در شگفتی به سر بـردن،
من به رھبری ﯾک تالش جـھـانـی
راه تازهای را پيدا خواھيم کرد.
ھرچند ھاوکينگ مشتـاق بـود تـا راه
جدﯾدی را برای خروج از اﯾن جھان پيدا
کند ،اما تنھا ﯾاد او نزد ما مانده اسـت.
ھر مکان جدﯾدی که ما در آنـجـا پـای
بگذارﯾم ،بیتردﯾد از تـکـنـولـوژیھـای
عالی برخوردار خواھد بود .ھـاوکـيـنـگ
ھشدار داده است که اگر چنين شود،
بيگانگان بسيار قدرتمند خواھد بـود و
مــمــکــن اســت ارزشــی بــيــشــتــر از
باکتریھا برای ما قائل نشوند.

-5با گـذشـت زمـان ،نسـل
متخصصان منقرض خـواھـد
شد.

شاﯾد او ھيچـگـاه از کـلـمـه انـقـراض
استفاده نکرده ،اما ما میدانيم کـه او
در موردش فکر میکرده است .وی در
بھار سال گذشته ادعا کرده بود که مـا
در ميان ﯾک »شورش جھانی علـيـه
متخصصان «ھستيم.
ﯾکی از آخرﯾـن پـيـام ھـای اسـتـيـون
ھاوکينگ به مـخـاطـبـانـش ،دوری از
رسانهھای دروغ پـراکـن بـود .ھـمـراه
اخبار دروغينـی کـه روز بـه روز ھـم
بيشتر میشوند ،ھاوکينگ ھـمـيـشـه
توصيه کرده است که تنھا پای صحبـت
متخصصان مشغول مطالعه بنشينيم و
پاسخ پرسشھاﯾمان را مستقـيـمـا از
آنھا درﯾافت کنيم .به گفتهی وی راه
حل چالشھای زﯾسـت مـحـيـطـی و
تھدﯾدھای بالقوه ھوش مصنـوعـی در
چنتهی علم و تکنولوژی است.

استيون ھاوکينگ ھمراه طارق علی و ونسا ردگريو در تظاھرات ضد جنگ ويتنام در لندن-سال  ١٩۶٨مشاھده میکنيد.
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ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب دﻣﻮﻛﺮات ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان در ارﺑﻴﻞ ﺗﺮور ﺷﺪ
مطابق گزارشھا ﯾکی از اعضای حـزب
دموکرات کـردسـتـان اﯾـران در شـھـر
سوران از توابع استان اربيل ترور شـد.
اﯾن سومين حادثه سوءقصد بـه جـان
فعاالن کرد در اقليم کـردسـتـان عـراق
طی ﯾک مـاه گـذشـتـه بـوده اسـت.
به گزارش دوﯾچه ولـه ،مـحـمـدصـالـح
قــادری ،نــمــاﯾــنــده حــزب دمــوکــرات
کردستان )حدک( در اربـيـل مـیگـوﯾـد
احمد اميراحمدی ،اھل نقده ساعت ۶
بامداد دﯾروز )جمعه  ١٠فـروردﯾـن٣٠ /
مــارس( بــه قــتــل رســيــده اســت.
قادری به وبساﯾـت "کـردسـتـان "٢۴
گفته احمد اميـراحـمـدی از زنـدانـيـان
سياسی سابق در اﯾران بوده و ترور او
در شھر سوران از توابع استـان اربـيـل
اســـــــــــــت.
داده
رخ

علی دولمری ،مدﯾر آساﯾش عـمـومـی
منطقه سوران خبر سوءقصد بـه عضـو
حزب دموکرات کردستان اﯾران را تائـيـد
کرده و میگوﯾـد نـيـروھـای امـنـيـتـی
تحقيقات درباره علت و نـحـوه کشـتـه
شـــدن او را آغـــاز کـــردهانـــد.
پانزدھم اسفندماه گذشتـه نـيـز قـادر
قادری از فرمانـدھـان حـزب دمـوکـرات
کردستان در روستای "ھرتل" ،حـومـه
شھر رانييه در استان سليمانـيە تـرور
شده بود .حزب دموکرات ﯾک روز بـعـد
جمھوری اسـالمـی را مسـئـول اﯾـن
ســــوءقصــــد مــــعــــرفــــی کــــرد.

شدند .فرزند رحمانی ﯾک روز بـعـد در
بــــيــــمــــارســــتــــان درگــــذشــــت.
حادثه صبـح دﯾـروز سـومـيـن حـمـلـه
ترورﯾستی به فعاالن سياسی کـرد در
اقليم خودمختار کردستان عـراق طـی
ﯾک مـاه اخـيـر مـحـسـوب مـیشـود.
زمستان سال  ٩۵نيز انفجار بمـبـی در
مقابل مرکز حزب دموکرات کـردسـتـان
در نزدﯾکی شھر کوﯾه شش کشـتـه و
چھار مجروح به جا گذاشت .دو نفر بـه
اتھام دست داشتـن در اﯾـن انـفـجـار
بازداشت و در اربيل محاکمه شـدهانـد.

پنج روز پيش از اﯾن حادثـه ﯾـک بـمـب
جــاســازی شــده در خــودروی صــالح
رحمانی ،ﯾکی دﯾگـر از اعضـای حـزب
دموکرات کـردسـتـان اﯾـران در حـومـه
شھر اربيل منفجر شد و و بر اثر آن او
و پسر  ٣٣سالهاش به شدت مـجـروح

ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ي اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن
• روز جمعــه ،تظــاھرات در خوزســتان
ادامه ﯾافت و عالوه بر مناطقی از شھر
اھواز ،در آبـادان ،ماھـشھر و حميدﯾـه
نـيز مـردم عـرب دسـت بـه تظاھراتــی
زدنــد کــه آن را «قيــام کرامــت »مــی
خوانند ...
روز جمعــه  ١٠فــروردﯾن  ١٣٩٧مــردم
عــرب در خوزســتان در دفــاع از ھوﯾــت
خــود تظــاھراتی مــسالمت آمــيزی در
شھرھای آبـادان ،ماھـشھر ،حميدﯾـه،
شيبان و شھر اھواز در کوت عبـدﷲ و
کوی کيانپارس تـا برگـزار کردنـد کـه تـا
نيمــه ھــای شــب بــه درازا کــشيد.
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بنــــابر گــــزارش نيروھــــای محلــــی،
معترضين با سـر دادن شـعارھای «مـا
ذلــت را نمــی پــذﯾرﯾم»» ،جــانم فــدای
اھواز«» ،اھواز عشق من است«» ،ما
اﯾن جا ھستيم اﯾن جـا سـرزمين آبـا و
اجـــدادی مـــا اســـت»« ،مـــن عـــرب
ھـــستم »و «اھـــواز را نمـــیدھيم »
دست ﯾه تظاھرات زدند .اﯾن اعتراضـات
بشکل مسالمت آميز برگـزار شـد ،امـا
نيروی انتظامی روز پنجـشنبه و جمعـه
معترضين را در بازار مرکزی شھر اھـواز
و کوت عبدﷲ با استفاده از گـاز اشـک
آور و اسلحه گرم مورد حمله قرار داد و
شــماری از تظــاھر کننــدگان بازداشــت
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدند.

بنــابر اﯾــن گــزارش در روز جمعــه ١٠
فروردﯾن اﯾن اعتراضـات در شـھر اھـواز
در کوت عبـدﷲ و کـوی کيانپـارس نيـز
برگزار شد که در کـوت عبـدﷲ چندﯾـن
تــن از معترضــين را بازداشــت کردنــد و
نيروھــای امنيــتی بــا اســتفاده از گــاز
اشک آور در صدد متفـرق کـردن مـردم
برآمدنــد .اعتراضــات در بلــوار ســاحلی
کيانپــارس اھــواز تــا نيمــه شــب ادامــه
ﯾافــت .در اﯾــن منطقــه بنــابر گــزارش
فعــاالن محلــی ده ھــا تــن بازداشــت
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدند.
جمعــه شــب اعتراضــاتی کــه چنــد روز
اســـت در اھـــواز ادامـــه ﯾافتـــه ،بـــه
شـــھرھای دﯾگـــر اســـتان از جملـــه
حميدﯾــه ،آبــادان ،ماھــشھر گــسترش
پيدا کرد .جاده اھـواز -شوشـتر توسـط
تظاھرکننـــــدگان منطقـــــه شـــــيبان
شھرســتان بــاوی بــرای مــدت چنــد
سـاعت بــسته شـد .بنـا بــه گزارشــھا
جمعه شب از سـاعت شـبکه اﯾنترنـت
در بعــضی شــھرھا بطــور کامــل قطــع
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
بــه گفتــه منــابع محلــی تظــاھرات و
نــاآرامی ھــا در خوزســتان در دفــاع از
«کرامت و ھوﯾت» معترضان و ھمچنين
مجموعه ای از خواسـت ھـا ،از جملـه
جلوگيری از سـرقت آب رودخانـه ھـای
اسـتان ،جلوگـيری از سدسـازی ھــای
بی روﯾه ،اعتراض به خشکاندن تاالبھا،

بحران رﯾزگردھـا و آلودگـی آب و ھـوا،
تبعيــــض در اســــتخدام و گــــسترش
بيکاری ،تا تغيير بافت جمعيـتی صـورت
می گيرد و از سـوی معترضـان «قيـام
کرامــت دوم »نامگــذاری شــده اســت.
در طی اﯾن چنـد روز اعتراضـات ده ھـا
تـــن از مـــردم توســـط اداره اطالعـــات
بازداشــت و بــه مکانھــای غــيرمعلوم
منتقل شده انـد ،فعـاالن حقـوق بـشر
محلی تعداد بازداشت شدگان را بيـش
از صــدنفر تخميــن مــی زننــد کــه از
سرنوشت بيشتر آن ھا خبری نيست.

روز ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺼﺪق ﺑﺰرگ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎد
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شادروان دکتر محمد مصدق  ،نخست وزﯾر قانونی و پيشوای جبھه ملی اﯾران،در  ٢٢مھر  ، ١٣٢٨در مخالفت با دخالت دولت
در انتخابات مجلس شورای ملی ،جبھه ملی اﯾران را به کمک آزادﯾخواھان تشکيل داد و با مبارزاتی پيگير توانست حاکميت
را مجبور به ابطال انتخابات تھران نماﯾد  ،و در انتخابات جدﯾد ،به عنوان نماﯾنده مردم تھران قدم به مجلس شورای ملی نھاد
و با کابينه رزم آراء به مخالفت پرداخته ،و قانون ملی شدن صنعت نفت را در  ٢۴اسفند  ١٣٢٩از مجلس شورای ملی
گذراند .ملی کردن صنعت نفت نه تنھا در حيات سياسی و اقتصادی کشور ما تاثير بسزاﯾی داشت،بلکه تحسين و ستاﯾش
شخصيتھای سياسی شرق و مطبوعات و جراﯾد ھمه دنيا را بر انگيخت ،به طورﯾکه از او به عنوان ﯾک قھرمان مشرق زمين
نام بردند.
مجله تاﯾم آمرﯾکا درسال  ١٩۵١دکتر مصدق را به عنوان مرد سال معرفی نموده و عکس او را بر روی جلد خود چاپ کرد .
دکتر مصدق ھمانند مھاتما گاندی  ،رھبر روحانی ھند ،پرچم دار مبارزه با استعمار انگلستان در شرق شناخته شد و
بسياری از رجال سياسی آن دوران او را ستودند .صالح جبر  ،رھبر حزب ملی عراق در  ١٩۵٣در حزب خود اظھار داشت « :
با کمال صراحت می گوﯾم که افزاﯾش عاﯾدات نفت عراق مرھون تالش و ھمت دکتر مصدق است… ما عراقی ھا
برای نھضت ملی اﯾران ارزش بسيارقائليم و بدون شک اﯾن نھضت در بيداری ملل شرق موثر واقع شده است».
روزنامه کورﯾه سوﯾس ،در ھمان زمان نوشت« :مصدق بزرگترﯾن مرد سياسی دنيا  ،نقطه تحولی در تارﯾخ ملل مسلمان
خاور ميانه به وجود آورده است  .زﯾرا تحولی که در افکار صدھا ميليون نفر از مردم جھان اﯾجاد کرده است ،کمتر از تحولی که
در اﯾران به وجود آورده نيست» .
نام مصدق در تارﯾخ برای ھميشه جاوﯾدان خواھد بود…و در ردﯾف قھرمانان بزرگی مانند جورج واشينگتن  ،سيمون بوليوار ،
و گارﯾبالدی باقی خواھد ماند.
جورج لنچافسکی  ،نوﯾسنده کتاب  ” ،نفت و دولت در خاور ميانه ”  ،در کتاب خود می نوﯾسد » :دکتر مصدق  ،پرچمدار
ﯾکسره کردن تکليف شرکت نفت انگليس و اﯾران شد و سپس به ابتکار وی قانون معروف به ملی شدن نفت را به تصوﯾب
مجلس شورای ملی رساند».
بر ھيچ اﯾرانی پوشيده نيست که ملی کردن صنعت نفت به دست دکتر محمد مصدق و ﯾاران صدﯾقش تاثيری شگرف در
حيات اقتصادی  ،و سياسی اﯾران داشت که نتاﯾج آن ھر روز بيشتر از پيش احساس می شود.با ملی شدن صنعت نفت ،
اﯾران مالک منابع عظيم نفتی خود شد  ،ميھن عزﯾز ما اﯾران چھارمين کشور دارنده ذخاﯾر نفت  ،پس از آمرﯾکا ،عربستان
سعودی و روسيه  ،است  ،و دارنده دومين ذخاﯾر گاز دنيا پس از روسيه می باشد.
ملت اﯾران  ،به وﯾژه نسلھای جوان اﯾن کشور باﯾد با تالشھای پيشينيان قھرمان خود آشنا شده  ،و راه آنان را آنچنان که
جبھه ملی اﯾران ادامه می دھد ،ادامه دھد .چون نفت  ،تنھا سرماﯾه بزرگ و تجدﯾد ناپذﯾرکشور ماست که تا دﯾر نشده و
اﯾن ذخاﯾر به پياﯾان نرسيده باﯾد صرف توسعه اقتصادی و اجتماعی اﯾران  ،و ساخت سيستم زﯾر بناﯾی اﯾران به نحو احسن
بگردد  .گرچه سرماﯾه اصلی کشور مغزھای سازنده و خالق آن به حساب می اﯾد  ،اما نفت و گاز مانند پس اندازی است
که پدری برای بھداشت ،آموزش و پرورش  ،و تحصيالت دانشگاھی و متخصص شدن فرزند خردسال خود و در نھاﯾت برای
آﯾنده او اختصاص داده است ،اگر اﯾن پس انداز از ميان برود و پدر فقير شود  ،مسلم است که آن فرزند اﯾنده روشنی نخواھد
داشت .آﯾا اﯾران باﯾد سرنوشت آن کودک خردسال را بيابد ؟ ﯾا با استفاده عاقالنه و مدبرانه از ذخاﯾر کشور  ،آنرا به کشوری
پيشرفته  ،با فرھنگی غنی  ،و دور از فقر و جھل و خرافات تبدﯾل کنيم؟ اﯾن پيام جبھه ملی اﯾران به نسل جدﯾد اﯾران به
مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت است
جبھه ملی اﯾران روز ملی شدن نفت و ھمچنين جشن فرخنده نوروز باستانی را به ھموطنان عزﯾز تبرﯾک می گوﯾد واميد
دارد که سال نو سال رھاﯾی از مصائب ومضاﯾقی که برای ملت بزرگ اﯾران پيش آمده است وسال پيشرفت و توسعه و به
دست آمدن آزادی ھای اساسی برای اﯾن ملت شرافتمند باشد .
بيست وھشتم اسفند ماه ١٣٩۶

