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ﺻﻔﺤﻪ 3
بيان و افشـای انـچـه کـه در زنـدان
ميگذرد )چـه تـوسـط زنـدانـی و چـه
خانواده او( نه تنھا ﯾک وظيفه و واجـب
عينی است  ،بلکه ھر افشاگـری،خـود
بــه تــنــھــاﯾــی ﯾــک دادخــواســت ﯾــا

کيفرخواستی است عليـه
نـــظـــام اســـتـــبـــدادی
زنــدان طــلــســم تــرس و
وحشـــت،حـــاکـــمـــيـــت
تــرس،کشــتــن انــگــيــزه
ھا،خاموش کردن صداھا و
ضــد ھــرگــونــه حــرکــت و
جنبش است و اﯾن مدلـول
اصيل لفظ زندان اسـت در
حاکميت جور…
١٩سال است که در ھـر
ھفته چند روز را شـاھـد
کشتن و اعدام و قتل عام
جوانان اﯾن سرزمين بـوده
و ھستم و نزدﯾکترﯾن اﯾـن
فجاﯾع اعدام نـزدﯾـکـتـرﯾـن
عــزﯾــزانــم)چــه بــه لــحــاظ
عاطـفـی و چـه از نـظـر
سلول و بند و زندان(ﯾعنی
زانـيــار و لـقــمــان مــرادی
سرفرازان کرد ھـمـوطـنـم
بود… و ﯾا شاھـد فشـار و
محرومـيـت و ارعـاب ھـر
روزه زندانـيـان و خـانـواده
ھــای آنــھــا بــوده ام…از
تھدﯾد و دستگيری و آزار و
اذﯾت تا گروگانگيری از انھا
و وادار کــردنشــان بــه
سکوت در مورد آنچـه کـه
بر سر عزﯾزان زندانيـشـان
مياورند.
طلسم ارعابی زنـدان نـه
فقط شکنجه و انفـرادی و
اعدام که عـدم تـعـيـن و
بالتکـلـيـف نـگـھـداشـتـن
دائمی زندانيان و پيوسـتـه
در معرض کـيـنـه تـوزی و
انتقام نگھداشتن آنھاست
تا جائيکه متھم ھمـانـطـور
کــه بــی ھــيــچ دلــيــل و
مدرکی دستگير ميـشـود،
ميتواند بی ھيچ دليل و ﯾا به ھر بھانـه
ای)از جمله مصلحت نظام( مورد اذﯾـت
و ازار،شکنجه و انفرادی و محروميت از
ھمه چيز قرار گيرد…و حتی اعدام…!!!
اﯾنرا ١٩سال است بـی وقـفـه و بـی
استثنا چه در حاکميـت اصـولـگـرا،چـه