ﺗﻬﺮان – ﻫﻴﺌﺖ رﻫﺒﺮي وﻫﻴﺌﺖ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان—
تھران  -اﯾران

روابط عمومی جبھه ملی اﯾران

اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻻﻫﻮﺗﻲ

ﻓﺮﻳﺪون ﻧﺎﻇﺮي

ﻻﻫﻮﺗﻲ )(1336 - 1264
ﺷﺎﻋﺮ ﻛﺎرﮔﺮان
به گوش مردم رساند .الھوتيبدای نخستين بار در شعر و
اندﯾشه واژگانی نو و سياسی ھمانند سوسياليسم،
فاشيسم ،کالخوز ،کامسومول ،فابرﯾک ،کالکتيو ،و ...وارد
شعر و ادبيات فارسی نمود.
شورانگيز ترﯾن دﯾدگاه الھوتی در اشعار دوره جوانی مبارزه
او با دﯾکتاتوری حاکم بر اﯾران است .اوبه مانند ﯾک
کمونيست ،ﯾک دم از مردم رنجبر دنيای خود غافل نشد.
الھوتی ھميشه از وﯾرانی و بی سرو سامانی اﯾران
اندوھگين بود.و میسراﯾد:
کنم چو فکر از آن خلق و آن ستم کانجاست
به دل غم و به تنم اضطراب می آﯾد

ابوالقاسم الھامی ،شناخته شده به الھوتی در سال ١٢۶۴
خورشيدی در کرمانشاه به دنيا آمد .پدرش ،پيشهی
کفشدوزی داشت و ھر دو شاعر و آزادﯾخواه بودند .
الھوتی ،در خانه پدر با محيط ادبی کرمانشاه آشنا شد و در
شانزده سالگی به کمک مالی ﯾکی از دوستان خانواده برای
تکميل تحصيالت به تھران رفت.
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در سال  1284اولين غزل او که مضمونی آزادی خواھانه
داشت در روزنامه حبل المتين کلکته انتشار ﯾافت و تا
اندازهای برای او شھرت به ارمغان آورد .شاعر ،وارد جرﯾانات
سياسی شده و در انقالب مشروطه در صف فدائيان آزادی
قرار گرفته و با مستبدان حاکم جنگيد.
الھوتی عالوه بر زبان فارسی به زبان ھای عربی ،فرانسوی،
ترکی و روسی آشناﯾی داشت و ترجمهھای زﯾادی از آن
زبان ھا به زبان فارسی دارد  .او در سال  ١٩٠٧ميالدی/
 ١٢٨۶خورشيدی ،روزنامه بيستون را در سن  ٢٠سالگی
منتشر کرد .در سفر دوم خود به استانبول ،پس از شکست
موتلفين در جنگ جھانی نخست ،مجلهای به نام «پارس »
منتشر کرد که دوزبانه فارسی-فرانسوی بود و خود الھوتی،
سردبيری بخش فارسی را بر عھده داشت.
ﯾکی از وﯾژگی ھای شعر الھوتی اﯾناست که شاعر خود را
در تنگنای قافيه قرار نداده و تا اندازهای خوﯾش را از وزن و
قافيه آزاد کرده و اوزان عروضی را ھم بيش و کم به ھم
رﯾخته تا بتواند سخنش را در کوتاھترﯾن و رساترﯾن ساختار،

در آغاز ،در چھرهی ﯾک مبارز ضد دﯾکتاتوری و خواھان آزادی
با سالح شعر و ادبيات به ميدان آمد و اميد بسته به انقالب،
در راه مشروطه سرود:
در اﯾران  ،چون به ضد ظلم شاھی ،به پا شد بيرق
مشروطه خواھی
مجاھدھا ز ھر سو دسته دسته ،به زﯾر سرخ پرچم
عھد بسته
به دفع خصم ازادﯾی مردم ،مسلح آمدند اندر تھاجم
کنون از چھل شد سال از آن دم ،ولی چون روز پيش
آﯾد به ﯾادم
که من ھم رھبر ﯾک دسته بودم ،به راه خلق پيمان
بسته بودم

الھوتی مدتی به ژاندارمری پيوست که در آغاز از دل
مشروطه بيرون آمده بود ،در برابر قزاقھای روسی-
اﯾرانی،نيروﯾی "مردمی" انگاشته میشد .اما اﯾن ارگان به
زودی به صورت ﯾک ارگان سرکوبگر و فاسد درآمد .او در
ژاندارمری منحط شده به صورت غيابی به جرم خراب کاری
به اعدام محکوم شد که سبب شد به سرزمين عثمانی
بگرﯾزد در آنجا تحت تاثير شاعر انقالبی و سوسياليست
آذری زبان ،علی اکبر صابر  -شاعر به نام قفقاز  -قرار گرفت
و شيوه رئاليسم و به کار بردن شعر طنز چون حربه مبارزه
سياسی را از او آموخت .الھوتی ،پس از سه سال به اﯾران
بازگشت و در کرمانشاه روزنامهی بيستون را انتشار داد .در
سال  ١٩١٧ميالدی فرقه کارگر )سازمان کارگر( را در شھر
کرمانشاه بنيانگذاری کرد.
الھوتی در سال  1300با ميانجی گری حاجی مخبر
السلطنه به اﯾران بازگشت و در آذرباﯾجان وارد خدمت
ژاندارمری گشت  .در ھمان سال با گروھی از افسران
ژاندارمری با مليون تبرﯾز ھم پيمان شد و به تبرﯾز حمله
کرد  .حمله کنندگان کل شھر را گرفتند بجز باغ شمال -
مرکز قزاقخانه تبرﯾز  -اما ﯾک اتفاق غير منتظره سبب شد
که الھوتی به ھمراه گروھی از افسران به قفقاز بگرﯾزد
سال ھای نخست زندگی الھوتی در بادکوبه و مسکو به
دشواری گذشت ولی به زودی زندگيش سرو سامان گرفت
و به انجمن ھای علمی آنجا راه ﯾافت و بسيار زود
سرشناس و پرآوازه گشت و عنوان شاعر ملی تاجيکستان
را گرفت  .وی دمی از فرھنگ مردم زحمتکش اﯾران غافل
نبود و ھمواره در راه گسترش آن می کوشيد  .ﯾکی از
بزرگترﯾن تالش ھای او برای باال بردن ارزش زبان فارسی اﯾن
است که به کمک ھمسرش و ا.ا .استارﯾکف  -فردوسی
شناس بزرگ روس  -دست به برگردان شاھنامه از زبان
پارسی به زبان روسی زد

الھوتی شاعر کارگران:
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توجه به مضامين اجتماعی و مردم کارگر در شعرھای
شاعران رسمی پيش از مشروطه وجود نداشت .فقط در
اشعار فولکلورﯾک ميشد به آثاری به عنوان شعر اجتماعی و
مردمی برخورد که بين مردم جاﯾی برای خود دستوپا
میکرد .درواقع شعر و شاعری رسمی در پيش از
مشروطيت مدﯾحه سراﯾی بود و بيشتر به پشتوانهی
دربارﯾان ،اشراف و پادشاھان بود و به ھمين دليل پيام و
درونماﯾه و اندﯾشهی بيشترﯾن شعرھای آن زمان ،سرشار از
چاپلوسی و ستاﯾش و تبليغ فرمانرواﯾان و مذھب و مدح
پادشاھان بودند ﯾا در بھترﯾن حالت به توصيف طبيعت،
معشوقه و شراب و بيان افکار عارفان و پند و اندرز بزرگان
میپرداختند .در کل ،ھنر و فرھنگ و ازجمله ادبيات و شعر
اﯾران تا پيش از پا گرفتن نھضت مشروطه و دورانی که به
عصر بيدارى معروف است ،ضعيف بوده و ھمچون ساﯾر
مواھب و امکانات تنھا در اختيار ﯾا حتی انحصار طبقهی
حاکم و ضد مردم قرار داشت.
پيش از مشروطه در شعر و داستان فارسی سخنی از کارگر

و طبقهی توليدگر جامعه نبود ،ﯾا تنھا با توصيهای
خيرخواھانه به حاکمان و اربابان از آنھا میخواست کمی
ھم به فکر رعاﯾای خود باشند تا ھم پاﯾهھای حکومتشان
دچار تزلزل نشود و ھم در دﯾار باقی در بھشت خيالی جای
داشته باشند .اما ھمزمان با بلند شدن زمزمهی مشروطه
چھرهی فرھنگى اﯾران ھم تحت تاثير عوامل متعدد
فرھنگى ،اجتماعى و سياسى دچار دگردﯾسی شد و
ادبيات و شعر در کنار تغييرات اساسی که از منظر فرم و
ساختار با آن مواجه میشود ،چرخشی قابل تامل بهسوی
مردم و بيان دردھا و خواستھای بطن جامعه دارد .از اﯾن
دوره ببعد است که بعضی از شاعران اﯾرانی نيز در کنار
ماﯾاکوفسکی ،ناظم حکمت ،برتولت برشت ،لوﯾی آراگون،
پابلو نرودا ،ﯾانيس رﯾتسوس و نظاﯾر آنھا به سرودن دربارهی
طبقهی کارگر مشغول می شوند.
از ميان اﯾن شاعران الھوتی نقشی پيشتاز و جاﯾگاه
برجسته ای دارد .او با تاثير پذﯾری از مشروطه و فضای
آزادﯾخواھی در اﯾران و انقالب کارگری روسيه اشعار کارگری
و کمونيستی ماندگاری از خود به جای گذاشت .در واقع
ابوالقاسم الھوتی را میتوان نخستين شاعری معرفی کرد
که رنجھا ،آرمان ،مبارزات و مطالبات کارگران در شعرھاﯾش
نمود ﯾافته است .الھوتی شاعری است که سرود
«انترناسيونال »را به عنوان مھمترﯾن سرود جنبش
کمونيستی به فارسی آھنگين برگرداند:
برخيز ،ای داغ لعنتخورده ،دنيای فقر و بندگی!
جوشيده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی.
باﯾد از رﯾشه براندازﯾم کھنه جھان جور و بند،
آنگه نوﯾن جھانی سازﯾم ،ھيچبودگان ھر چيز گردند.
روز قطعی جدال است ،آخرﯾن رزم ما.
انترناسيونال است نجات انسانھا

او در شعرھاﯾش خود را ﯾک کارگر معرفی میکند:
من کارگرم ،کارگری دﯾن من است
دنيا ،وطن است و زحمت ،آﯾين من است
گفتم به عروس فتح ،کابين تو چيست؟
گفت :آگھی صنف تو کابين من است
ﯾا در اشعار دﯾگری آگاھی طبقاتی را به زبانی ساده برای
کارگران شرح میدھد:
من از عائلﮥ رنجبرم
زادهی رنجم و پروردهی دست زحمت
نسلم از کارگران
حرف من اﯾنکه :چرا کوشش و زحمت از ماست
حاصلش از دگران؟
اﯾن جھان ﯾکسره از فعله و دھقان برپاست
نه که از مفتخوران!
در شعر ابوالقاسم الھوتی ،کارگر برای رسيدن به
خواستهھاﯾش اندﯾشه انقالبی دارد و اھل تضرع نيست و در
آن تودهھای توليد کننده به مبارزه و قيام عليه استبداد
فراخوانده میشوند:
ای رنجبر فقير معصوم،
تا چند ز حق خوﯾش محروم؟
بيدار بشو ،بس است غفلت!
تا کی به مرارت و مذلت؟

او حتی در ﯾکی از اشعارش به نام "چارهی رنجبران وحدت و
تشکيالت است!" صراحتا تاکتيک مبارزه طبقاتی را شعار
میدھد و از نياز به تشکيالت کارگری سخن میگوﯾد .او در
اثری می سراﯾد:
آبادی ملک عالم از رنجبرست
آساﯾش نوع آدم از رنجبرست
آن علم که عالمان به آن فخر کنند
بر مردم دﯾگر ،آن ھم از رنجبر است
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الھوتی در اشعاری به ستاﯾش جامعه ای می پردازد که در
آن زن و مرد برابر بوده و از بيکاری خبری نيست:
باﯾد ھمه جا قرﯾن شود زن با مرد
بيکار در اﯾن جھان نماند ﯾک فرد
آنسان که به ھرکس بگوﯾی بيکار
دعوای شرف کند ،بگرﯾد از درد
او رسيدن به چنين جامعه را در وحدت انترناسيوناليستی
کارگر می بيند که در نتيجه تعاليم لنين پر ثمر شده است:
بر خلق جھان نگر دال وحدت بين
پرسی تو که از کجاست اﯾن سحر مبين؟
اﯾن دوستی عزﯾز بين المللی
محکم شد و پر ثمر ز تعليم لنين..

وی مدتی سمت وزﯾر فرھنگ و ھنر تاجيکستان شوروی را
برعھده داشت .در تاجيکستان تئاتر و اپرا را پاﯾهگذاری کرد.
وی ھمچنين معاون ماکسيم گورگی در گروه رئيسهی کانون
نوﯾسندگان شوروی بود .سالھا ،وزﯾر فرھنگ جمھوری
سوسياليستی تاجيکستان بود و سرود مردمی اﯾن
سرزمين را او سرود .الھوتی مدت  ٣۶سال خارج از اﯾران
روزگار گذرانيد و با وجود حکم اعدام غيابی ھميشه آرزوی
دﯾدار اﯾران را داشت،اما دﯾگر امکان بازگشت نيافت و
سرانجام در فروردﯾن ماه سال  ١٣٣۶خورشيدی در مسکو
درگذشت و در گورستان نووودوﯾچی به خاک سپرده شد و
دفتر زندگی الھوتی سراﯾنده انقالبی روزگار ما پس از ٧٣
سال زندگی پر تالش بسته شد .درحالکيه دنيای اندﯾشه و
آرمانش ھمچنان زنده و گشوده مانده است.
الھوتی نوشته ھای فراوان و با ارزشی از خود بجا گذاشت
که از جمله ميتوان به آثار زﯾر ،اشاره کرد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

کاوه آھنگر )(١٩۴٧
قصيده کرملين )(١٩٢٣
تاج و بيرق )(١٩٣۵
ادبيات سرخ
اﯾراننامه
جنگ آدميزاد با دﯾو
مجموعه اشعار )(۶٣-١٩۶٠
ترجمهی شاھنامهی فردوسی به روسی
ترجمه اشعار

چند نمونه از اشعار ماندگار اﯾن شاعر مردم خواه که با
گذشت سالھا ھنوز ھم تازگی دارند .توگوﯾی در اﯾران
استبداد و استثمار زده جانيان لميده بر کرسی ھای دولت
پوشالی و استثمارگران مخاطب اشعار اﯾن شاعر دلير اند.
ھمت کنيد!
ھمت کنيد ای دوستان
دشمن به ميدان آمده
با حرص خرس گرسنه
با مکر شيطان آمده
آمد به قصد جان ما
بر ضد فرزندان ما
اﯾن سگ برای نان ما
نزدﯾک انبان آمده
ھاراست ،ھار اﯾن بيشرف
شمشير ھم دارد به کف
ﯾکصف شوﯾم از ھر طرف
جالد انسان آمده
ﯾکسر شده او را زنيم
شمشير او را بشکنيم
پامال و نابودش کنيم
کو دشمن جان آمده.

اﯾن ھم نمونه دﯾگری از شعرھای رزمنده ابوالقاسم الھوتی:
زنــــدگی آخر سر آﯾـــد بندگــی در کـــار نيست
بنـــــدگی گر شرط باشد زنـــدگی در کار نيست
گـــر فشار دشمنان آبت کند مسکين مشو
مرد باش ای خسته دل شرمندگی در کار نيسـت
با حقارت گـــر ببارد بر سرت باران ٌدر
آسمان را گو برو بارندگی در کــارنيست
گـــر که با وابستگی داران اﯾن دنيا شـوی
دورش افگن اﯾن چنين دارندگی در کــار نيسـت
گــر بشرط پاﯾکوبی سر بماند در تن ات
جان ده و ردکن که سر افکندگی در کـار نيسـت
زنـــدگی آزادی انسان و استقالل اوست
بھر آزادی جدل کن بندگی در کار نيست
ﯾادنامهی الھوتی را با شعر ماندگارِ "چارۀ
رنجبران ،وحدت و تشکيالت است" به پاﯾان
می برم:
سر و روئی نتراشيده و رخساری زرد
زرد و بارﯾک ،چو نِی
سفرهﯾی کرده حماﯾل ،بر سرِ دوش
ژنده ﯾی در تن وی
کھنهﯾی پيچيده به پا ،چونکه ندارد پاپوش
سر جادۀ ری
در
ِ
چند قزاق سوار از پيش ،آلوده به گرد
دستھا ،بسته ز پس
که َر َود اﯾنھمه راه؟
متِ صاحب مسلک
ھ
مگر آن مرد قوی
ّ
که شناسد ره و چاه
خسته ُبد
گرسنه ُبد
ليک نمی خواست کمک
نِه ز ملک  ،نی ِز اله
بجز از فعله و دھقان – نه به فکر دﯾّار
از سواران مسلح  ،ﯾکی آمد به سخن
که دلش سوخت به او
 آخر ای شخص گنھکار – چنين گفت بهوی :
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گنھت چيست ؟ بگو!
بندی از لفظ بر آشفت به وی
گفت :ای مرد نکو
گنھم اﯾنکه من از عائلﮥ رنجبرم
زادۀ رنجم و پروردۀ دستِ زحمت
نسلم از کارگران
حرف من اﯾنکه  :چرا کوشش و زحمت از ماست
حاصلش از دگران ؟
اﯾن جھان ﯾکسره از فعله و دھقان بر پاست
نه که از مفت خوران!
غير از اﯾن  ،من ز گنا ِه دگری بی خبرم
دگری گفت که!
گوﯾند تو " آشوب کنی "  ،ض ِد قانون و وطن
دشمن شاھی و بيدﯾنی و دھری مذھب
جنگجو  ،فتنه فکن
پرده از کار برانداز و مپيچان مطلب !
راست گوی به من!
تو مگر عاشق حبس و کتک و تبعيدی ؟
تندتر می دوی از من ،اگر آگاه شوی

دادش اﯾنگونه جواب:
دﯾن وقانون و وطن  ،آلت اشراف ُب َود
رنجبر  ،لُخت و کباب
ل مخمل
سگِ خان  ،با ُ
ج ِ
بگو انصاف بود؟
خانﮥ جھل خراب!
حيله است اﯾن سخنان
کاش که می فھميدی
اﯾن عبارات ُمطال  ،ھمه موھومات است
بن ِد را ِه فقرا
چيست قانون کنونی ،خبرت ھست از اﯾن ؟
حکم محکومی ما
بھر آزاد شدن  ،در ھمﮥ روی زمين
از چنين ظلم و شقا
چارۀ رنجبران ،وحدت و تشکيالت است .

ﺍﻳﺮﺍﻥ؛ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ  ۹۶ﻭ
ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎی  ،۹۷ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﻋﻤﺎﺩﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻗﯽ
انصاف نيوز بامداد شنبه  ۴فروردﯾن:٩٧
عمادالدﯾن باقی فعال حقوق بـشر ،در
پاسخ به دو پرسـش انـصاف نيـوز ،بـه
وضعيت حقوق بـشر در سـال  ١٣٩۶و
اولوﯾتھــای ســال  ٩٧در اﯾــن حــوزه
پرداخت.
انــصاف نيــوز :مھــم تــرﯾن اتفاقــات
سال  ٩۶از نظر شما چه بودند؟
در ارزﯾابی وضعيت گذشته ھر کـس از
درﯾچه تخصص خوﯾش بـه اھـم و مھـم
کردن مسائل میپردازد و به اولوﯾتھـا
نگــاه میکنــد .اقتــصادان ،سياســـت
شــناس ،حقوقــدان ،جامعــه شــناس،
روانشناس ،پزشک و دﯾگران ھـر کـدام
دغدغهای دارند و جالب اﯾنجاسـت کـه
اکنون دغدغهھای ھمه آنھا بـه نوعـی
مــــشترک شــــده و بــــه وضــــعيت
اقتصادیای که رﯾشه کـامال سياسـی
دارد مرتبط شده است.
بــه کانـــال خبرنامــه گوﯾـــا در تلگـــرام
بپيوندﯾد
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سال ھاست ستون مثبـت و منفیھـا
در جــدول رخــدادھای ســال ،بــسيار
نــابرابر و انــدوھبار اســت .ســال ١٣٩۶
ھم ﯾکی از آنھا است .در سـال ١٣٩۶
در حــوزه حقـــوق بـــشر و حوزهھـــای
ميانی و مرتبط بـا آن البتـه چنـد تحـول
مثبـــت رخ داد .انتخابـــات شـــوراھای
سراســـر کـــشور در  ٢٩اردﯾبھـــشت
 ١٣٩۶نمـــادی از ﯾــــک دموکراســــی
نسبی بود .دﯾگری تصوﯾب قانون جدﯾـد
جراﯾم مـواد مخـدر )الحـاق ﯾـک مـاده-
مــاده  -۴۵بــه قــانون مبــارزه بــا مــواد
مخدر( بود که از  ٢٣آبـان ٩۶الزماالجـرا
شد و نتيجه آن کـاھش اعـدام دسـت
کم ۵ھزار نفر بود .در حوزه کتاب گرچـه
سانــسور ادامــه دارد امــا نــسبت بــه
گذشته بھتر شده و روﯾـه ضـد قانونـی
«بلــک ليــست نوﯾــسندگان »تعطيــل و
انطباق و عدم انطبـاق محتـوای اثـر بـا
مقررات اصل قرار گرفته است اما چـون
آﯾيــن نامــه ضــوابط نــشر دارای مــوادی
مغــاﯾر بــا قــانون اساســی و حقــوق

بشراست باﯾـد اصـالح شـود .در حـوزه
مطبوعـــات نـــيز توقيفھـــا از ســـوی
دســتگاه قــضاﯾی کــاھش ﯾافــت امــا
شکاﯾت نھادھای امنيتی از رسانهھا و
فشار برای برخورد ادامه داشت.
امــا در حــوزه نقــض حقــوق بــشر در
مسائل عام تر :آلودگی ھوا ،ھدر رفتن
ھر سال بالغ بر  ٨ھـزار ميليـارد تومـان
از منابع شھر تھران در ترافيک )اقتـصاد
نيوز کـدخبر (١٣٩۵/١١/٢٣ ١۶٠٩٣۶ :و
اﯾنکـــه ميليونھـــا ســـاعت از عمـــر
شـــھروندان در راه بنـــدانھا از بيـــن
مــیرود کــه معــادل مــرگ صــدھا نفــر
اســت ،چنــد حادثــه مرگبــار تــصادف
اتوبــوس حامــل دانــش آمــوزان راھيــان
نـــور ،بحـــران آب ،حقـــوق معوقـــه و
اعتصابات کارگران و امار تـصاعدی فـرار
مغزھـــــا ،را میتـــــوان برشـــــمرد.
اما در مسائل خاص تـر وجـود بيـش از
 ٣٠٠ھزار زندانی ١۵ ،ميليـون حاشـيه
نشين و بد مـسکن ۵ ،ميليـون معتـاد،
١٠ميليون بيکار ٢۵ ،ميليون و ۵۵۶ھـزار
نفر زﯾر خط فقر ١ونيم ميليـون تومانـی
ھستند که ٢ونيم ميليون نفر بـا درامـد
ساالنه کمتر از ۵ميليون تومـان در قعـر
فقرنـــد٣٠٠ ،تـــا ۵٠٠ھـــزار روســـپی،
ھرســاعت ١٩طــالق در کــشور )طبــق
امارھای ثبت احـوال از ھـر  ٣/٩ازدواج
ﯾکــی منجــر بــه جــداﯾی میشــود(،
ساالنه  ١۵ميليـون پرونـده در دسـتگاه
قــضاﯾی ۵٠ ،درصــد نــرخ افــسردگی،
٣٧درصد بودن نرخ عدم سـالمت روان،
مراجعــه ۴٠٠ھــزار نفــر بــه پزشــکی
قــانونی بخــاطر نــزاع کــه  ٧٠درصــد
نزاعھــای آنــی منجــر بــه قتــل شــده
)منھای آمار نزاعھـای مراجعـه نـشده
بــه پزشــکی قــانونی( و ...بــه تنھاﯾــی
برای درﯾافت تصوﯾری از وضعيت حقوق
بــشر گوﯾــا اســت .اﯾنھــا بخــشی از
آمارھــای رســمی و نيمــه رســمیاند.
نگــران کننــده تــر از اﯾــن آمــار ،چــشم
بستن مسئوالن بر آن و خودفرﯾبیھا و
انداختن آن بـه گـردن عواملـی غـير از
راھبردھــای کــالن اســت کــه چــشم

انـدازی بـرای بھبــود وضـعيت را نــشان
نمیدھــد .نــام اﯾــن ســخنان را ســياه
نماﯾی ،منفی نگری و منفـی بـافی ،و
حــتی تبليــغ عليــه نظــام میگذارنــد.
اما از نظـر مـن مھـم تـرﯾن رخـدادھای
ســال  ٩۶در زمينــه حقــوق بــشر در
محدوده زندان و اعدام بود زﯾـرا اﯾنھـا از
رخدادھای سيستماتيک ھستند و بـه
اراده و برنامــه و سياســتھای کلــی
وابستهاند و اتفاقا پربـسامدترﯾن اخبـار
ھم مربوط به اﯾن موضوع است ماننـد:
 -١بازداشـــت ادمينھـــای تلگرامـــی
 _٢حجاب و بازداشـت دخـتران انقـالب
 _٣درگــيری دراوﯾــش وبازداشــتھای
گــــــــــــــــسترده از انھــــــــــــــــا
 _۴ممانعـــت از فعاليـــت تـــشکلھای
صنفی معلمان و بازداشـت تـنی چنـد
آنـــان )بھـــشتی ،عبـــدی و حبيـــبی(
_۵اعتراضات دﯾماه  ٩۶در صـد شـھر و
بازداشـــــت حـــــدود ۵ھـــــزار نفـــــر
 _۶مرگ کـاووس امـامی و پيـشداوری
برخی مقامـات قـضاﯾی پيـش از اثبـات
جرم که بر مـسير پرونـده تـاثير منفـی
میگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارد
 _٧اجــرای اعــدام چنــد مجــرم زﯾــر١٨
سال که بر خالف ماده  ٩١قانون جدﯾـد
والبتـــه دوپھلـــوی مجـــازات اســـالمی
مــصوب ١٣٩٢و نــيز اســناد و تعھــدات
حقوق بشر بود و اﯾـران تنھـا کـشوری
در دنيــا بــود کــه اﯾــن مجــازات را بــرای
مرتکبان جرم در سن زﯾر ١٨سـال اجـرا
کرد.

انصاف نيوز :اولوﯾتھای سـال ٩٧
کدامند؟
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به نظـر مـن مھـم تـرﯾن اولوﯾتھـا اگـر
فرصــتی مانــده باشــد لغــو اعــدامھای
زﯾر ١٨سـال و اجـرای مـاده  ٩١قـانون
مجازات اسالمی با رعاﯾت اصل تفسير
بــه نفــع متھــم اســت .اقــدام دوم لغــو
تبصره مـاده  ۴٨قـانون آﯾيـن دادرسـی
کيفـــری و اقـــدام ســـوم جـــدا کـــردن
سازمان زندانھا از قـوه قـضاﯾيه اسـت
که مـستندات حقوقـی محکمـی دارد.
اما مھـم تـر از ھمـه اﯾنکـه باﯾـد طبـق
ماده ٢١٠قانون برنامه پنجم توسعه که
مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظـام،
مجلس و شورای نگھبان است و ھمـه
نھادھا را موظف کرده به گونهای عمـل
کننــد کــه بــه منظــور اعتــالء شــأن،
موقعيـــت ،اقتـــدار و نقـــش جمھـــوری
اســـــالمی اﯾـــــران و اســـــتفاده از
فرصتھای اقتصادی در منطقه و نظـام
بينالملــــــل و بــــــسط گفتمــــــان
عـــدالتخواھی در روابـــط بينالملـــل،
جھت توقف رونـد صـدور قطعنامـهھای
حقوق بشری عليه جمھوری اسـالمی
اﯾــران تــالش کننــد ،بنــابراﯾن باﯾــد ﯾــک
تجدﯾـد نظــر اساسـی و اتخــاذ تــصميم
جدﯾد در سطح راھبردھای کالن صورت
گيرد تا به اﯾن وضعيت پاﯾان ببخشد.
نگــاه بــه آﯾنــده :اﯾــران و حقــوق
بشر٩٧
در ﯾادداشتی که به درخواسـت پاﯾگـاه
خبری جماران نوشته شده و جمعـه ٣
فــروردﯾن منتــشر شــد آمــده اســت:
پيــش بيــنی وضــعيت آﯾنــده ،دﯾگــر کــار
چنــدان دشــوار و پيچيــدهای نيــست.
عامه مـردم ھـم بـا مـشاھده شـراﯾط
کنونی میتوانند حدس بزنند و ما فقط
اﯾن حدسھا را اندکی دقيق تر ،روشن
تر و با اشاره بـه بعـضی فکتھـا بيـان
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیکنيم.
آﯾنــده در گــرو اکنــون اســت .آﯾنــده را
میتــوان تغيــير داد مــشروط بــه تغييــر
علل وضع موجود .تا ھنگامی کـه علـل
پيداﯾی و پاﯾاﯾی )به تعبير فالسفه علل
محدثه و مبقيـه( چـيزی وجـود داشـته
باشند نمیتـوان انتظـار تغيـير داشـت.
در زمانی که نھادھای مـدنی قدرتمنـد
غاﯾبند وضعيت حقوق بشر در اﯾران ٩٧
کامال تابع شراﯾط اقتصادی و سياسـی
است .ميان جراﯾم و بزھکاریھا که به
تبع آن مجازاتھا میآﯾنـد ھمبـستگی
وجـــود دارد .ميـــان فقـــر و بيکـــاری و
ســـــرخوردگیھای سياســـــی بـــــا
پرخاشــگری ھــم ھمبــستگی وجــود
دارد.
سياست خارجی در اﯾـران مھـم تـر از
سياست داخلی و اقتصاد شده اسـت
زﯾرا اقتصاد ،گروگان سياسـت خارجـی
است .در نتيجـه سياسـت ھـاﯾی کـه
خارج از تدابير دولت روحانی و خـارج از
روﯾکــرد اصــالحی و تعامــل ســازنده بــا