اصالح طلب و اعتدالی تجربه کرده ام.
از خاطرات زندان برای من جز خاطـرات
زندان تقرﯾبا چيزی باقی نمانده و آنچـه
باقی مانده ھم اغـلـب در ارتـبـاط بـا
زنــدان اســت،روزھــای فــوت و تــولــد
عـــزﯾـــزان،بـــه مـــدرســـه رفـــتـــن و
دانشگاه،فارغ التحصيل و ازدواج شـان
را ھم اگر شنيده ام تنـھـا بـا شـمـاره
ســلــول و بــنــد و زنــدان بــه خــاطــر
مياورم…!!!
زندان در اﯾـران فـعـلـی و تـحـت اﯾـن
حاکميت مـتـرادف کشـتـار نـه فـقـط
انسانھا که مفھوم انسانيت و ازادگـی
است و ميخواھد که ھمه چـيـز را در
منجالب ضد انسانی و تـارﯾـکـی خـود
فرو برد .از اﯾنرو ان را طلسم ميخـوانـم
که ھمچون بختکی نحس انرا بـر سـر
ھمه مردم و جوانان اﯾـن مـيـھـن فـرا
گسترانيـده انـد…تـا کسـی را ﯾـارای
کمترﯾن تحرک و اعـتـراض نـبـاشـد و
صـــرف تصـــور ان ھـــر انـــگـــيـــزه
واقعی،جنبشی و حرکتـی را قـفـل و
طلسم کرده و در خـود فـرو بـلـعـد و
ھمين کارکرد زندان بود کـه از دسـت
رفتن ان برای حکـومـت زمـانـی مـورد
اعتراض به اصطالح اصـالح طـلـبـانـی
چون محسن آرمين قرار گرفت کـه :بـا
دستگيرﯾھای فـلـه ای ،کـارکـرد اﯾـن
بختـک و طـلـسـم از دسـت مـيـرود
)منـظـورش تـرس از  ٢٠٩بـود( .آری
اﯾشان نگران دستگيرﯾھای خودسـرانـه
و فله ای نبود ،بلکه نـگـران از دسـت
رفتن کارکرد آن بود و ﯾا دﯾگر اسـتـاد و
به اصطالح روشـنـفـکـر اصـالح طـلـب
ميگوﯾد :اﯾنھا را دﯾگر چـرا )مـنـظـورش
کارگران ھفت تپه و فوالد بود(دستگـيـر
و زندانی و شـکـنـجـه مـيـکـنـيـد؟؟کـه
مفھوم مخالف حرفش اﯾـن اسـت کـه
بقيه مردم را ميتوان دستگير وزنـدانـی
و شکنجه کرد!!! طـرﯾـقـت آن اﯾـرادی
ندارد…موضوعيت را رعاﯾت کنيد!!! اﯾـن
ھم تراوشات ﯾک مغز اندﯾشنده اسـت
که احتماال جدا از بدن و در ﯾک حـفـره
مغزی می اندﯾشـد نـه در بـدن و در
واقعيت اجتماعی موجود!!
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داستان اﯾـن سـرزمـيـن کـه
تبدﯾل به مزرعه و کشـتـگـاه
زندانھا شده البتـه سـر دراز
دارد… ھمـيـشـه اﯾـن مـردم
ستمدﯾده را در مقـابـل خـود
مورد سوال قرار ميدادم که با
اﯾن اوضاع که شما را مـورد
بدترﯾـن عـذابـھـا،تـعـدﯾـات و
تـجــاوزات قــرار مـيــدھــنــد و
فرزندانتان را ميکـشـنـد چـه
ميکنيد؟؟؟
حتی اگر بخواھند کاری کنند ان طلسم و بـخـتـک زنـدان و اعـدام را
چگونه پس بزنند؟؟؟
طــرفــه ان کــه تــوســط عــمــلــه و اکــلــه روشــنــفــکــر و اﯾــادی
فرھنگيشان،خشونت طلل قلمداد ميشوند و به کمک عوامل کشـتـار و
زندان و اعدام بر عليه آنھا کيفرخواست مـحـارب ،مـفـسـد ،مـنـافـق و
اغتشاشگر و…تدوﯾن ميکنند و در زندان بدارشان مـی آوﯾـزنـد)و ﯾـا در
کشتار سفيد،ﯾا بيماری و سکته و… ﯾا خودکشی شان ميکنند( و بـعـد
عزﯾزان بازمانده شان را روزھا جلوی درب زندان منتظر اعدام و تـحـوﯾـل
اجسادشان نگه ميدارند نھاﯾتا ھم تحوﯾل نميدھند و اجساد را از زنـدان
به محلی برده و دفن ميکنند و باز تا مدتھا محل دفن را به خـانـواده ھـا
اعالم نميکنند.
اﯾن ھمه و فرجامی اﯾنچنينی به تمامی در کـلـمـه زنـدان مسـتـتـر و
محفوظ است و شاﯾد به ھمين خاطر کلمه و کارکرد زندان مـتـرادف بـا
تضمين بقا حکومتھای مستبد و سقوط و در ھم پيچيدن ان نماﯾـانـگـر و
سنبل نابودی سيستمی ظالمانه و مستبد است .درست بـه ھـمـيـن
دليل و به عنوان نمونه سقوط و فتح زندان باستيل)در ١۴ژوئـيـه (١٧٨٩
نماﯾنده انقالب کبير فرانسه و روز ملی فـرانسـه اسـت و نـه آنـھـمـه
تحوالت دﯾگر .ھر چند به رواﯾت تارﯾخ زندانيان زندان باستيـل حـتـی بـه
١٠نفر ھم نميرسيد.
بيان و افشای انچه که در زندان ميگذرد )چـه تـوسـط زنـدانـی و چـه
خانواده او( نه تنھا ﯾک وظيفـه و واجـب عـيـنـی اسـت  ،بـلـکـه ھـر
افشاگری،خود به تنھاﯾی ﯾک دادخواست ﯾا کيفرخواستی است عـلـيـه
اســـــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــدادی
نـــــــــــــــظـــــــــــــــام
در اﯾران امروز اما وضعيت اسفبار زندانھا و نقض فاحش ابتـداﯾـی تـرﯾـن
حقوق انسانھا به درجه ای غير قابل اصالح و وحشتناکی رسيـده و از
آنجائيکه ھيچ راه حل اصالحی در ان وجـود نـدارد چـاره را در اﯾـزولـه
کردن،محدود کردن شدﯾد و منع کامل ارتباط زندانيان بـا دنـيـای بـيـرون
ﯾافته اند و من نيز تنھا ميخواستم به بھانه شـروع نـوزدھـمـيـن سـال
زندانم نه جزئيات شراﯾط )که پيشتر در چند نوبت آنھا را نوشته ام( کـه
اﯾنبار فلسفه و کارکرد زندان را بوﯾژه در شراﯾط فعلی ﯾادآوری کنم و در
انتھا با … :اقتباسی از انتوان گرامشی متذکر شوم که بيان و افشـای
انچه که در زندان ميگذرد)چه توسط زندانی و چه خانواده او(نه تنھا ﯾـک
وظيفه و واجب عينی است)به عقيده من(بلکه ھر افشاگـری،خـود بـه
تنھاﯾی ﯾک دادخواست ﯾا کيفرخواستی است عليه نظام اسـتـبـدادی،
در تماميت ان و ذی صالح ترﯾن مرجع رسيدگی و قضـاوت ھـم ،الـبـتـه
خود مردم ميھنمان ھستند.
در حال حاضر و در آﯾـنـده ای دورتـر ھـم،تـارﯾـخ بـه قضـاوت خـواھـد
نشست.حاکمان و اﯾادی انھا ھمه اﯾن واقعيتھای تلخ و ضد انسانی را،
البته افترا و نشر اکاذﯾب و شاﯾعه سازی و سياه نماﯾی و غيره قلـمـداد
خواھند کرد که طبعا انتظاری ھم غير از اﯾن نميرود .اگر مرجعـی بـرای
رسيدگی وجود داشت و به جای اﯾنھمه مھره ھای حـلـقـه بـگـوش و
مجيزگو عنصری از مسئوليت و پاسخگوﯾی امکان پدﯾد امدن داشت نـه
شراﯾط استبدادی بود و نه زندانھا و زندانيان در اﯾن وضعيت…
سعيد ماسوری
زندانی سياسی
چھارشنبه  ١٩دی ٩٧
زندان گوھردشت کرج

ﺧﻄﺎﺑﻪ ﭘﻨﺠﻢ
تامارا
از گلوﯾت آوازھای غمگينی میگذرد
و در سينهات
پرستوئی نيمه جان میموﯾد
سرودھای سرخ را از دﯾوار شھر
میشوﯾند
و معماران
قصری جادوئی بنا نھادهاند
تا ھيوالئی بدپوش
از پلکان قصيد ٔه حيات خوﯾش بهفراز َبر
شود
گيسوی زﯾباﯾت را دوباره بباف تامارا
ھرچند که عشق
ھمچون اسبی سرگردان
سنگسار میشود
در چشمانت ،ترانهئی تارﯾک ،باران
میشود
و درشکهئی قدﯾمی
عروسی سوگوار را
در ميدان میچرخاند
برای چه غمگينی تامارا؟
ھنوز ھم آن چرﯾک
قلبش را ھمچون نارنجکی
بهکف دارد.
چه زﯾبنده است بر او جام ٔه مرگ،
و مرگ از او چه با وقار میگذرد!
ھر شھيد
ستار ٔه کوچکیست که بهشھر ھدﯾه
میشود
بهتو ،تامارا
برای چه غمگينی؟
شھر تارﯾک را
بزودی
رودی از ستاره خواھد گذشت
چشمانت را از شيون تھی کن تامارا
ب سفيد زاپاتا
ھنوز اس ِ
در کوھستان شيھه بر میکشد
مرگ از ما شوکت خواھد گرفت
و درشکهئی سياھپوش
ترا
در ميدان خواھد چرخاند
مرگ از ما زاده میشود
و ما از مرگ.
برای چرﯾکھا
از لبخندت
خورشيدی کن
نام تو
بر دﯾوارھای شھر
ترانه خواھد شد