جھــان اعمــال میشــود و از ســوﯾی
بخـــــاطر ســـــنارﯾوی کمپانیھـــــای
تــسليحاتی بــرای تبــدﯾل منطقــه بــه
مــصرف کننــده توليــدات وﯾرانگــر آنھــا و
رونق اقتـصاد خونينشـان ،بـر اسـاس
اخبار و نشانهھای فراوانی پيش بينـی
میشود برجام ﯾـا تعليـق تحرﯾمھـا در
اواخر فروردﯾن  ١٣٩٧توسط ترامـپ کـه
نماﯾنــده اﯾــن کمپانیھــا اســت تمدﯾــد
نخواھــد شــد .ﯾکــی از نــشانهھا اﯾــن
اســت کــه در پــی پيامھــای محرمانــه
مبادلـــه شـــده ميـــان آمرﯾکـــا و کـــره
شمالی کيم جونگ اون ،اعالم کرد اگر
از آمرﯾکا تـضمين امنيـتی گرفتـه شـود
برنامه اتمی و موشـکیاش را تعطيـل
خواھد کرد .ترامپ بـرای ھمـراه کـردن
جامعه جھانی عليه اﯾران و تصوﯾر اﯾران
را بــدتر از کــره جلــوه دادن و ھمچنيــن
برای انکه به قول خودش توافـق خـوب
را بــه اروپاﯾیھــا نــشان دھــد بــا کــره
شــمالی بــه توافــق میرســد ولــی
مسئله مھم اﯾن است که بار بزرگی از
فشار سياسـت خـارجیاش برداشـته
میشود و ﯾکی از کانونھای تنـش در
روابط چيـن و امرﯾکـا رفـع گردﯾـده و بـر
اﯾران متمرکز میشود و اعـراب را ھـم
عليــه اﯾــران تــشجيع میکنــد .اﯾــن در
حــالی اســت کــه در جرﯾــان مــذاکرات
برجام ،شاھکار روحانی-ظرﯾف اﯾن بـود
که نـضمين امنيـتی از سـوی آمرﯾکـا و
اتحادﯾه اروپا و شورای امنيـت سـازمان
ملل گرفتند و اوباما در پيام نـوروزیاش
رسما آن را اعـالم کـرد ولـی جرﯾانـات
مــشکوک در داخــل اﯾــران ،ھمــسو بــا
کمپانیھای تسليحاتی و جنـگ طلـب
جھانی تمام نيروی خود را بـرای برھـم
زدن برجـــــام بـــــه کـــــار گرفتنـــــد.
وقتی برجام تمدﯾـد نـشود کـشورھای
اروپـــاﯾی ھـــم ميـــان معاملـــه ١٢٠٠
ميليــادرد دالری بــا آمرﯾکــا و اقتــصاد
کوچــک اﯾــران معلــوم اســت کــدام را
انتخاب میکنند .در نتيجه ،عدم تمدﯾـد
برجام عامل شـتاب زای وخامـت وضـع
اقتصاد اﯾران و به تبع آن ھمه جـرائم و
بحرانھای اجتماعی و اقتصادی وخيـم
تر میشوند و حقـوق بـشر بـه محـاق
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرود.
روا نيست کـشور زرخـيزی چـون اﯾـران
که میتوانـد مرفـه تـرﯾن مـردم دنيـا را
داشته باشد بـه سـبب سياسـتھای
دشــمن ســاز ﯾــک گــروه تنــدرو و نيــز
دشـــمنان طمعکـــارش در تنگدســـتی
بــــــــــــــــــــــرد.
بـــــــــــــــــــــسر
در شراﯾطی که برخی تـصميم سـازان
به جای تن دادن به جراحی ،ھمچنـان
ترجيح میدھند سر در برف فرو برند و
وضعيت منطقهای و بين المللـی اﯾـران
ھمچنــان پــر تنــش و فــراری دھنــده
سرماﯾهھای داخلی و خـارجی باشـد،
طبعا شراﯾط اقتـصادی و روانـی بھبـود
نخواھد ﯾافت و در نتيجه ،پرخاشـگری،
جرم ،مجازاتھا ،اعتراضـات و تنشھـا

ھم رشد خواھد داشت .اگـر آمارھـا از
کــاھش نــاچيزی خــبر بدھنــد ﯾــا اﯾــن
آمارھا نادرست است ﯾا به دليل عادی
شدن جـرم و ﯾـا زﯾـر زميـنی تـر شـدن
جرم و رفع مشکالت بدون مراجعـه بـه
نھادھــای فــصل خــصومات اســت کــه
خطرنــــــاک تــــــر خواھــــــد بــــــود..
شکافھای مختلف در اﯾران که قبال در
مقالهای در زمينه پيش بيـنی وضـعيت
 ١٣٩۶به فعال شدن آنھا اشـاره کـرده
بـودم )ھفتــه نامــه صــدا ،شــماره ١٠٨
وﯾژه نوروز  ١٣٩۶ص (٣٩-٣۶در شـراﯾط
جدﯾد بحرانی تـر میشـوند .از طرفـی
برخی نھادھای قدرت اجـازه عملياتـی
کردن سياسـتھای دولـت روحـانی را
ھم نداده و تن به تغيير نمیدھند و در
برابر اراده مردم مقاومت میکننـد .اگـر
بــه حــوادث پيــش از جنــگ ســورﯾه و
چگونگــی شــروع اﯾــن تــراژدی غمبــار
دقيــق شــوﯾم میتــوان گفــت در درون
قدرت کسانی با بی اعتناﯾی به وقاﯾـع
زﯾر پوست جامعه آگاھانه بـا ناآگاھانـه
دارند اﯾران را به آنسو میبرند .بنابراﯾن
سال  ٩٧افق دلگرم کنندهای ندارد امـا
نااميـــدی ،خـــود بخـــشی از فراﯾنـــد
وﯾرانگری است .باﯾد با اميد و تـالش و
ھمفکـــری راه را جـــست و مـــانع از
رخدادھای ناگوار شد.
h t t p : / / w w w . e m a d b a g h i . c o m/
archives/001449.php
کانال گفتارھـای بـاقی https://t.me/
e m a d b a g h i
اﯾنستاگرام
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اگر انقالب مشروطـه نـبـود ،مـن ھـم
میپذﯾرفتم ملـت اﯾـران عـقـبافـتـاده
بودند؛ و رضاشاه و شـاه آنھـا را آدم
کردند .اما تجـربـه انـقـالب مشـروطـه
واقعيت دردناک مـتـفـاوتـی را جـلـوی
چشم ما میگذارد :اﯾن که آن انـقـالب
جھشی بزرگ در رشد ملت اﯾران بـود.
ولـــی پـــھـــلـــویھـــا بـــه خصـــوص
محمدرضاشاه آن را عقيم کـردنـد .ﯾـک
افسوس بزرگ ،کـه ھـمـزمـان ﯾـک
طلبکاری بزرگ ملت اﯾران از او نـيـز
ھست.
کسی بدھکار شاه نيـسـت .ھـرگـز
ھيچ مـلـتـی بـدھـکـار رھـبـر خـود
نيست .خـاصـه رھـبـری مسـتـبـد.
رھبری که مستبد باشد الﯾق ھـيـچ
سرنوشتی نيست اال سـرنـگـونـی.
اﯾن وظيفه رھبران است کـه تـمـام
توان خود را در خـدمـت مـلـت خـود
صرف کنند و منتی نيز بر سر مـلـت
خود ندارند .تازه رھبرانی که برگزﯾده
خود مردم باشند .در ميان ملتھـای
توسعهﯾافته کمتر مـیشـنـوﯾـد کـه
مردم خود را ناالﯾق بـدانـنـد و بـرای
رشد خود زﯾربار منت رھـبـران خـود
بروند .اصوال در اﯾن جوامع ،ھميشـه
شھروند از رھـبـران خـود طـلـبـکـار
است.
البته کسـانـی کـه اﯾـن درک را از
جاﯾگاه ﯾک ملت ـ و شھـرونـدی کـه
خودشان باشند ـ ندارند ،حق دارنـد
مرتب بگوﯾند که شاه ما را آدم کرد و
در جھان معـتـبـر کـرد و قـدر او را
ندانستيم .اﯾن حدﯾث نـفـس کـامـال
درستی است .اما قـيـاس بـنـفـس
بیشرمانهای است.
وقتی انقالب مشروطه را در تصـوﯾـری
بزرگتر در تحوالت جـھـان اطـراف خـود
نگاه کـنـيـم بـا انـقـالبـی پـيـشـرو و
شگفتانگيز روبرو ھسـتـيـم .تـعـجـب
میکنيم چطور نخبگان اﯾرانی تـا اﯾـن
حد مترقی فکر میکردند .در آن زمـان
ملتھای بزرگ جھان از عـثـمـانـی و
مصر گرفته تا ملتھای اروپا و آمـرﯾـکـا
در حال تـحـول بـودنـد .مـوج انـقـالب
صنعتی و اقتصاد بازار ھـمـراه بـا مـوج
ملتسازی و قانونگذاری در سـراسـر
جھان کم و بيش شکل مـیگـرفـت و
گفتمان انقالب مشروطه ملت اﯾـران از
دﯾگر ملتھای جھان ھيچ کم نداشت؛
بلکه در خاورميانه پيشروترﯾن بود.

در اﯾن جا الزم است متدولوژی بحث را
ھم روشـن کـنـيـم .چـرا کـه اغـلـب
فرﯾبکاریھا دقيقا از ھـمـيـن جـا آغـاز
مــیشــود :وقــتــی از مــردم حــرف
میزنيم ،منظور ما عامه مردم نيسـت؛
ﯾکی از مغالطات معروف اﯾن است کـه
گاه میشنوﯾم گفته مـیشـود اغـلـب
مردم اﯾران در زمان رضاشاه بـیسـواد
بودند .حال آن که در بقيه جـھـان ھـم
کموبيش ھمين وضع بود .اصوال عـامـه
مردم در ھيچ کجا عامل تغيير نيستـنـد
و از حوزه بحث ما خارج اند .منظـور مـا
اﯾن جا مشـخـصـا افـرادی اسـت کـه

آن زمان سرآمد دوران خـود بـودنـد ،و
ھم گفتمان انقـالب مشـروطـه ــ کـه
ھــدف آن ھــمــانــا گــرفــتــن قــدرت
قانونگذاری سليقهای از شـاه و دادن
آن به دست خـود مـلـت در شـکـلـی
نھادمند بود ـ در مقاﯾسه با اغلب مردم
جھان بسيار مترقی بود.
پس چه شـد کـه انـقـالب مشـروطـه
عــقــيــم مــانــد و نــتــوانســت قــدرت
قانونگذاری را به دست مردم بسپارد؟
چرا ملت اﯾران ـ برخالف مدعيات کـاذب
سلطنتطلبان ـ در واقع از رشـدی کـه
سزاوار آن بـود ،عـقـب مـانـد؟ و چـرا

«عامليت در تـغـيـيـر »دارنـد .در دوره
مشروطه میگوﯾيم اﯾن عـامـلـيـت بـا
نخبگان و روشنفـکـران بـوده ،در دوره
کنونی مثال میگوﯾيم بـا نسـل جـوان
فعال در شبکه اجـتـمـاعـی ،و ﯾـا ھـر
دموگرافی دﯾگری اسـت کـه بـاﯾـد در
بحث خود روشن کنيم از چه کسـانـی
حرف میزنيم.
بجز عامل تغيير ،به پدﯾده دﯾگـری ھـم
در اﯾن بحث نگاه میکنيـم :گـفـتـمـان
تغيير ﯾا ھمان خواستـه انـقـالب .حـاال
وقتی اﯾن دو پدﯾده را با عـوامـل رشـد
دﯾــگــر مــلــتھــای جــھــان مــقــاﯾســه
میکنيم ،میبينيم ھم نخبگان اﯾرانـی

بیجھت نيست که میگوﯾند بزرگترﯾن
مسبب انقالب فاجعهبار  ،۵٧شـخـص
شاه بود؟

بياﯾيد سوال دوم را واکاوی کنيـم؛ چـرا
که پاسخ سوال اول و سوم در تصحيـح
نگاه ما به خودمان در ھمان سوال دوم
نھفته اسـت .گـاه مـیشـنـوﯾـم کـه
میگوﯾند ما در زمان شاه در جھان آبرو
داشتيم و در زمان انـقـالب در جـھـان
بیآبرو ھستيم .گزاره دوم البته کـامـال
درست است .چه کسی است که آن
را تصدﯾق نکند؟ اما مغالطه دﯾـگـری در
ھمين جا شکل میگيرد .اﯾن جا ﯾـا بـا
فرﯾبکاری و ﯾا با نادانی ،از ﯾـک گـزاره
درست ،ﯾـک مـقـاﯾسـه غـلـط صـورت
میگيرد که ھمان مقاﯾسه ميان بـد و
بدتر ھميشگی و مانوس ماست.
کسانی که صحبت از رشـد و آبـروی
ملت اﯾران در زمان پھلوی میکنند گوﯾا
عنوان خود را در جـھـان در آن مـوقـع
فراموش کردهاند .آﯾـا کـلـمـه «جـھـان
سوم »را تا بحال شنيدهاﯾد؟ اﯾن عنوان
از کــی بــه مــا اطــالق شــد؟ اگــر

کارآفرﯾنی از
نوع آخوندی

میخواھـيـد
بدانيد مـردم
جھان چگونه
به مـا نـگـاه
میکردند آن
را در اطـالق
اﯾن عنوان به
ما جسـتـجـو
کنيد ،نـه در
اعــــتــــبــــار
پاسپورت مـا
که به سبب پول نفت بود.
در دوران مشروطه ما از پـيـشـروتـرﯾـن
ملتھای جھان بودﯾم؛ پس چـه شـد
که در دوران پھلوی عضو ثـابـت کـلـوب
جھان سومیھا شدﯾم؟ چه شـد کـه
رشد نخبگان ما کم شد؟ چه شـد کـه
روشنفکران و نـخـبـگـان بـزرگ عصـر
مشروطه تا اواخر پھلـوی رفـتـه رفـتـه
منقرض شدنـد و شـبـهروشـنـفـکـران
ميانماﯾه جای آنان را گرفتند؟
چه شد که حسن تقیزاده بـه جـالل
آل احمد تبدﯾل شد؟ آﯾا نه اﯾـن اسـت
که ساختار استبدادی امـکـان رشـد و
بالندگی ﯾک ملت را سلـب مـیکـنـد؟
ھر ملتی در اثر استبداد و خفقان خفه
میشود .آﯾا کسـی در اﯾـن شـکـی
دارد؟ آﯾا عقبافـتـادن مـلـت اﯾـران در
دوران پــھــلــوی نســبــت بــه خــيــزش
مشروطه ،و در دوران انقالب نسبت به
زمان شاه ،جز بخاطر ميزان استبداد در

اﯾن دورانھا است؟ سوال مھمتر  -کـه
خود ھشداری اخالقی نـيـز ھسـت -
اﯾن است که چگونه مـیتـوان بـه ھـر
حيله و توجيه و مقاﯾسـهای ،اصـوال از
استبداد تمجيد کرد؟  ...در حـالـی کـه
میبينيم ھرجا شکوفاﯾی ھسـت ،در
آن جا دموکراسی و آزادی نيز ھسـت.
الاقل مـردم آن جـا خـود را تـحـقـيـر
نمیکننـد و مـوفـقـيـتھـای خـود را
مرھون رھبران خود نمیدانند.
به اجمال میتوان گفت کـه اگـر پـنـج
کشــور :آمــرﯾــکــا و انــگــلــيــس ــ کــه
صادرکننده انقالب صنعتـی بـودنـد  -و
فرانسه و پـروس و روس را اسـتـثـنـا
کنيم ،در زمان مشروطـه مـلـت اﯾـران
نشان داده بود که از اغلب مـلـتھـای
دﯾگر جھان ،بيـشـتـر آمـاده و سـزاوار
دموکراسی و رشد است .امـا بـا اﯾـن
افسوس بزرگ که تاکنون نتوانستـهاﯾـم
دموکراسی را تجربه کنيم.
حاال ما به چه کسی بدھکار ھستيم و
از چه کسی طلبکار؟ پـاسـخ بـه اﯾـن
سوال کامال به اﯾن بستـگـی دارد کـه
شما تا چه حد خود را شاﯾسته ببينيد.
اما قدر مسلم اﯾن است که مـقـاﯾسـه
زمان شـاه بـا دوران سـيـاه پـس از
انقالب ،صرفا فرﯾبکاری است .خصـوصـا
وقتی از منظر توسعه و رشد ﯾک ملـت
به انقالب مشروطه نگاه میکنيم ،اﯾـن
فرﯾبکاری را عوامانهتر نيز میﯾابيم.
——-
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جنبش دی  ،٩۶سرفصلی از انقالب تمدنی،
ﺳﻌﻴﺪﺑﺸﻴﺮﺗﺎش

جنـبـــش د ی  ،٩ ۶بــرخالف جـنـبـــش
ســبـز و حـــتـی انـقـــالب اســـالمـی و
انـقـــالب مـــشـروطـه ،از شـــھـرھـای
مـتـوـســــط و کـوچــــک آغــــاز شــــده
اســـت .اگـــر انـقـــالب مـــشـروطـه بـــا
اعــــتـراض بـازرگـانــــان و حـمـاﯾــــت

روحـانـيـــان از آنـــان در تـھـــران آغـــاز
ســــــ ا ً
س ا
شـــــد ،جـنـبـــــش دی  ٩ ۶ا
متکــــی بــــر طـبـقـــــات مـيـانـــــه و
ر
ھھر یاـ ســـرس ا
تنـگدســــــتش
ت در
اﯾـران اسـت .طـبـقـات تـنـگدســــ
اﯾــن چنـــد دھـــه دچـــار دگـرگـونـــی
بنيــادﯾن فرھـنـگـــی شـــده ا ند .چـــ ھل
ش
ســال پيـــش ،طـبـقـــ ٔه زحـمـت ک
ی بو د ن د
بـی و ادو مـــــسج د
اکـثـراً س
و مرجــــع فـکــــری آنــــان روحـانــــی
مــسـجـد مـحـلـــه بـــود .امـــا امـــروزه
بخــش مھـمـــی از جـوانـــان بـيـکـــار و
ش گ اھـــی
تنگدســــت ت ح ص يالــت د ا ن
دارنــــد و از طـرﯾــــق اﯾـنـتـرنــــت و
مـــاھـواره بـــا جـھـــان در ارتـبـاط ان د.
ش ار
دﯾدگاهھ ای ف ھر نگ ی اﯾ ن ا ق
دﯾگر آن چنان مـذھـبـی نـيــسـت .نــه
تنھـــــا آخونـــــد مـــــسـجـد مـرجــــــع
س ت  ،ــب لک ه
شــــــ ـ ان ن يــــ
فکری
روحانيـــــان را مــــــسـئـول اصــــــلـی
مـشـکـالت اقـتــصـادی و اجـتـمـاعــی
خـود مـی دانن د .م ردمـ اﯾ ر ان د ﯾ گـــر
شــــ ب،ه ـص ورت
مانـنـد ٣ ٨س ل ا پ يـ ـ
ش بـه فــرمنا ر وح ا ن ي ن ا
تـو د هو ار  ،گ و
بــــرای رأی دادن بــــه نـامـزدھـــــای
مـوردنـظـرـشـــــــــان نـيـــــــــسـتـنـد.
بـــــــسـيـا ر ی ا ز آ نـــــــا ن ا مـــــــر و ز ه
ی ف رد گر اﯾ ا نــه ٔ ال ز م ب ر ا ی
ارھزشا
زنــدگـی در نـظـــامـی دمـوکـراتـيـــک را
دارند .ضمن اﯾـنـکــه بـخــش مـھـمــی
ی
از طبقـــ ٔه مـتـوـســــط در ســــالھ ا
گذشـتـه از حـيـث اقـتـصـادی ســقـوط
س ت
کـــرده و جـــزو اقـــشـار تـنـگ د

شـده اسـت .
مدتھاست که تنھا مخاطب نيروھـای
مخالف حکومت طبق ٔه متوسـط اسـت؛
درحالی که مخاطب اصلی آنـان بـاﯾـد
طبق ٔه تنگدست باشد ــ طبقـهای کـه
از نظر فرھنگی دچار تحول شده و بـه
جھان مدرن تعلق دارد .جنبش دی ٩۶
نشان داد که بـطـن جـامـعـ ٔه اﯾـرانـی
انقالب عميق فرھـنـگـیای را از سـر
گذرانده اسـت .اﯾـن انـقـالب عـمـيـق
فرھنگی چيست؟ در جنبش دی ،٩۶
برخالف جنبشھای بزرگ گذشـتـه در
تارﯾخ معاصر اﯾران ،ھـيـچ روحـانـیای
نقشی در رھبری ندارد .فـراتـر از آن،
نوک پيکان جنبش روحانـيـان را ھـدف
گرفته است .اگرچه اﯾن حـرکـتھـا بـا
شعار «مرگ بر روحانی »آغـاز شـد و
شاﯾد مراد از اﯾـن «روحـانـی »حسـن
روحــانــی بــوده بــاشــد ،خــيــلــی زود
مشخص شد که منظور از «روحانـی »
فقط حسن نيست .بـرخـالف جـنـبـش
سبز ،نه تنھا ھيچ گونه شعار مذھبـی
در تظاھراتھای جنبش دی  ٩۶داده
نشده است ،بلکه تندتـرﯾـن شـعـارھـا
دربار ٔه آخوندھاست.
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بهروشنی میتوان دﯾد که روحانيان نه
تنھا بخش بزرگی از پاﯾگاه اجـتـمـاعـی
خود در ميان طبـقـ ٔه تـنـگدسـت را از
دست دادهاند ،بلکه حتی منفور بخـش
مھمی از آنان شدهاند .جنبش دی ٩۶
نشان داد که طـبـقـات تـنـگدسـت و
متوسط جامع ٔه اﯾران خواھان بـرقـراری
حکومتی سـکـوالرنـد .تـغـيـيـر سـبـک
زندگی مردم اﯾران و انـقـالب عـمـيـق
فرھنگی در آنان را سـالھـاسـت کـه
میتوان در زﯾر پوست شھر مشـاھـده
کرد.
در شعارھای جنـبـش دی  ،٩۶جـای
اسالم و امت را اﯾران و مـلـت گـرفـتـه
اســت .انــتــقــاد شــدﯾــد از حــمــاﯾــت
جمـھـوری اسـالمـی از حـزبالـل ّـه و
حماس و فلسطين و نيز از مـداخـالت
جمھوری اسالمی در سورﯾه و تأکيد بر
اﯾران در چارچوب ھمين انقالب عمـيـق
فرھنگی قابل درک است .جنبـش دی
 ٩۶جنبشی اﯾرانگرا در جھتِ مـثـبـت
آن است .واقعيتی به نام ملت اﯾـران و
منافع ملی اﯾران وجـود دارد و مـردم
اﯾران دﯾگر مفاھيم ماقبلمدرنـی چـون
امــت را نــمــیپــذﯾــرنــد .مــلــت اﯾــران
موجودﯾت و ھوﯾت خود را در جـنـبـش
دی  ٩۶به حکومت امـتگـرای حـاکـم
نشان داد .ملت تنھا چارچوبـی اسـت
کـه در آن مـیتــوان دمـوکـراسـی را
نھادﯾنه کرد.
برخالف جنبش سبز ،که شـعـارھـا در
ابتدای آن اصالحطلبانه و در چـارچـوب
نظام بود ،در جنبش دی  ،٩۶از ابـتـدا
کليت جمھوری اسالمی ھدف حـمـلـه
قرار گـرفـت .از ھـمـان روز نـخـسـت
جـنـبـش دی  ٩۶مشـخــص بـود کــه

اصالحطلبان و اصولگراﯾان ھر دو متحـداً
در بــرابــر مــردم اﯾــران و جــنــبــش
آزادیخــواھــانـ ٔه آنــان قــرار گــرفــتــه و
خواھان سرکوب آناند .جنبش دی ٩۶
نشــانــگــر ورشــکــســتــگــی کــامــل
اصالحطلبی و غيرواقعی بـودن آن در
جمھوری اسـالمـی اسـت .مـطـالـبـ ٔه
جنبش دی  ٩۶خيلـی روشـن اسـت:
جمھوری اسالمی و حکومت روحانيـان
باﯾد برود .تعارفی در کار نيـسـت و راه
حل دﯾگری جز کنار زدن حکومت دﯾنـی
برای مردم اﯾران وجود ندارد.
در جنبش دی  ،٩۶مردم از ھمان ابتـدا
بــه انــقــالب  ۵٧انــتــقــاد کــردنــد.
تظاھرکنندگان خوب درﯾـافـتـهانـد کـه،
بدون تسوﯾه حساب کامل با گفـتـمـان
واپسگراﯾانه و ضدملی حاکم بر انقالب
 ،۵٧قادر به مبارز ٔه اساسی با کـلـيـت
جمھوری اسالمی و گفتـمـانھـای آن
نخواھند بود .انقالب اسالمی در سـال
 ۵٧در ذات خود ضد انقالبِ مشـروطـه
بود و پيروان شيخ فضلالل ّه رھـبـری و
مھار آن را در دست داشـتـنـد .حضـور
برخی از نيروھای ملی و دمـوکـرات در
دور ٔه آغازﯾن انـقـالب  ۵٧دلـيـلـی بـر
مترقی بودن انقالب اسالمی نيـسـت؛
چنان که حضور شيخ فضلالل ّه نوری در
انقالب مشروطه دليلی بـر ارتـجـاعـی
دانستن انقـالب مشـروطـه نـيـسـت.
گفـتـمـان انـقـالب اسـالمـی از آغـاز
گفتمانی واپسگراﯾانه بود و نـيـروھـای
دموکرات و ملی ،که در اقليـت مـحـض
بودند ،از ابـتـدا بـهاشـتـبـاه سـوار آن
قطاری شدند که مقصدش جھنم بـود.
برای مبارزهای کـارآمـد بـا جـمـھـوری
اسالمی ،پيش از ھـر چـيـز بـاﯾـد بـا