ﻣﻴﺮزاآﻗﺎ ﻋﺴﻜﺮي

ﱏ  ،ﳕﺎد اﻧﺴﺎن ﻓﺎرغ از ﺧﻮد
ﻧﻲ

 ،گياھيست خود رو  ،و در کنار برکه
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ﯾا رودخانه ﯾا تاالب و ...ميروﯾد
در برخی مکانھا  ،مثل منطقه شاھرود و دامغان  ،در
ﯾه روز خاصی  ،بعد از اذان مغرب  ،آتش را در انبوه نيزار
رھا ميکنند  ،و اﯾن سوختن تا سحر ادامه ميابد
در دل شب بھنگام سوختن نيزار  ،صداھای عجيب و پر
از اسراری بگوش ميرسد  ،و تا سحر غوغاﯾی
برپاست
دم دمای صبح و قبل از طلوع آفتاب به نيزار سوخته
ميروند
بعضی از نی ھا نسوخته اند و در آتش سرخ شده ﯾا
بقولی پخته ميشوند
نی ھای سرخ شده را جمع آوری ميکنند از بين آنھا ،
جدا سازی آغاز ميشود  ،برخی از نی ھا که دارای
ھفت بند و کمتر از ﯾک متر ھستند بدرد ساز نی اصيل
ميخورند  ،برخی بدرد فلوت و نی لبک و دوسازه ،
قشمه و ...
اما موضوع اﯾنجاست که آندسته از نی ھا که ساز
ميشوند  ،باﯾد تا زمانی که نواخته ميشوند  ،اسرار
سوختن رو بيان کنند
بشنو از نی  ،چون حکاﯾت ميکند
از جداﯾی ھا شکاﯾت ميکند
اما در عرفان  ،ﯾکی از معانی نی
نه است  ،نيی  ،نيستی  ،ھيچ
در حقيقت  ،نی  ،نماد انسان فارغ از خود است
 ،دلباخته ی معشوق واقعی و برﯾده از تمام
مادﯾات و مسائل دنيوی
پاﯾين تر از ھمه خود را انگارد  ،ولی در مقابل به
درک اشرف مخلوقات رسيده  ،و ميداند که
معشوق از او تعھد گرفته
الست بربکم  ،قالو بلی
اما منيت خود را نابود ساخته و از منی و توﯾی ،
دو گانه گی و چند گانه گی  ،وحدت ساخته و جز
او نميبيند  ،در مقابل خود نی ميان تھيست  ،و
در اﯾن راه مرارت سختی افزون خواھد کشيد

-نی حدﯾث راه  ،پر خون ميکند
قصه ھای عشق  ،مجنون ميکند
ﯾکشب آتش در نيستانی فتاد
سوخت چون اشکی که بر جانی فتاد
شعله تا سرگرم کار خوﯾش شد
ھر نی ای شمع مزار خوﯾش شد
نی به آتش گفت; کاﯾن آشوب چيست؟
مر تو را زﯾن سوختن مطلوب چيست؟
گفت آتش ; بی سبب نفروختم
دعوی بی معنی او را سوختم
زانکه ميگفتی نی ام  ،با صد نمود
ھمچنان در بند خود بودی که بود
مرد را دردی اگر باشد خوش است
درد بی دردی عالجش آتش است
با چنين دعوی چرا ای کم عيار
برگ خود ميساختی ھر نو بھار ؟

ﻧﻮه ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺟﻼد  :ﻫﻴﭻ
ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ
وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ
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در زمان سخنرانی حسن خمينـی کـه
در جماران انـجـام شـده ،شـمـاری از
مقام ھای دولتی و حکومتی و بـرخـی
چــھــره ھــای ســيــاســی جــمــھــوری
اسالمی اﯾران حضور داشته اند
حسن خمينی نوه روحﷲ خـمـيـنـی
بنيانگذار جمھوری اسالمـی اﯾـران ،در
ﯾک سخنرانی در تـھـران دربـاره عـلـل
فروپاشی حکومتھا گـفـتـه و ضـمـن
اشاره به وضعيت اﯾران ،ھشـدار داده
که "ھيچ تضمينی وجود نـدارد کـه مـا
بمانيم و دﯾگران بروند".
آقای خمينی در اﯾن اظھارات که امـروز
ھشــتــم دی مــاه )بــيــســت و نــھــم
دسامبر( از سوی وب ساﯾـت جـمـاران
نزدﯾک به خانواده خمينـی ،مـنـتـشـر
شده گفته است که "باﯾد قواعد رفـتـار
انسان ھا و علل سقوط و ثبوت را بـه
دست بياورﯾم تا در زندگی رعاﯾت کنيم
و اال ھيچ تضمينی وجود ندارد کـه مـا
بمانيم و دﯾگران برونـد .اگـر قـواعـد را
رعاﯾـت نـکـنـيـد ،عـرصـه را از شـمـا
میگيرند".
نوه موسس جمھوری اسـالمـی اﯾـران
گفته "زﯾربنای ﯾـک جـامـعـه اخـالق و
احساس رضاﯾت مـردم اسـت ...پـاره
پاره کردن مداوم جامعه ،پخـش مـکـرر
کينه ،انتشار مرتب نفاق ،اﯾنکـه افـراد
در جامعه مجـبـور شـونـد شـخـصـيـت
دوگانه داشته باشند و اﯾنکه تـک تـک
ما از صداقت دور شوﯾم از نشانـهھـای
بداقبالی دولتھا اسـت .اگـر دﯾـدﯾـم

اصول ما از دست رفته و بـه فـروعـات
میچسبيم زنگ خطری است که اﯾـن
جامعه دچار مشکل شده است".
در تصــاوﯾــر مــنــتــشــر شــده از زمــان
سخنرانـی حسـن خـمـيـنـی کـه در
جماران بوده ،شماری از مـقـام ھـای
دولتی و حکومتی و برخی چھـرهھـای
سياسی جـمـھـوری اسـالمـی اﯾـران
حضور داشتهاند.
آقای خمينی در اﯾن اظھارات گفته کـه
در زمان جنگ اﯾران و عراق که در دوره
رھبری خمينی بود "اصول جـامـعـه را
فراموش نکرده و فـروع را جـاﯾـگـزﯾـن
اصول نکرده بودﯾم".
خمينی کمتر از ﯾک سال پس از پـاﯾـان
جنگ اﯾران و عراق درگذشـت و از آن
سال تاکنون که نزدﯾک به سـی سـال
از آن میگذرد ،آﯾت ﷲ علی خامنـهای
رھــبــر جــمــھــوری اســالمــی اﯾــران و
قدرتمندترﯾن فرد اﯾن کشور است.
ھشــدار نــوه بــنــيــانــگــذار جــمــھــوری
اسالمی درباره خطر فروپاشی پس از
اظــھــارات مشــابــه فــائــزه ھــاشــمــی
رفسنجانـی اسـت .اکـبـر ھـاشـمـی
رفسنجانی پدر خـانـم ھـاشـمـی ،از
موسسان جمھوری اسالمی و تـا ﯾـک
دھه پيش از شخصيـت ھـای بسـيـار
پرنفوذ در اﯾن حکومت بود.