گفتـمـان انـقـالب اسـالمـی تسـوﯾـه
حساب کرد و به شدت آن را بـه نـقـد
کشيد.
اﯾنکه جنبش دی  ٩۶در اﯾـن مـقـطـع
پيروز شود ﯾا برای مدتی سرکوب شود
به ھـيـچوجـه از ارزش آن ،کـه بـروز
دگرگونی ارزشھا در مـيـان طـبـقـات
ط شھرھای کوچـک
تنگدست و متوس ِ
و متوسط اﯾـران اسـت ،نـمـیکـاھـد.
ن
جنبش دی  ٩۶نشان داد که در اﯾـرا ِ
آﯾنده دﯾگر متوليان دﯾـن نـمـیتـوانـنـد
نقش مھمی در سياست بازی کـنـنـد.
حکومت آﯾند ٔه اﯾران بیشـک سـکـوالر
خواھد بود .برای مردم اﯾران ،تکـيـه بـر
اﯾرانگراﯾی و ھوﯾت ملی خود سنگـری
مستحکم در برابر روحانـيـت حـاکـم و
اسالم سياسی اسـت .اگـر انـقـالب
مشروطه را بتوان تـا حـدی انـقـالبـی
تمدنی ناميد که با ضدانقالب  ۵٧دچـار
شکست شد و جامـعـ ٔه اﯾـرانـی را از
مسير خود خارج ساخت ،جنـبـش دی
 ٩۶ســرفصــلــی از تــحــول اســاســی
تمدنی است و کار انقالب مشروطه را
تعميق کرده و بـه سـرانـجـام خـواھـد
رساند .روحانيت باﯾد به طور کـامـل از
صحن ٔه سياست کنار رود و دﯾـن دﯾـگـر
نباﯾد وسيـلـهای بـرای فـعـالـيـتھـای
ن آﯾـنـده اﯾـرانـی
سياسی شود .اﯾـرا ِ
مدرن و سکوالر و دموکرات خواھد بـود
و اقشار ميليونی مردم ،و نه تـعـدادی
محدود روشنفکر ،نقش اصـلـی را در
ساختن آن بازی خواھند کرد.
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ﻗﻮل داده اﺳﺖ ﻛﻪ دﻓﻌﻪي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ!
نوﯾسنده :رومن گاری )(Romain Gary
مترجم :ابوالحسن نجفی
برگرفته از کتاب» :پرندگان میروند در پرو میميرند«
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شھر »الپاز «در ارتفاع پنج ھزارمتری سطح درﯾا قرار دارد ــ از اﯾن باالتر دﯾگر نمیتوان نفس کشيد« .الما»ھا ھستند و
سرخپوستھا و دشتھای باﯾر و برقھای ابدی و شھرھای مرده و عقابھا .پاﯾينتر ،در درهھای گرمسيری ،جوﯾندگان طال و
پروانهھای عظيم جثه میپلکند.
«شوننبام »در طی آن دو سالی که در اردوگاه «نورنبرگ »آلمان گذرانده بود تقرﯾباً ھرشب خواب الپاز ،پاﯾتخت بوليوی ،را
میدﯾد و ھنگامی که امرﯾکاﯾیھا آمدند و درھای مکانی را که در نظر او عالم عقبی بود گشودند با سماجتی که فقط
خيالپردازان حقيقی میتوانند از خود نشان دھند چندان مبارزه کرد تا عاقبت پروانهی ورود به کشور بوليوی را به دست آورد.
شوننبام سابقاً در شھر «لودز »لھستان به حرفهی خياطی اشتغال داشت :وارث سنت بزرگی بود که پنج نسل خياط ﯾھودی
به آن جلوه و جالل بخشيده بودند .در الپاز مستقر شد و پس از چند سال رنج و تالش مداوم عاقبت توانست با سرماﯾهی خود
دکانی باز کند و اسم آن را «شوننبام ،خياط پارﯾسی »بگذارد و رونقی به کار خود بدھد .مشترﯾان رو آوردند و دﯾری نپاﯾيد که
او در طلب دستيار برآمد .اﯾن کار آسان نبود ،زﯾرا سرخپوستان دشتھای مرتفع جبال «آند »به ميزان بسيار محدودی «خياط
پارﯾسی »برای جھان تھيه میکنند و رﯾزه کاریھای سوزن با انگشتھای آنان کمتر سرسازگاری دارد .شوننبام ناچار
میباﯾست وقت بسياری را صرف تعليم مبانی ھنر خياطی به آنھا بکند تا از اﯾن ھمکاری نتيجهای سودآور عاﯾدش شود.
پس از چندﯾن بار آزماﯾش بیحاصل ،عاقبت مجبور شد که با وجود کارھای انباشته به تنھا ماندن تن دردھد .اما برخوردی
نامنتظر چنان گرھی از کار فروبستهی او گشود که ناچار مشيت الھی را که ھميشه خيرخواه خود دﯾده بود در آن دخيل
دانست ،زﯾرا از ميان سیھزارتن ﯾھودی شھر لودز او ﯾکی از معدود بازماندگان بود.
خانهی شوننبام در ارتفاعات باالی شھر بود و قافلهھای الما ھر سحر از زﯾر پنجرهاش میگذشتند .به حکم آﯾيننامهی ﯾکی از
اوليای امور که نگران جلوهی تجدد پاﯾتخت بوده است ،اﯾن جانوران حق عبور از خيابانھای الپاز را ندارند ،اما چون تنھا
وسيلهی حملونقل در جادهھا و کورهراهھای کوھستانی ھستند و راهسازی در آنجا مدتھاست که معوق مانده است
منظرهی عبور الماھا از حوالی شھر در طلوع فجر با بار صندوقھا و خورجينھا برای ھمهی کسانی که از آن کشور دﯾدن
میکنند آشناست و شاﯾد تا ساليان دﯾگر ھم آشنا باشد.
پس شوننبام ھر صبح که به دکانش میرفت به اﯾن قافلهھا برمیخورد .وانگھی از الماھا خوشش میآمد بیآنکه خود
دليلش را بداند .شاﯾد از آنرو که در آلمان الما نبود .معموال ً دو سه تن سرخپوست دستهھای بيست سیتاﯾی از اﯾن حيوانات
را که میتوانند باروبنهای غالباً چندﯾن برابر وزن خود حمل کنند به طرف دھکدهھای دورافتادهی جبال آند میبردند.
ﯾک روز که تازه آفتاب سرزده بود و شوننبام بهسوی الپاز فرود میآمد در راه به ﯾکی از اﯾن قافلهھا برخورد که تماشای آنھا
ھميشه لبخندی دوستانه برلب او میآورد .قدم آھسته کرد و دست پيش برد تا پوست ﯾکی از آن حيوانات را در حين عبور
نوازش کند .ھرگز سگ ﯾا گربه را که در آلمان فراوان بودند نوازش نمیکرد و ھرگز به صدای پرندگان ھم که در آلمان آواز
میخواندند گوش نمیداد .بیشک گذارش از اردوگاهھای مرگ تا اندازهای او را نسبت به آلمانیھا محتاط کرده بود.
تازه نوک انگشتانش به پھلوی حيوان رسيده بود که ناگھان نگاھش بر چھرهی ﯾک سرخپوست که از کنارش میگذشت
متوقف ماند .مرد پابرھنه و پابرچين میرفت و عصاﯾی در دست داشت .شوننبام در نظر اول چندان توجھی به او نکرد :نگاه
سرسریاش نزدﯾک بود برای ھميشه از چھرهی او دور شود .اﯾن چھرهای زرد و تکيده بود و منظری چندان ساﯾيده و سنگآسا
داشت و گوﯾی چندﯾن قرن ذلت جسمانی آن را ساخته بود .اما چيزی آشنا ،چيزی از پيش دﯾده ،و در عين حال چيزی
وحشتآور و کابوسوار ناگھان در دل شوننبام جنبيد و ھيجانی بیاندازه در او برانگيخت .اما حافظهاش ھنوز سر ﯾاری نداشت.
آن دھان بیدندان ،آن چشمھای خمار درشت و ميشی که گوﯾی چون زخمی جاودان به روی جھان دھان گشوده بود ،آن
بينی غمزده و مجموعهی آن شکاﯾت ابدی –نيمی پرسش و نيمی سرزنش_ که در چھرهی مرد راهپيما موج میزد ﯾکباره به
تمام معنی روی تن خياط ــکه پشت به او کرده بود و میخواست به راه خود برودــ افکنده شد .فرﯾاد خفهای برآورد و
سربرگرداند.
ــ گلوکمن! تو اﯾنجا چه میکنی؟
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بیاختيار به زبان ﯾھودﯾان آلمانی سخن گفته بود ،و مردی که بدﯾنگونه مخاطب قرار گرفته بود ،چنانکه گوﯾی شعلهی آتش
او را سوزانده باشد ،به کناری جستن کرد و در امتداد جاده پا به گرﯾز نھاد .شوننبام با چاالکی بیسابقهای که برخود گمان
نمیبرد او را دنبال کرد ،در حالیکه الماھا بیشتاب و مغرور به راه خود ادامه میدادند .در خم جاده به او رسيد ،شانهاش را
چنگ زد و وادارش کرد که باﯾستد .خود گلوکمن بود ،ھيچ شک نداشت .فقط شباھت قيافه نبود ،بلکه آن حالت رنج و آن
پرسش خاموش ھرگز نمیتوانست او را به اشتباه اندازد .چشمانش گوﯾی پيوسته میپرسيد« :چه میخواھيد؟ از جان من
چه میخواھيد؟ »در گوشهی تنگنا ،پشت به صخرهی سرخ ،چون حيوانی به دام افتاده اﯾستاده بود ،دھان گشوده و لبھا از
روی لثهھا پس رفته.
شوننبام با ھمان زبان ﯾھودی فرﯾاد کشيد:
ــ خودتی ،میگوﯾم خودتی!
گلوکمن ھراسان سرش را به چپ و راست تکان داد و با ھمان زبان ﯾھودی از ته گلو ناليد:
ــ من نيستم! اسم من «پدرو»ست .من تو را نمیشناسم.
شوننبام با لحنی پيروز فرﯾاد برآورد:
ــ پس اﯾن زبان را از کجا ﯾاد گرفتهای؟ در کودکستان الپاز؟
دھان گلوکمن بازتر شد .سراسيمه نگاھی بهسوی الماھا افکند ،گوﯾی آنھا را به مدد میطلبيد .شوننبام او را رھا کرد و
پرسيد:
ــ آخر از چه میترسی ،بدبخت؟ من دوست توام .کی را میخواھی گول بزنی؟
گلوکمن با صداﯾی تيز و استغاثه کننده با ھمان زبان جيغ زد:
ــ اسم من پدروست.
شوننبام با ترحم گفت:
ــ پاک دﯾوانه شدهای .خوب ،که اسم تو پدروست ...پس اﯾن را چه میگوﯾی؟
دست گلوکمن را چنگ زد و به انگشتھاﯾش نگاه کرد :حتی ﯾک ناخن نداشت...
ــ اﯾن را چه میگوﯾی؟ البد سرخپوستھا ناخنھاﯾت را کشيدهاند؟
گلوکمن باز ھم خود را تنگتر به صخره چسباند .آھسته آھسته دھانش به ھم رفت و ناگھان اشک روی گونهھاﯾش سرازی
شد .با لکنت زبان گفت:
ــ مرا لو ندھی؟
ــ تو را لو ندھم؟ به کی لو بدھم؟ چرا لو بدھم؟
نوعی آگاھی وحشتآور ناگھان گلوﯾش را گرفت .نفس در سينهاش تنگ شد و عرق بر پيشانیاش نشست .ترس بر او
ھجوم آورد ،ترسی شرمآور که ناگھان سرتاسر پھنهی زمين را از مخاطرات کراھتآور انباشت .سپس به خود آمد و فرﯾاد زنان
گفت:
ــ ولی تمام شده! پانزده سال است که تمام شده ،تمام تمام!
خرخرهی گلوکمن روی گردن دراز و بارﯾکش با تشنج تکان خورد و نوعی زھرخند زﯾرکانه به سرعت از روی چھرهاش گذشت و
فوراً ناپدﯾد شد.
ــ ھمهشان ھمين را میگوﯾند .وعدهھا را من ﯾکی باور نمیکنم.
شوننبام احساس خفقان کرد و نفس بلندی کشيد :در ارتفاع پنج ھزارمتری بودند .اما میدانست که ارتفاع دخيل نيست .با
لحنی مطنطن گفت:
ــ گلوکمن ،تو ھميشه ابله بودهای .اما با اﯾن حال ،کوششی بکن! دﯾگر تمام شد! نه ھيتلر ھست ،نه اس اس ھست ،نه
اطاق گاز ھست .حتی ما ﯾک مملکت دارﯾم که اسمش اسراﯾيل است ،ارتش دارﯾم ،دادگستری دارﯾم ،دولت داﯾم! دﯾگر
گذشت! دﯾگر احتياجی نيست که مخفی بشوﯾم!
گلوکمن بیھيچ نشانی از شادمانی خندﯾد:
ــ ھا ،ھا ،ھا! ھمهاش کشک است!
شوننبام زوزهکشان گفت:
ــ چی کشک است!
گلوکمن با لحنی مطلع گفت:
ــ اسراﯾيل! وجود خارجی ندارد!
شوننبام پا برزمين کوبيد و رعد آسا غرﯾد:
ــ چهطور وجود ندارد؟ وجود دارد! مگر روزنامهھارا نخواندهای؟
گلوکمن با قيافهای بسيارزﯾرکانه به سادگی گفت:
ــ ھا!
ــ آخر ﯾک قنسولگری اسراﯾيل در الپاز ھست ،توی ھمين شھر! میشود روادﯾد گرفت! میشود آنجا رفت!
گلوکمن با لحنی مطمئن گفت:
ــ ھمهش کشک است! اﯾن ھم کلک آلمانیھاست.
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اندک اندک مو بر اندام شوننبام راست میشد آنچه او را میترساند به خصوص قيافهی زﯾرکانه و حالت برتر گلوکمن بود.
ناگھان با خود اندﯾشيد :و اگر حق با او باشد؟ از آلمانیھا کامال ً برمیآﯾد که چنين حقهای سوار کنند .به فالنجا مراجعه کن،
با اسناد ومدارکی که ﯾھودی بودنت را ثابت کند ،تا تو را مجاناً به اسراﯾيل ببرند :خود را معرفی میکنی،سوار کشتی
میشوی و از اردوگاه مرگ سردر میآوری .خداوندا ،چه دارم فکر میکنم؟ پيشانیاش را خشکاند و سعی کرد که لبخند
بزند .آنوقت متوجه شد که گلوکمن ،با ھمان قيافهی زﯾرکانه و لحن مطلع ،دارد حرف میزند:
ــ اسراﯾيل ﯾک حقه است برای اﯾنکه ھمه را با ھم جمع کنند ،ھمهی آنھاﯾی را که توانستهاند مخفی بشوند ،تا بعد ھمه را
ﯾکجا به اطاق گاز بفرستند ...فکر بکری است ،مگر نه؟ اﯾن کارھا از آلمانیھا خوب برمیآﯾد .میخواھند ھمهی ما را آنجا
جمع کنند ،ھمه را تا نفر آخر ،و بعد ﯾکجا ...من آنھا را میشناسم.
شوننبام با لحنی آرام ،چنانکه گوﯾی با بچهای حرف میزند ،گفت:
ــ ما ﯾک کشور ﯾھودی دارﯾم که مال خودمان است .ارتش داﯾم .در سازمان ملل نماﯾنده دارﯾم .تمام شد .به تو میگوﯾم تمام
شد!
گلوکمن با ھمان لحن مطمئن گفت:
ــ ھمهاش کشک است!
شوننبام دستش را به دور شانهی او انداخت و گفت:
ــ بيا به خانهی من بروﯾم .باﯾد به طبيب مراجعه کرد.
دو روز طول کشيد تا توانست از ميان سخنھای آشفتهی او راه به جاﯾی ببرد :گلوکمن پس از رھاﯾی از اردوگاه ــ که علت
آنرا اختالف موقت ميان ضد ﯾھودﯾان میدانست ــ در دشتھای مرتفع جبال آند پنھان شد ،زﯾرا ﯾقين داشت که اوضاع دﯾر ﯾا
زود به حال اول برمیگردد ،اما اگر خود را ساربان کوهھای «سيرا» وانمود کند شاﯾد بتواند از چنگ «گشتاپو »بگرﯾزد.
ھربار که شوننبام میکوشيد تا براﯾش توضيح دھد که دﯾگر گشتاپوﯾی در کار نيست و ھيتلر مرده است و آلمان تحت تصرف
است ،گلوکمن به ھمين بس میکرد که شانهھاﯾش را باال بيندازد و قيافهای آب زﯾرکاه به خود بگيرد :او واردتر است و خودش
را به تله نخواھد انداخت؛ و شوننبام چون چنتهی استداللش خالی میشد عکسھاﯾی به او نشان میداد که از اسراﯾيل ،از
مدارسش ،از ارتشش ،از جوانان محکم و مصمماش برداشته شده بود ،اما گلوکمن ناگھان دعاﯾی برای مردگان میخواند و
برقرباﯾنان بیگناھی که حيلهی دشمن آنھا را گردھم آورده بود تا کشتنشان آسانتر شود ندبه میکرد.
سالھا پيش ،شوننبام از ضعف مشاعر او خبر داشت :میدانست که نيروی عقالنیاش کمتر از تنش در مقابل شکنجهھای
وصف ناپذﯾری که دﯾده بود تاب آورده است .در اردوگاه ،گلوکمن قربانی سوگلی فرمانده افراد اساس« ،ھاوپتمن شولتزه »
بود ،ھمان جالد ستمگری که با دقت کامل از طرف مقامات آلمانی انتخاب شده بود و به نحو احسن از عھدهی اعتمادی که بر
او کرده بودند برآمد .بنابر دالﯾلی مرموز و نامعلوم ،گلوکمن بينوا مرکز توجه آزارھای او قرار گرفت و از ميان زندانيان ،با وجودی
که بسيار کارکشته و خبره بودند ،ھيچکس گمان نمیبرد که گلوکمن بتواند از زﯾر دست او جان به در ببرد.
شغل او ھم مثل شوننبام خياطی بود و گرچه انگشتھاﯾش فن به کار بردن سوزن را تا اندازهای از ﯾاد برده بودند ،اما او ھنوز
آنقدر زبرو زرنگ بود که دوباره به سرعت آمادهی کار شود .دکان «خياط پارﯾسی »عاقبت توانست از عھدهی سفارشھا برآﯾد.
گلوکمن ھرگز با کسی حرف نمیزد .پشت پيشخوان در گوشهی تارﯾکی روی زمين مینشست و دور از چشم ارباب رجوع
مشغول کار خود میشد و جز بهھنگام شب از دکان بيرون نمیرفت ،آنھم برای اﯾنکه از الماھا دﯾدن کند و مدتی دراز با
محبتی بسيار دست بر پوست زبر آنھا بکشد ،و ھميشه در نگاھش نور بصيرتی دردناک برق میزد ،نور معرفتی کامل که
گاھی لبخندی محيالنه و حاکی از برتری که به سرعت از روی چھرهاش میگذشت آن را مشخصتر میکرد .دوبار سعی
کرده بود بگرﯾزد :ﯾکبار ھنگامی که شوننبام تصادفاً متذکر شده بود که آن روز مصادف با سيزدھمين سالگرد سقوط آلمان
ھيتلری است و بار دﯾگر ھنگامی که ﯾک سرخپوست مست در کوچه فرﯾاد زده بود که «به زودی ﯾک رئيس بزرگ از کوھستان
پاﯾين میآﯾد و کارھا را به دست میگيرد».
فقط شش ماه پس از مالقات آنھا بود که ،در طی ھفتهی «ﯾوم التکفير» ،سرانجام تغيير محسوسی در حاالت گلوکمن روی
داد .احساس میشد که به خود مطمئنتر است و حتی ،چنانکه از بندرسته باشد ،تا اندازهای آرام و آسوده مینماﯾد .دﯾگر
ھنگام کار خود را از انظار پنھان نمیکرد و شوننبام ﯾک روز صبح که وارد دکان میشد صداﯾی شنيد که باور کردنی نبود:
گلوکمن آواز میخواند ﯾا ،به عبارتی دقيقتر ،ﯾکی از آھنگھای قدﯾمی ﯾھودﯾان را که از انتھای دشتھای روسيه بود زمزمه
میکرد .سربرداشت ،نگاھی سرﯾع به دوستش افکند ،نخ را به دھان برد ،آن را تر کرد و از سوزن گذراند و ھمچنان زمزمهوار
به خواندن آھنگ قدﯾمی سوزناکش ادامه داد.
اميدی در دل شوننبام پيدا شد :شاﯾد خاطرهی دردناکی که در ذھن محکوم مانده بود عاقبت میخواست پاک شود .معموال ً
پس از شام ،گلوکمن فوراً میرفت و روی تشکی که در پستوی دکان انداخته بود میخوابيد .وانگھی خوابش کوتاه بود:
ساعتھای متمادی در کنج خوابگاهاش چنبره میزد و نگاه وھمناکش را به دﯾوار میدوخت و کيفيت وحشتآوری در اشيا
آشنای اطاق میدميد و ھر صداﯾی را به فرﯾاد احتضار بدل میکرد .اما ﯾک شب که شوننبام پس از بستن دکان ،سرزده به
آنجا برگشت تا کليدی را که جا گذاشته بود بردارد غفلتاً دوستش را دﯾد که دزدانه مشغول چيدن مقداری غذای سرد در
سبدی است .خياط کليد را برداشت و بيرون رفت ،اما بهجای آنکه به خانهاش برود در کوچه پشت دری پنھان شد و منتظر
اﯾستاد .آنگاه گلوکمن را دﯾد که با سبد غذا زﯾر بغل به بيرون خزﯾد و در تارﯾکی شب ناپدﯾد شد.
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شوننبام پیبرد که دوستش تمام شبھا ،ھميشه با ھمان سبد غذا زﯾر بغل ،از دکان غاﯾب میشود و چون اندکی بعد
بازمیگردد سبد خالی است و چھرهاش حالتی آب زﯾرکاه و خشنود دارد ،گوﯾی که معاملهی شيرﯾنی انجام داده است .خياط
سخت کنجکاو شد که از دستﯾارش بپرسد که ھدف از اﯾن گشتوگذارھای شبانه چيست ،اما چون از طبيعت سربهتوی او
خبر داشت و از ھراساندن او میترسيد بھتر دانست که سوالی نکند .پس از پاﯾان کار روزانه ،با شکيباﯾی در کوچه کمين کرد
و ھمينکه شبح پنھانکار را دﯾد که از دکان بيرون میآﯾد و دزدانه بسوی مقصد مرموزش میرود او را تعقيب کرد.
گلوکمن از پناه دﯾوارھا به سرعت پيش میرفت و گاھی به عقب برمیگشت ،گوﯾی میخواست نقشهی تعقيبی احتمالی
را خنثی کند .از مشاھدهی اﯾن ھمه احتياط ،کنجکاوی خياط به نھاﯾت رسيد .از پشت دری به پشت دﯾگری میجست و
ھربار که دستﯾارش واپس مینگرﯾست خود را پنھان میکرد.
شب شده بود و چندبار نزدﯾک بود که شوننبام رد او را گم کند .ولی ھربار ،با وجود تن فربه و قلب خستهاش توانست خود را
به او برساند .عاقبت در کوچهی «انقالب» ،گلوکمن وارد حياط خانهای شد.
وارد حياط ﯾکی از آن کاروانسراھای بازار بزرگ شد که ھر صبح الماھا با بار خود از آنجا به سمت کوھستان حرکت میکردند.
عدهای سرخپوست در ميان بوی سرگين بر زمين روی کاه خفته بودند .الماھا گردنھای دراز خود را از ميان صندوقھا و بساط
دکانھا بيرون آورده بودند .روبهروی او ،ﯾک در دﯾگر بود که به کوچهی تنگ و نيمه تارﯾکی باز میشد .گلوکمن ناپدﯾد شده بود.
خياط لحظهای صبر کرد ،سپس شانهھاﯾش را باال انداخت و آمادهی بازگشتن شد.
ً
گلوکمن به منظور آنکه ردپای خود را گم کند از راهھای دور و دراز رفته بود .شوننبام برآن شد که مستقيما از راه بازار برگردد.
وارد گذرگاه تنگی شد که به بازار میرسيد .ناگھان توجھش به نور ضعيف چراغی نفتی که از بادگير زﯾرزمينی بيرون میآمد
جلب شد .نگاھی سرسری بهسوی نور افکند و گلوکمن را دﯾد.
مقابل ميزی اﯾستاده بود .خوراکیھا را از سبدش درمیآورد و در برابر کسی که روی چھارپاﯾه نشسته و پشتش به بادگير
بود میگذاشت .ﯾک سوسيس و ﯾک بطری آبجو و مقداری فلفل فرنگی و نان روی ميز چيد .آن مرد که شوننبام قيافهاش را
نمیدﯾد چند کلمه گفت و گلوکمن به تندی ته سبد را کاوﯾد ،سيگار برگی پيدا کرد و آنرا ھم روی سفره گذاشت .خياط
مجبور شد کوشش سختی بکند تا نگاھش را از چھرهی دوستش برگرداند :چھرهی او وحشتناک بود .لبخند میزد ،اما
چشمھای درشت شده و خيره مانده و سوزندهاش به اﯾن لبخند فاتحانه رنگی از جنون میزد.
در اﯾن لحظه مرد سربرگرداند و شوننبام او را شناخت« :شولتزه» ،فرمانده اساس ،جالد اردوگاه نورنبرگ بود! مدت ﯾک ثانيه،
خياط به اﯾن اميد دلخوش کرد که شاﯾد دستخوش اوھام شده ﯾا درست ندﯾده است .اما اگر ﯾک قيافه بود که ھرگز
نمیتوانست فراموش کند قيافهی ھمين عفرﯾت بود .به ﯾاد آورد که شولتزه پس از جنگ ناپدﯾد شده بود .گاھی میگفتند
مرده است و گاھی میگفتند زنده است و در امرﯾکای جنوبی پنھان شده است .اکنون او را در برابر خود میدﯾد :ھيوالﯾی
متفرعن و تنومند با موھاﯾی کوتاه و سيخ سيخ و نيشخندی برلب.
اما چيزی وحشتآورتر از وجود اﯾن عفرﯾت وجود خود گلوکمن بود .براثر کدام خبط دماغی ھولناکی به اﯾنجا آمده و در برابر
کسی اﯾستاده بود که خود چندی پيش قربانی سوگولیاش بود ،ھمان کسی که متجاوز از ﯾک سال انواع شکنجهھا را روی
تن او آزماﯾش کرده بود؟ اﯾن چگونه جنونی بود که او را وادار میکرد تا ھرشب بياﯾد و شکنجه دھندهی خود را به جای آنکه
بکشد ﯾا تسليم پليس بکند ،غذا بدھد؟
شوننبام حس کرد که ذھنش آشفته میشود :آنچه میدﯾد در ھيبت و دھشت باالتر از حد ھر تحملی بود .سعی کرد تا
فرﯾاد بزند ،کمک بطلبد ،مردم را بشوراند ،اما ھمينقدر توانست دھانش را باز کند و دستھاﯾش را تکان بدھد :صداﯾش از
اطاعت امر او سر باز زد و شوننبام ھمانجا ماند و با چشمانی از حدقه درآمده به تماشای مظلومی پرداخت که اﯾنک مشغول
گشودن در بطری آبجو و پرکردن ليوان ظالم بود .مدتی ھمچنان در بیخبری محض اﯾستاد :سخافت صحنهای که از برابر
چشمش میگذشت ھرنوع حس واقعيت را از او سلب میکرد.
فقط ھنگامی که فرﯾاد خفه و حيرتزدهای را از نزدﯾک شنيد به خود آمد :در نور ماھتاب ،گلوکمن را دﯾد .آن دو مرد لحظهای به
ﯾکدﯾگر نگرﯾستند :ﯾکی با حالتی برآشفته از حيرت و دﯾگری با لبخندی حاکی از مکاری و حتی سنگدلی و با چشمانی که
در آنھا ھمهی آتشھای جنونی پيروز شعله میکشيد .سپس شوننبام صدای خود را شنيد و به زحمت توانست آن را
بازشناسد:
ــ اﯾن مرد ﯾک سال تمام ھر روز تو را شکنجه داده است! تو را زجرکش کرده و به صالبه کشيده است! و حاال به عوض اﯾنکه
پليس را خبر کنی ھرشب برایاش غذا میبری؟ آﯾا ممکن است؟ آﯾا خواب میبينم؟ تو چهطور میتوانی اﯾن کار را بکنی؟
برچھرهی مرد قربانی حالت مکری پرمعنی آشکارتر شد و از ژرفای قرون صداﯾی چندﯾن ھزارساله برخاست که مو براندام
خياط راست کرد و قلبش از حرکت باز ماند:
ــ قول داده است که دفعهی دﯾگر با من مھربانتر باشد!

اﺧﻼق ﺑﺮدﮔﻲ
نويسنده :علی مزروعی
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بيش از صد سال است که تـکـاپـوﯾـی
فکری و عمـلـی در کشـورمـان بـرای
رھاﯾی از بند اسـتـعـمـار و اسـتـبـداد
شکل گرفته و جـنـبـش ھـای مـلـی
ھمچون جنبش مشروطـيـت ،نـھـضـت
ملی شدن صنـعـت نـفـت ،و انـقـالب
اسالمی و خرده جنبش ھای فراوانـی
را بپاساخته است اما برغم انجام اﯾـن
تکاپوھا و جنبش ھا و صـرف ھـزﯾـنـه
ھای بسيارسنگين مـادی و انسـانـی
ھمچنان مشکل استبداد و دﯾکتـاتـوری
در کشورمان برجای مانده است .حـال
سئوال اﯾن است که چرا اﯾن مشـکـل
ھمچنان حل ناشدنی مـانـده و نسـل
ھای تحـول خـواه اﯾـرانـی درحسـرت
مردمساالری دل افسـرده شـده انـد؟
بنظرم دليل پاﯾندگی اﯾن رخداد را بـاﯾـد
در «اخالق بردگی »که در جان و دل
غالب ما اﯾرانيان النـه و رسـوب کـرده
اســت ،دانســت .اخــالقــی کــه در
رفتارھای خرد روزانه ما بروز می کند و
در سطحی کالن حاکميت استـبـداد و
خودکامکی را باز توليد و چرخـه ای از
بردگی را بر ھمه روابط مـا مسـتـولـی
کرده و ما را اسير رفتارھـای خـودمـان
می سازد .و مـتـاسـفـانـه در مسـيـر
مبارزه با خودکامـگـی کـمـتـر بـه اﯾـن
موضوع و راه ھای اصالح آن اندﯾشـه و
عمل شده است.
اﯾنروزھا که کتاب " خاطرات حاج سياح
" ﯾا " دوره خوف و وحشت " بکوشـش
" حميد سـيـاح " را مـی خـوانـم در
البالی خاطرات اﯾن نوﯾسنده ،که شرح
وضعيت مـردمـان زمـانـه اش اسـت،
بخوبی می توان بازتاب اﯾـن «اخـالق
بردگی »را دﯾد ،و سوگـمـنـدانـه بـاﯾـد
گفت برغم تحوالت چشمگيری کـه در
ظاھر کشورمان از زمان نـوشـتـن اﯾـن
خاطرات تا کـنـون بـه لـحـاظ مـادی و
سخت افزاری بوجـود آمـده اسـت ،و
اﯾرانی که با گاو و خيش قدم بـه قـرن
بيستم گذاشت حاال با داشتن کارخانه
ھای فـوالد و خـودروسـازی ﯾـکـی از
باالترﯾن نرخ ھای تصادف دنيا را دارد و
بدنبال دانش و فـن آوری ھسـتـه ای
است ،به لحاظ نـرم افـزاری و رفـتـار
فردی ھمچنان در دام «اخالق بردگـی
»گرفتار مانده و گوﯾا درحـد ﯾـک قـدم
ھم به پـيـش نـرفـتـه اسـت ،و اﯾـن
درحالی است که دربـخـش ھـاﯾـی از
جھان روز بروز درجـات بـاالتـری از «

اخالق شھروندی »را تمرﯾن و تـجـربـه
می کنند .برای اﯾنکه بھتر اﯾن مـوضـوع
درﯾافت شود در ادامه به نـقـل بـخـش
ھاﯾی از اﯾن کتاب می پردازم.
ﯾادآور می شود که حاج سياح پـس از
تحـصـيـل عـلـوم دﯾـنـی در سـن 23
سالگی تصميم به جـھـانـگـردی مـی
گيرد و بـمـدت  18سـال بـه سـيـر و
ســيــاحــت در دنــيــا مــی پــردازد و
کشورھای اروپاﯾی ،آمرﯾکا ،ژاپن ،چيـن
و دﯾگر کشورھای آسياﯾی رااز نـزدﯾـک
می بيند و چندﯾن زبان را مـی آمـوزد.
پس از اﯾن سير و سياحت بـه کشـور
بازمی گردد و با اﯾن کوله بـاری کـه از
جھاندﯾدگی دارد از بـدو ورودبـه بـنـدر
بوشھر در روز  14رجـب  1294قـمـری
برابر با سوم مرداد  1256شـمـسـی،
که  20سال از سلـطـنـت نـاصـرالـدﯾـن
شاه می گذشته ،به نوشتن خـاطـرات
خــود تــا مــاه ھــای اول ســلــطــنــت
احمدشاه ادامه داده است ،و پـس از
آن بواسطه بعضی مالحظات از اجتماع
کنار گرفته و بگوشه عزلت پـنـاه مـی
برد چرا که از بسـامـان رسـيـدن کـار
مملکت نااميد شده و اوضاع را بمـنـوال
سابق می بيند .روشن اسـت کـه او
مردی بلندھمت بوده و نوشتن ھمـيـن
خاطرات را ،که ھمچون آﯾينه وضـعـيـت
زمانه اش را بازتاب می دھد ،باﯾد دليل
و شاھدی بر بلند ھمتی او دانست ،و
اﯾنکه ما ھم می توانيم با نـگـاه دراﯾـن
آﯾينه خودمان و تارﯾخ و جامعـه مـان را
بھتر بشناسيم و علل عقب ماندگی و
فرو رفتگی در «اخـالق بـردگـی »را
درﯾابيم .اﯾنکه او تـوانسـتـه اسـت بـا
جرئت و رﯾزبينی به بازگوﯾی رفتارھـای
روزمره خرد مردمان زمانه اش بـپـردازد
به تجربه و دانشی بر می گردد کـه از
جھاندﯾدگی در انـبـان داشـت و مـی
توانست با مقاﯾسه رفتارمردمان زمانـه
اش به علل پيشترفت و عقب ماندگی
جوامع پل و نقب بزند و بآسانی درﯾابـد
چرا اﯾران در باتالق استبـداد و عـقـب
ماندگی فرو مـانـده و راه رھـاﯾـی را
نــيــافــتــه اســت .بــه اﯾــن فــرازھــا از
خاطراتش توجه کنيد:
"وضع اﯾران را عجيب می بينـم .مـدت
مدﯾدی خارجه را دﯾده ام و تاسـف ھـا
بر حال حاضر اﯾران وطن محـبـوب دارم
که زﯾـاد درحـال تـنـزل اسـت .ھـمـه
بظاھرسازی اکتفا می کنـنـد .پـس از