ﻓــــﺎﺋــــﺰه
ﻫﺎﺷﻤﻲ  :از
ﻧــــﻈــــﺮ
ﻣﺤﺘـﻮاﻳـﻲ
ﻓﺮوﭘـﺎﺷـﻲ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
فائزه ھاشمی گفته "حـکـومـت اﯾـران
دچار فروپاشی شـده اسـت و تـنـھـا
ظاھر آن باقی مانده است"
فــائــزه ھــاشــمــی ھــفــتــه پــيــش در
اظھاراتی گفته بـود "حـکـومـت اﯾـران
دچار فروپاشی شـده اسـت و تـنـھـا

ظاھر آن باقی مانده است" .او به ﯾـک
روزنامه چاپ تھران گفتـه بـود کـه "از
دﯾدگاه من فروپاشی محتواﯾی اتـفـاق
افتاده است و تنھا فروپاشی ظاھری و
فيزﯾکی اتفاق نيفتاده است و خـيـلـی
احتمال میدھم اﯾن اتفاق بيافتد".
خانم ھاشمی گفته بـود حـکـومـت از
طرﯾق اﯾجاد ارعاب و وحشت ،پاﯾهھای
خود را "مستحکم" نگه داشته "ولی از
نظر محتواﯾی اﯾـن فـروپـاشـی اتـفـاق
افتاده چرا که ھرجا را کـه مـیبـيـنـی
فشل است".
نظام جمھوری اسالمی در مـاه آﯾـنـده
وارد چھلمين سال حـيـات خـود مـی
شــود .اﯾــران در ﯾــک ســال اخــيــر
دستخوش اعتراضات مکرر شـھـرونـدان
اﯾن کشـور بـه وضـعـيـت نـامـنـاسـب
معيشتی از جـمـلـه پـرداخـت نشـدن
طوالنی مدت حقوق ماھيانه کارگران و
کارمندان ،بحران ھای زﯾست محيطـی
از جملـه کـمـبـود آب آشـامـيـدنـی و
آلودگی شدﯾد ھوا ناکارآمدی ساخـتـار
اداره کشور بوده است.
خامنه ای وجود بحران در کشـور را رد
کرد و گفته جمھوری اسالمی مـوجـب
پيشرفت اﯾران در چھل سال گـذشـتـه
شده و به گفته او اﯾن پيشرفت ادامـه
خواھد داشت.
مقام ھای اﯾران می گوﯾنـد عـلـيـرغـم
مشــکــالت مــوجــود "بــا قــوت تــمــام"
سالگرد انقالب بھمن  ١٣۵٧را جشـن
خواھند گرفت.

اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻫﻠﻨﺪ و داﻧﻤﺎرك ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان؛ اروﭘﺎ ﺑﺨﺸﻲ از وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان را در
ﻓﻬﺮﺳﺖ »ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ « ﻗﺮار داد.
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وزﯾر خارجه دانمارک گفته است پـيـش
فــھــرســت "گــروهھــای تــرورﯾســتــی"
اروپا در توﯾيتر واکـنـش نشـان داده و
اتحادﯾه اروپا قرار گـرفـتـهانـد ،مسـدود
نوشت" :اروپاﯾیھا از جمله دانـمـارک،
از اﯾن "سروﯾسھای اطالعاتـی ھـيـچ
شده است.
ھلند و فرانسه ،به سازمان مجاھدﯾـن
کشور دﯾگری در فھرست تـرورﯾسـتـی
ساعتی پيش اناس سموئلسون ،وزﯾـر
خلق  -که  ١٢٠٠٠اﯾرانی را کشـتـه و
)اتحادﯾه اروپا( قرار نگرفتهاند"
خارجه دانمارک در توﯾيتی از مـوافـقـت
شرﯾک جرم صدام در جـنـاﯾـتھـاﯾـش
اتحـادﯾـه اروپـا بـا تـحـرﯾـم "ﯾـکـی از
عليـه کـردھـای عـراق بـوده  -پـنـاه
وزارت خارجه دانـمـارک در بـيـانـيـهای
نھادھای اطالعاتی اﯾران" در ارتباط بـا
دادهاند؛ ھمين طور به تـرورﯾسـتھـای
اعالم کرد که اتحـادﯾـه اروپـا تصـمـيـم
اتھام "طرح ترور در خـاک اروپـا" خـبـر
دﯾگری که از اروپا ،قتل اﯾرانيان بیگناه
گرفته است که ﯾکی از مـعـاونـتھـای
داده بود .آقـای سـمـوئـلـسـون اقـدام
را ترتيب دادهاند .متـھـم کـردن اﯾـران،
وزارت اطــالعــات اﯾــران را بــه دلــيــل
اتحادﯾه اروپا را "ﯾک پـيـروزی بـزرگ" و
مسئوليت پناه دادن به ترورﯾستھا را
اقداماتش در خاک اروپـا در فـھـرسـت
"پيامی روشن" خواند که به گـفـتـه او
از سر اروپاﯾیھا باز نمیکند".
"گروهھای ترورﯾستـی" اﯾـن اتـحـادﯾـه
که نشان میدھد اروپـا " چـنـيـن
قرار دھد.
از پست توﯾيتر جواد ظرﯾف
رفتاری را نخواھد پذﯾـرفـت" .وزﯾـر
دانمارک حدود دو ماه پيش اﯾـران
خارجه دانمارک گفته است پيـش
را به برنامهرﯾزی برای قتل ﯾـکـی
از اﯾن "سروﯾسھای اطـالعـاتـی
از مخالفان جمھوری اسالمـی در
Europeans, incl Denmark, Holland & France,
ھيچ کشور دﯾگری در فـھـرسـت
خاک خود متھم کرد.
& harbor MEK—who killed 12000 Iranians
ترورﯾستی )اتحـادﯾـه اروپـا( قـرار
ھمزمان ھلنـد ھـم اﯾـران را بـه
—abetted Saddam's crimes against Iraqi Kurds
نگرفتهاند".
دست داشتن در قـتـل دو نـفـر
as well as other terrorists staging murder of inدانمارک پـيـش از اﯾـن اﯾـران را
مخالفان جمھـوری اسـالمـی در
nocent Iranians from Europe. Accusing Iran
متھم کرده بود که قصـد داشـتـه
خاک ھلند متھم کـرده و گـفـتـه
won't absolve Europe of responsibility for harﯾــکــی از مــخــالــفــان جــمــھــوری
است که توصيـه اﯾـن کشـور در
boring terrorists pic.twitter.com/pUXmSjmgyB
اسالمی را در خاک دانمـارک بـه
تصميم تازه اتحادﯾه اروپـا عـلـيـه
 18دي — Javad Zarif (@JZarif) 1397
قتل برساند.
وزارت اطالعات اﯾران مـوثـر بـوده

است.
تصميم اتحادﯾه اروپا در واکنش به
"طرحھای خنثیشده تـرورﯾسـتـی در
فرانسه و فعاليتھای اطالعاتی اﯾـران
در دانمارک و اروپا" گرفته شده است.
اﯾران بارھا اﯾن اتـھـامـات را رد کـرده
است.
جــواد ظــرﯾــف ،وزﯾــر خــارجــه اﯾــران،
ساعتی پس از انتشار تصميم اتحادﯾـه

اﯾن در حالی است که بـيـانـيـه وزارت
خارجه دانمارک مـیگـوﯾـد دو نـفـر از
کــارکــنــان "مــعــاونــت امــنــيــت" وزارت
اطالعـات اﯾـران ،از جـمـلـه "سـعـيـد
ھاشمی مقدم" ھم در اﯾن فـھـرسـت
قرار گرفتهاند.
داراﯾـیھــای نــھـاد و افــرادی کــه در

سروﯾس اطالعاتی دانمارک اﯾن فرد را
رھبر شاخه جنبش مبارزه عربی بـرای
آزادی اھواز در دانمارک معـرفـی کـرد.
نام اﯾن گروه بعد از حمله مسلحانـه و
مرگبار به رژه سالگـرد جـنـگ اﯾـران و
عراق در شھر اھواز مطرح شد .در آن
حمله  ٢۴نفر کشته شدند.
در پی اعالم اتھام دانمارک عليه اﯾران،
اتحادﯾه اروپا ھم در ھمان زمان اﯾران را
محکوم کـرد و و گـفـت کـه چـنـيـن
تھدﯾدھاﯾی را که باعث به خطر افتادن
امنيت اروپا میشود جدی میگيرد.
اﯾران اﯾن اتھامات را رد کـرد و سـفـيـر
دانمارک را برای اعتراض احضار کرد.
دانمارک سفيرش را از تھران فراخوانـد،
ھر چند بعد از سه ھفته دوباره سفيـر
را به اﯾران برگردانـد .گـفـتـه مـیشـود
عمليات گسترده پلـيـس دانـمـارک در
اواخر سپتامبر به پروندهای کـه عـلـيـه
اﯾران مطرح شده ،مربوط بوده
اتھام ھلند عليه اﯾران
ھمزمان ھلند ھم اﯾران را بـه دسـت
داشتن در قتل دو مـخـالـف حـکـومـت
اﯾران در خاک ھلند متھم کرده است.
استف بلوک ،وزﯾر امور خارجه ھلند در
نامهای به پارلمان نوشـتـه اسـت کـه
ســروﯾــس اطــالعــاتــی اﯾــن کشــور

"شواھدی محکم در دسـت دارد کـه
نشــان مــیدھــد اﯾــران در تــرور دو
شھروند اﯾرانیتبار ھـلـنـدی در سـال
 ٢٠١۵در شھر آلميره و در سال ٢٠١٧
در الھه دست داشته است".
آقای بلوک در اﯾن نامه که وزﯾر کشـور
ھلند ھم آن را امضا کرده نوشته "اﯾـن
افراد از مخالفان حکومتاﯾـران بـودنـد...
ھلند اﯾن احتمال را در نـظـر دارد کـه
اﯾران در آمادهسازی و مـامـورﯾـت دادن
برای انجام اﯾن قتلھا و انجام حمله در
منطقه اتحادﯾـه اروپـا دسـت داشـتـه
است".
پيش از اﯾن پليس ھلند اعالم کرده بود
که علی معتمدی  ۵۶سالـه در سـال
 ٢٠١۵در شھر الميره در مرکز ھلند بـه
قتل رسيده و احمـد مـالنـيـسـی۵٢ ،
ساله در سال  ٢٠١٧در الھـه کشـتـه
شده است.
اﯾن وزرای ھلندی گفتهاند که تـوصـيـه
اﯾن کشور در تصميم تازه اتحادﯾه اروپـا
عليه وزارت اطالعات اﯾران مـوثـر بـوده
است .در ماه ژوئن سال  ٢٠١٨ھـلـنـد
دو نفر از کارکنان سفـارت اﯾـران را در
ارتباط با اﯾن قتلھا از خاک ھلند اخراج
کرد.

"طرح بمبگذاری در گـردھـمآﯾـی
مجاھدﯾن"
پيش از آن فرانسه در اواﯾل مـاه مـھـر
 ١٣٩٧اعالم کرده بود که داراﯾیھـاﯾـی
ﯾکی از معاونتھـای وزارت اطـالعـات
اﯾران و دو شھروند اﯾرانی را در ارتـبـاط
با طرح ادعاﯾی حمله بـه گـردھـمآﯾـی
مجاھدﯾن خـلـق در پـارﯾـس مسـدود
میکند.
ﯾکی از اﯾن افـراد سـعـيـد ھـاشـمـی
مقدم بود که نام او در بـيـانـيـه امـروز
وزارت امور خارجه دانمارک ھـم دﯾـده
میشود .در آن زمـان نـام فـرد دوم
اسدﷲ اسدی اعالم شد .او دﯾپلمـات
اﯾرانی بود که در پرونـده بـرنـامـهرﯾـزی
حمـلـه بـه گـردھـمآﯾـی مـجـاھـدﯾـن
بازداشت شد.
اﯾن دﯾپلمات در آلمان بازداشـت شـده
بود و روز دوشنبه اول اکتبـر ) ٩مـھـر(
دادگاھی در آلمان حکم استرداد او بـه
بلژﯾک را در ارتباط با پرونده طرح حملـه
به گردھمآﯾی مجاھدﯾـن خـلـق صـادر
کرد.