ھيجده سال دوری ،انتظار داشتـم کـه
تغييراتی در وضع مملکت انجام ﯾافته و
مردم در رفاه و شھرھا آباد شده باشد
ولی با دﯾدن بندر بوشھر معلوم گشـت
که انتظاری بيھوده داشته ام و چـنـان
تاثری بمن دست داد کـه اگـر شـوق
زﯾارت مادرم نبود از ھـمـيـن بـوشـھـر
مراجعت می کردم)".ص (12
"تفصيل مطلب اﯾنکه مـعـتـمـدالـدولـه
پس از اﯾنکه مبـلـغ زﯾـادی کـه ھـمـه
حکام بشاه و وزﯾر و خواتين و دربـارﯾـان
می دھند و به حکومت مـنـصـوب مـی
شوند و آن وجه خرﯾـداری رعـاﯾـای آن
والﯾت است  .بعد از ورود ھرچـه بسـر
مردم بياورند شکاﯾت و شفاعتی مـوثـر
نمی شود .می گفتند مـعـتـمـدالـدولـه
مخصوصا مشيرالملک را از شاه خرﯾـده
و شرط کرده شفاعت در حق او مقبول
نشود و پس ورود به شيراز ،چـنـد روز
گذشته مشيرالملک  -سيد پيرمرد 80
ساله  -و معدل الملک را گرفته بعـد از
زدن چوب زﯾاد که زخم آن ھنوز بـاقـی
است حبس و زنجير کرده و اﯾن مبـلـغ)
 120ھزار تومان و  120قاطر( را گرفتـه،
بدتر اﯾنکه روزی ميرغضب او ﯾک نفر را
کشته بود باو امر کرد که با خنجر خون
آلود بمجلس اﯾندو نفر رفتـه از اﯾشـان
انعام آدم کشـی بـگـيـرد ،مـيـرغضـب
مست خنجر خون چکان در دست وارد
شده حاجی ميرزا محـمـد از وحشـت
افتاد غش کرده مشيرالملک سر بـزﯾـر
انداخته و با دست از زنجير گرفته و بـا
انگشت با گلھای قالی بازی می کرده
می گوﯾد ":مامورﯾتی که داری انـجـام
بده " مير غضب می گوﯾد ":انعام مـی
خواھم " ده تومان رسوم قتل گـرفـتـه
بيرون می رود.

من که بالد خارجه دﯾده و اوضاع اﯾـران
از نظرم محو شده بود از شنـيـدن اﯾـن
وقاﯾع خيلی متالـم مـی شـدم لـکـن
مردم را می دﯾدم که اﯾن امور را مـثـل
غذاخوردن و سـيـاحـت کـردن دﯾـده و
شنيده و تغـيـيـر حـال و اقـدامـی در
اﯾشان پيدا نيست و گوﯾا گوسـفـنـدنـد
که ﯾکی را سر می برند و دﯾگران مـی
چرند از اﯾن است که گرگان ھـم گـوﯾـا
کار الزم حکومت و اقـتـدار خـودشـانـرا
کرده اند و رحم و انصـاف و قـانـون و
عدل و دﯾن ھم اصال در نظرھا نيسـت.
") صص  16و (17
"ازجمله کسـانـيـکـه مـالقـات کـردم
شھزاده عبدالعلی ميرزای ناﯾب االﯾالـه
بود که بحسب امر پدرش مراخواسـتـه
بود .خدمتش رفتم ...در اﯾن بـيـن ﯾـک
نفر ار طرف شاھزاده معتمدالدوله وارد
شد و گفت ":شاھزاده مھمان شما را
طلبيده اسـت " نـاﯾـب االﯾـالـه بـمـن
گفت  ":بروﯾد خيلی با احترام و خضـوع
با اﯾشان صحـبـت کـنـيـد ".و تـرتـيـب
مالقات با شـاھـزاده را بـراﯾـم شـرح
داد...فرمود ":چند سال است از اﯾـران
مھاجرت کرده اﯾد؟" گفـتـم ":ھـيـجـده
سال" فرمود ":در اﯾن مـدت ھـيـچ بـه
اﯾران برگشته اﯾد؟" گفتم ":چند سـال
پيش تا شيراز آمده بعد پشيمان شـده
برگشتم ".فرمود ":نظم حاليه فارس را
چگونه می بينيد؟" گفتم ":قحط اشـرار
شده کسی را باقی نگذاشته اﯾد لکـن
اﯾن نظم شخـصـی اسـت بـا حضـرت
اقدس واال ھست و با رفتـن تـان مـی
رود ".فرمود ":غـيـر از سـر بـرﯾـدن و
دست و پا برﯾدن و شـکـم پـاره کـردن
بخرج اﯾرانی نـمـی رود ".گـفـتـم ":از
تربيت نباﯾد غفـلـت کـرد .اﯾـن افـعـال
ناشاﯾسته از جھالت ناشی می شـود
اگر از کوچکی مردم را تربيت و قبح اﯾن
اعمال را خاطر نشان کنند مـردم خـود
ترک اﯾن کارھا می کنند ".فرمود ":بـتـو
نصيحت می کنم دراﯾران حـرف تـمـدن
بزبان نياور که بـرای تـو خـطـر جـانـی
دارد)".ص (20
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"از بدبختی ،اھل اﯾران نمی خواھند از
کسب و منفعت و زحمت نان بخورند از
اﯾن بابت ھمه برای مـفـت خـوردن در
پــی وســيــلــه مــی گــردنــد .ظــالم و
غارتگران و دزدان بآنھائيکه اقتدار و زور
ندارند امثال عوام و عجزه و دھـاتـی را
اسير کـرده ،ھـر ﯾـک بـوسـيـلـه ای
چسبـيـده ،مـردم را جـاھـل و ذھـن
اﯾشانرا پر از خـرافـات کـرده انـد و از
حقاﯾق و طرﯾق نجات دنيا و آخـرت دور
افکنده اند و آنچه از صـحـبـت آقـاﯾـان
معلوم شد ھزاران اشخاص تنبـل بـزی
سادات و بنی ھاشم درآمده ،عـمـامـه
ﯾا شال کبود ﯾا سبزی را دليل گـرفـتـن
مال مردم و مفتخـوری قـرار داده انـد.

بسياری از مردم بيک خواب جعلی ﯾـک
آدم فرﯾب ،قبری ﯾا سنگی را امام زاده
ناميده معبد و ملـجـاء ،بـلـکـه قـاضـی
الحاجات ساختـه انـد ،عـوام را بـدام
کشيده و مالشان را می گيـرنـد .بـھـر
سمت اﯾران بروی ھزاران قبر به اسـم
امامزاده فالن و فالن موجود اسـت...و
اﯾن وسـيـلـه مـفـت خـوری جـمـعـی
گردﯾده .دعانوﯾسی ،طالع بينـی ،جـن
گيری ،رمالی ،جفاری و از اﯾـن قـبـيـل
امور و نام امام را وسيله نان کـردن از
قبيل مداحی و دروﯾشـی ،ﯾـا تـعـزﯾـه
داری و چاوشی و غـيـرھـا کـه حـد و
حصر ندارند و نمی دانـنـد کـه ھـمـان
بزرگان کـه اﯾـنـان بـنـام اﯾشـان مـی
خواھند مفت خوری کـرده مـردم را ار
کار و علم و صنعت و ثـروت بـاز دارنـد
خود اﯾشان بدترﯾن اعمـال را بـيـکـاری
شمرده و ھميشه مشغـول کـار بـوده
تمام جھد اﯾشان رفـع خـرافـات بـوده
است)".ص(26
"شاھـزاده از وضـع اروپـا و روسـيـه
سئواالتی کرد .من بمالحظه نصـيـحـت
شاھزاده معتـمـدالـدولـه بـا خـودداری
جواب می دادم .نواب واال ملتفت شده
گـفــت ":خــواھـش دارم بـا مـن بــی
مالحظه صحبت بـداری ".مـن ھـم از
وضع ترقيات ممـالـک و خـرابـی اﯾـران
شرحی بيان کردم .درآخر فـرمـود ":تـو
تازه به اﯾران وارد شده و از اوضاع بـی
خبری البته در اﯾران از نظـم و عـدل و
ترقی و تمدن حرفی نگوﯾی بخرج نمی
رود ســھــل اســت ،ســبــب اتــھــام و
گرفتاری مـی شـود ".تشـکـر نـمـوده
گــفــتــم ":اﯾــن نصــيــحــت را حــاجــی
معتمدالدوله ھم بمن کرده است)".ص
(37
" ...فردا ﯾک نـفـر آمـده گـفـت ":مـن
فراش خلوت شاھم ،امر بحضور شـمـا
داده"...پس شاه مشغول شد بـدﯾـدن
سکه ھا و با کمال دقت تماشا ميـکـرد
و از ھر ﯾک مـی پـرسـيـد ":اسـم آن
چيست و مال کدام دولت است و چـه
قيمت دارد و با پول اﯾـران چـقـدر مـی
شود؟" ﯾکان ﯾکـان بـيـان کـردم .بـعـد
پرسيد ":چند سال است از اﯾران رفتـه
بودی؟" گفتم ":ھيجده سال " گفـت":
حال آن وقت اﯾران با االن تـفـاوت پـيـدا
کرده است؟" با تمام توصيه ھاﯾی کـه
بمن شده بود نتوانستن تقيه نمـوده و
حق را پوشيده بدارم لذا با خود گـفـتـم
بگذار تا در مقابل تمام تملق گوئيـھـای
دﯾگران ﯾکنفر ھم برای ﯾکبار حقيـقـتـی
را بگوش شاه برساند شـاﯾـد بـی اثـر
نباشد .گفتم ":بلی بسـيـار ،ﯾـکـی از
تغييرات مھم در اﯾـن چـنـد سـال کـه
خوب بچشم می خورد تنزل ارزش پـول
است .پول در مملکت مثل خون اسـت
در بدن که زندگی مملکت با حـرارت و
دوران آن است .باﯾن ترتـيـب کـه مـی
بينم در اندک زمـان اﯾـن مشـت نـقـد

اﯾران شکسته و سوختـه و فـنـا مـی
شود و اﯾنکار عاقبت خوشی را نـدارد".
روی بسپھساالر کرده فرمـود ":خـوب!
جوان است و قابل نـگـھـداری اسـت.
نگاھش می دارم ".عرض کردم ":قابـل
ھيچگونه نوکری نيستم ".فرمود ":بھتر
از گداﯾی اسـت ".عـرض کـردم ":مـا
آبروی فقر و قنـاعـت نـمـی بـرﯾـم...بـا
پادشه بگوی که روزی مـقـرر اسـت"
فرمود ":کسيکه اﯾن قدر انـگـشـت بـه
کون دنيا کرده دروﯾـش نـمـی شـود".
پس مرخص فرمودند بمنزل بازگشتم.
شب را باز درمنزل نصيرالـدولـه دعـوت
داشتم.آقای جلوه و نـاظـم خـلـوت و
شاھزاده حاجی محمد ميرزا و مـيـرزا
عبدﷲ حـاضـر بـودنـد .نـاظـم خـلـوت
گزارش حضور شاه و مذاکرات مرا بيـان
کرد .نصيرالدوله گفت ":بی مالحظگـی
کرده اﯾد ،عموم مردم با شاه با کـمـال
مالحظه حرف مـی زنـنـد حـتـی اگـر
بپرسند شبی چند دفعه با زن مالقـات
می کنی می گوﯾـنـد از اﯾـن امـور وا
مانده اﯾم ،حقيقت گوﯾی ابدا دراﯾران

صحيح نيست) ".صص(74-72
"...گفت ":نزد شـاه بـآن آزادی حـرف
زدن خوب نبوده ،نمی دانيد مگر مـردم
ﯾکسره تملق محض ھستند؟ بـظـاھـر
سازی مردم نگاه نـکـنـيـد و از مـردم
احتياط کنيد ".واقعا من متحير ھسـتـم
از اﯾنکه ھرکس مرا می بيند می گوﯾـد
نزد شاه جـرئـت کـرده ای بـا اﯾـنـکـه
حکاﯾت کردم که در حضور شاه چـيـزی
نگفتم لکن مملکـتـی کـه اھـالـی آن
خصوصا در مرکز و پاﯾتخت مملکت اﯾـن
وضع و اخالق داشته باشد کـه ھـمـه
الزم بدانند تملق و نفاق و دروغـگـوﯾـی
و ناحق گوﯾی را و از ﯾک کلمه اﯾن قـدر
متوحش باشند در چنين مملکت اصـال
اميد خير نيست و ملکی که ھيچ چـيـز
آن حقيقت ندارد عـاقـبـت آن وخـامـت
دارد .من ھر قدر که بيشتر مـعـاشـرت
می کنم دلم تنگتر می شـود ،سـراپـا
القاب و مناصب و اسم وزﯾر و امـيـر و
لشگر و عـالـم و سـاﯾـر امـور ،اسـم

بالحقيقت و فـرﯾـب ﯾـکـدﯾـگـر اسـت،
دانسته و فھميده ھرکس ھزاران مـدح
و ذم دﯾگرﯾرا می کنـد کـه ابـدا ﯾـکـی
راست نيست وھمه از ھمه مداھنه و
مالحظه دارند ،ھمه از ھـمـه احـتـيـاط
می کننـد ،ھـمـه نسـبـت بـه ھـمـه
جاسوسند ،ھمه تقيه می کنند ،ھمـه
اغماض از حق می کننـد .اگـر کسـی
مدتی خارج را دﯾده و از اوضاع عالم بـا
خبر گردﯾده بناگاه در مـيـان اﯾـن قـوم
بيفتد وضع حيرت انگيـزی مـی بـيـنـد،
عجب اﯾنکه حق نمی گوﯾند ،و ھمه به
ﯾک نفز حقگو حمله می کنند ،نفـاق و
بد گوﯾی را صنعت قرار داده اند .بيچاره
پادشاه و شاھزاده و اميـر و امـيـرزاده
که از وقت تولد تا پنـجـاه و شـصـت و
ھفتاد سالگی غير تـمـلـق نشـنـود و
ھرچه گوﯾند ھمه تصدﯾق کنـنـد و ھـر
مھمل اورا آسمانی نام نھند و ھـرکـار
اورا عدل و نجات و حق بـگـوﯾـنـد ،اورا
بتمام فضاﯾل موھومی بدون زحـمـت و

کسب بستاﯾند و اورا از جميع نقاﯾص و
عيوب و خطا مبرا بنماﯾانند ،غيـر بـلـی
قربان نشنود ،در دنيا ممکـن اسـت او
ھم خبط و اشتباه و خـطـا کـنـد اﯾـنـرا
احتمال ندھد)"...،ص (75
من توصيه می کنم که عالقمنـدان بـه
اصالح جامعه ما حتـمـا اﯾـن کـتـاب را
بخواننـد و داوری را ھـم بـه عـھـده
خوانندگان مـی گـذارم کـه آﯾـا رفـتـار
روزمره و خرد امروز غالب افراد جامـعـه
ما جز اﯾنھاﯾی است که دراﯾن خاطرات
آمده و متعلق به بيش از صد و سی و
پنج سال پيش است؟ و آﯾا براﯾـن نـوع
رفتار عنوانی جز «اخالق بـردگـی »
می توان نھاد؟ و آﯾا بازتوليد اسـتـبـداد
پس از ھر عصيان بردگان رﯾشه در اﯾـن
زمينه و واقعيت تلخ «اخالق بردگی »
ندارد؟
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