ﺑﻲ ﺳﻮاد ﺳﻴﺎﺳﻲ،ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻲ ﺳﻮاد !
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بدترﯾـن نـوع بـی سـواد ،بـی سـوا ِد
اســــــــت؛
ســــــــيــــــــاســــــــی
ک سـيـاسـی
وی کور و کـر اسـت.در ِ
ندارد و نمیداند که مصارف زندگـی از
قبيل قيمت نان ،خـانـه ،دوا و درمـان
ھمگی وابسته به تصميمات سياسـی
ھســــــــــــــــتــــــــــــــــنــــــــــــــــد.
او حتی به جـھـالـت سـيـاسـی خـود
افتخار کرده ،سينه پيش مـیانـدازد و
کـــــــه:
گـــــــوﯾـــــــد
مـــــــی
"از ســـيـــاســـت بـــيـــزار اســـت"!!
م سبک مغزی نمیفھمـد کـه
چنين آد ِ
بیتوجھی بـه سـيـاسـت اسـت کـه
زنــان فــاحــشه و کــودکان خــيابانــی

میسازد ،قـتـــــل و غــــارت را زﯾـاد
میکنـد و از ھـمـه بـدتـر بـر فسـاد

ن قدرت میافزاﯾد!
صاحبا ِ
"برتولت برشت"

دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦﺟﺎﺳﺖ ،دروغ ﻣﻲﮔﻦ
آﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖ

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ :ﻣﺴﺒﺐ ﻫﻤﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ
ﻫﺎ،اﻗﺎي ﺧﺎﻣﻨﻪايﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
سنارﯾوﯾی کـه افـتـضـاح آن بـر خـود
نوﯾسندگان و اجـرا کـنـنـدگـان واضـح
است ،اما چرا دسـت بـه اﯾـن قـبـيـل
کارھای از پيش مـحـکـوم شـده مـی
زنـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــد؟

چون چاره ای دﯾـگـر نـدارنـد
غرﯾقی که به ھر حشيشـی
متشبث می شود ،دسـت و
پــاﯾــی اســت کــه از ســر
اضطرار در باتالق می زنـد و
در نھاﯾت ھم غـرق شـدنـی
.
اســـــــــــــــــت
ابوالفضل قدﯾانی :اسماعيل بخشـی
نماﯾنده کارگران نيشکر ھـفـت تـپـه و
سپيده قليان پس از آزادی از زنـدان بـا
احساس مسئوليت و شجاعت اعـمـال
شکنجهی شدﯾد توسط عـمـال وزارت
اطالعات در خوزستـان را نسـبـت بـه
خـــود اعـــالم و افشـــا کـــردنـــد.
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اسماعيل بخشی خواھان منـاظـره بـا
وزﯾر اطالعات و پاسخگوﯾـی وی شـد.
اما از طرف مـقـابـل ابـتـدا بـعـضـی از
نماﯾندگان مجلس خواھان رسيدگی و
تحـقـيـق در بـارهی مـوضـوع اعـمـال
شکنجه شـدنـد و عـده ای ھـم بـه
تــکــذﯾــب شــکــنــجــه پــرداخــتــنــد.
به تدرﯾج دولـت ,مـجـلـس و قـوه ی
قضائيه از شکنجه شدگان طل ِبکار ھـم
شدند .کار به جاﯾی رسيد کـه از ھـر
سه قوه عليه شاکی ستمدﯾده اتخـاذ
موضع شد و با تعجب شـاھـد مـوضـع
تأسف بار سخنگوی دولت به اصـطـالح

اعتدال گـرای مـورد حـمـاﯾـت اصـالح
طلبان بودﯾم که کاسه داغ تـر از آش
شد و خواھان شکاﯾت شـکـنـجـه گـر
عليه شکنجه شده گردﯾد بعد نوبت بـه
قوه قضائيه رسيد کـه دادسـتـان کـل
کشور انواع و اقسـام جـرم ھـا رابـه
شکنجه شده ی مظـلـوم اسـمـاعـيـل
بخشی نسبت داد و ماھـيـت قـوه ی
قضائيه را ﯾک بار دﯾگر افشا نـمـود کـه
چگونه داد ظـالـم را از مـظـلـوم مـی
ستاند و به حماﯾت شکنجه گران عليـه
شــکــنــجــه شــدگــان بــر مــی خــيــزد.

اما ھمگان می داننـد کـه آب از سـر
چشمه گـل اسـت مسـبـب اصـلـی
تمامی اﯾن اعمال ،مستبد امروز اﯾـران
آقای خامنه ای است .اوست که چراغ
سبز می دھد که شـکـنـجـه کـنـنـد و
اعترافـات دروغ بـه زور شـکـنـجـه از
متھمان بگيرند و در بنگاه دروغ پراکنـی
وی ﯾعنی صدا و سيما منتشر کنـنـد و
البته باﯾد پاسخگوی اﯾـن تصـمـيـمـات
ســـرکـــوبـــگـــرانـــه خـــود بـــاشـــد.

البته از دادستانی که سقف تـفـکـرش
در اﯾن حد است کـه مـی خـواھـد بـا
دست برﯾدن و خون رﯾختن ،کشوری را
که توسط نظام جـمـھـوری اسـالمـی
وﯾران گردﯾده اصالح کند بـيـش از اﯾـن
نمی تـوان انـتـظـار داشـت .امـا اﯾـن
داستان را پخش فيلم رسوا و نـنـگـيـن
"طــراحــی ســوخــتــه" و بــعــد ھــم
دستگيری خانم قليان تکميل می کند،

ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اﻳﻲ

خامنه ای .که
اگر خامنه ای
پــنــج در صــد
مــحــبــوبــيــت
داشته باشد،
اﯾنـان حـتـمـا
بــــيــــش از
شصت درصـد
اﯾـــــران
در
محبوبيت دارند .در ھرکجای دنيـا ،اﯾـن
دو جور محبوبيت ،ھيچ مزاحمتی بـرای
ھمدﯾگر ندارند .حتی سـيـاسـتـمـداران
نام آور ،با خـانـواده ھـای خـوﯾـش در
کنسرت ھای چـنـد صـد ھـزار نـفـری
شرکت می کنند و لذت می بـرنـد .در
اﯾنجا ،ﯾک کنسـرت اﯾـنـجـوری از ﯾـک
خواننده ی محبوب مثل ابی ،تيرھاﯾـی
زھر آگينی به سـمـت بـيـت رھـبـری
پرتاب می کند و چشم حضرت رھبر را
می آزارد .نخير ،در اﯾن کشور ،مردم در
اطراف ﯾک نفر باﯾد مجتمع شوند و تنھا
ﯾک نفر باﯾد محبوب باشد و آن ﯾک نفـر
سيدعلی ست.
چھار :سيدعلی در اﯾن چھل سال ،تـا
توانست از کيسه ی مردم اﯾـران پـول
برداشت و به اﯾـن و آن بـخـشـيـد تـا
ساختمان محبوبيتش بـاالتـر و بـاالتـر
بــرود .وی بــه آســمــانــخــراشــی از
محبوبيـت مـی انـدﯾشـيـد کـه چـون
خورشيد بدرخشد و چشم سـنـيـان و
نابکاران وھابی را کـور کـنـد و بـرای
جھان تشيع ،غرور بيافرﯾند .به ھـمـيـن
خاطر است که  -ھمـيـنـجـوری -اسـم
خودش را نھاد :رھبر مسلمين جـھـان.
و بــه ھــمــيــن خــاطــر اســت کــه -
ھمينجوری -غصه ی مسلمين جـھـان
را می خو َرد و مرتب دست بـه جـيـب
مردم اﯾران می بَ َرد و پول ھـای مـردم
اﯾران را بر سر ھر بـنـی بشـری مـی
ن محبـوبـيـت سـيـد
افشاند که زﯾر بارا ِ
علی بد مستی کند.
پنج :چرا نگوﯾم :ذاتِ الم شنگه ھـا و
شيعی سيد عـلـی ،جـز
شلتاق ھای
ِ
برای محبوبيت در چشم مردم اﯾـران و
مردم جھان نبوده و نيست .سيدعلی،
آنچنان محبوبيت را دوست دارد کـه بـا
گام ھای برون مرزی اش ،بـه سـمـتِ
جھانی شدن نيز خـيـز بـرداشـت .تـا
نامش در سينه ی تارﯾخ به شـھـرت و
شجاعت و قاطعيت و رھبرﯾـت جـھـان
اسالم ثبت شود ،و اعجاب ھمـگـان را
برانگيزد ،و سيخ گداخته ای به چشـم
وھابی ھا فـرو کـنـد ،و داغ سـوزان
سينه ھای سوخته و منبرھـا و حـوزه
ھا و شخصيت ھای تـحـقـيـر شـده از
ن درازنای تارﯾخ را ،التيام بخشد.
سنيا ِ
شش :شوربختا که سـيـد عـلـی در
معرکه ی جـھـانـی شـدنـش چـنـدان
موفق نبود و با ھمه ی پـولـی کـه از
جيب مردم اﯾران برداشت و در اﯾـن راه
خــرج کــرد ،و بــا ھــمــه ی بــلــنــدای
دروغينی که بر آن اﯾستاده بود ،ناگھان

ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻛﺠﺎﻳﻲ ﻛـﻪ....
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ﯾک :ھمه ی مـا دوسـت دارﯾـم کـه
دوست داشته شوﯾم ،محبوب باشيـم،
و :در چشم! محبوبيت ،متاعـی سـت
دو جوره .ﯾا نرم به نرم بر قامت شـعـور
انسانی ما برمـی
و ھنر و داراﯾی ھای
ِ
افرازد ،ﯾا ناگھان به جرقه ای و تپشـی
و موجی و ھيجانی بلندا می گـيـرد و
کمی بعد به خامـوشـی مـی گـراﯾـد.
مستقيم می روم سرِ اصل مطلب .کـه
چه؟ اﯾن که :بيش از ھمه ی اﯾرانيـان،
اﯾن حضرت سيد علی خامنه ای سـت
که به محبوبيت و دوست داشته شدن
محتاج است .محبوبيت امام خمينی و
خامنه ای از نوع دوم است .که ناگھان
با تپشی و ھيجانی و مـوجـی بـلـنـدا
گرفت و کم کم کـم فـروغ شـد .اﯾـن
روزھا طرفداران که ھيچ ،حتی خانواده
ھای خمينی و خامنه ای شھامتِ اﯾـن
را ندارند که در ميان مردم باﯾستند و از
خمينی و خامنه ای و کارھای کـرده و
نکرده اشان دفاع کنند .ھمان خميـنـی
ای که ﯾـک روز ،مـردم ،از خـو ِد خـدا
بيشتر دوستش می داشتند و کـفـش
ھاﯾش را می ليسيدند ،و با تـمـاشـای
چھره ی سرد و منجمدش ھای ھـای
می گرﯾستند.
دو :سيد علی برای اﯾن که تنھـاتـرﯾـن
محبوب اﯾران باشد ،و در چشم ،ھـمـه
ی محبوب ھای در چشم را به حاشيه
راند ﯾا فراری داد ﯾـا بـه خـاک مـذلـت
افکند ﯾا از ھستی ساقطشان کـرد ﯾـا
درختِ محبوبيت شان را بيخ ُبر کـرد ﯾـا
به لجن فضاحتشان آلود .سيـد عـلـی
برای اﯾن که تنھا محـبـوبِ بـی رقـيـب
کشور باشد ،بسـيـاری را از بـلـنـدای
شھرت و وجـاھـت بـه زﯾـر کشـيـد و
ک
نابودشان کرد تا تنھا خودش بـر تـار ِ
تارﯾخ و جـغـرافـيـای اﯾـن مـرز و بـوم
راز اﯾـن کـه
بدرخشد و نـه دﯾـگـریِ .
بسياری از شخصـيـت ھـای مـحـبـوب
کشور ،چه ھنرمند چه دانشمـنـد چـه
پزشک چه ادﯾب چـه نـوﯾسـنـده چـه
سرماﯾه دار و چـه کـارآفـرﯾـن از اﯾـران
رانده شدند و در غـربـت فـرسـودنـد و
آنانی که مانده اند ،اجازه ی آمـدن بـه
کشور را ندارند ،در ھميـن اسـت .کـه
چه؟ که در اﯾن کشور ،تنھا و تنھا اﯾـن
سيد علی است که باﯾد محبوبِ بـرتـر
باشد.
م دسـت ،شـمـا
سه :در ﯾک مثـال د ِ
اندازه ی محبوبيتِ ھنـرمـنـدانـی چـون
گوگوش و دارﯾوش و ابی را مـقـاﯾسـه
کنيد با اندازه ی محبوبيت سـيـدعـلـی

رﯾختن بتن بر قلب رآکتورھای ھسته
با
ِ
ای اش ،با سـر بـر زمـيـن نشـسـت.
امروز ،سيد علی خـامـنـه ای ،طـبـق
آمارھای جھانی ،نامحبوب ترﯾن ،ﯾا بـه
گوﯾشی دﯾگر :منـفـور تـرﯾـن شـخـص
نخست در ميان شخصيت ھـای بـرتـرِ
جھان است .سيد علی برای مـحـبـوب
شدن خـودش ،بسـيـار ھـزﯾـنـه کـرد.
وقيحانه البته از کيسه ی مردم .تـنـھـا
ل کـيـسـه ی مـردم بـه
جاﯾی که پـو ِ
محـبـوبـيـت سـيـدعـلـی انـجـامـيـده،
ن
استخدام بسيجيان و طالب و حوارﯾـو ِ
مفتخوار وی است .که با اطمينان مـی
گوﯾم :اگر پول کيسـه ی مـردم اﯾـران
نبود ،بسيـاری بسـيـاری بسـيـاری از
ن
ھمين بسيجيان و طـالب و حـوارﯾـو ِ
سينه چاک سيدعلـی ،از طـواف وی
خروج می کردند و او را بـا آرزوھـای
خاکمالی شده ی شيعـی اش تـنـھـا
می نھادند.
ھفت :ﯾکی که پول ندارد ،اگر شعوری
و معرفتی و دانشی و ادبی و ھـنـری
نداشته باشد ،نابود است .سيد علـی
در اﯾن چھل سال ،بضـرب پـول مـردم
اﯾران ،ھم ھمه ی شعورش را و ھـم
ھمه ی معرفتش را و ھـم ھـمـه ی
دانشش را و ھم ھمه ی ادبـش را و
ھم ھمه ی ھنرش را بکار انـداخـتـه و
تالش کرده نامی از خود بدرخشاند اما
بجاﯾی نيز نرسيده .سيدعـلـی ،بـدون
پول مردم اﯾـران نـابـود اسـت .مـن -
ل دم و
محمد نوری زاد  -روزھـای افـو ِ
دستگاه پوشالين سيدعلی را بسـيـار
م دست می بينم.
د ِ
ھشت :ﯾک روز ،مرد کھن سال زبـالـه
گردی را دﯾدم که پيراھن ژنـده ای بـه
تن داشت و گاری لق لقـوﯾـی را ھـل
می داد و داد مـی زد :خـامـنـه ای
کجاﯾی که مجتباتو کشـتـن! اﯾـن مـرد
زباله گرد ،اشاره به فرﯾاد چاقو خـورده
ی فرمان  -ناصر ملک مـطـيـعـی  -در
فيلم " قيصر" داشـت کـه بـرادرش -
بھروز وثوقی را صـدا مـی زد :قـيـصـر
کجاﯾی که فرمانتو کشـتـنـد .راسـتـی
خـامـنـه ای در کـجـای کشـور اﯾـران
اﯾستاده است؟ در کـجـای تـارﯾـخ؟ در
کجای زندگی مردم؟ در کجای بھـروزی
اﯾرانيان؟ در کجای آﯾنده؟ ھمه ی اﯾـن
"کجا"ھا ما را به سمتِ ﯾـک "نـکـبـتِ"
بزرگِ آماری اشارت می دھند .راستی
چرا در آمارھای داخـلـی و جـھـانـی،
سيد علی خامنه ای ،نا محبوب ترﯾـن،
ﯾا بھتر بگوﯾم :منفور ترﯾن است؟ رازش
در اﯾــن اســت کــه مــردم ،دزدان و
آدمکشان و مفتخواران و دروغگـوﯾـان و
بی ھنران و رﯾا کاران و در ﯾـک قـلـم:
اﯾرانخواران را دوست ندارند.
محمد نوری زاد

    رﯾ ن 
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اقای نوبخت ،ﯾادت ھست پيـرزنـانـی را
که زمان جنگ با چند عدد تخم مـرغ بـه
جــبــھــه ھــا کــمــک مــيــکــردنــد!؟
می دانی چرا از ھـمـان انـدک داراﯾـی
خـــــود مـــــيـــــگـــــذشـــــتـــــنـــــد!؟
ﯾک آرمانی وجود داشت ،ﯾک کشـوری،
ﯾــک احســاس تــعــلــقــی ،ﯾــک حــس
وابستگی ﯾگانه در ملت وجود داشـت و
شما و امثال شما اﯾن احساس را طـی
اﯾن ساليان به مسلخ فرستادﯾد و تـکـه
کــــــــــردﯾــــــــــد.
تــــــــــکــــــــــه
مردم را دسته دسته کردﯾـد بـه مـيـزان
ھای ناميزان دﯾنی و اقتصادی و جـنـاح
بـــنـــدی ھـــای ھـــيـــچ و پـــوچ…
و حاال درخواست کمک دارﯾد کـه طـالی
ملت و ارز انباشته ملت چند روز بيشـتـر
به شما فرصتِ فرصـت سـوزی بـدھـد!
مردم کمک کنند که شما چه کار کنـيـد؟
مگر روحانی نگفت ما در ھر شـراﯾـطـی
به فلسطين و لبنان کـمـک مـيـکـنـيـم،
چطور در ھر شراﯾطی ميشود بـه آنـھـا
کمک کرد و بـه مـردم خـودمـان نـمـی
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود!؟
اکنون دست گداﯾی برای چه بـه مـلـت
مــــــــيــــــــکــــــــنــــــــيــــــــد؟
دراز
پرداخت ھا به حزب ﷲ عـقـب افـتـاده؟
امرﯾکا و اسراﯾيل تجھيـزات شـمـا را در
سورﯾه دود ھـوا کـرده انـد و نـيـاز بـه

سرماﯾه گذاری مجدد دارﯾد!؟
پول برای سـاخـت مـوشـک
جھت تحوﯾل به حوثی ھـای
ﯾــــمــــن کــــم دارﯾــــد!؟
برادران و برادر خوانـده ھـای
شما که با وثيقـه آزاد انـد ،
نيازمند منابع جـدﯾـد جـھـت
انـــــــد!؟
اخـــــــتـــــــالس
بودجه گشت ارشاد و ھزار و
ﯾک مرکز فرھنگی که کـاری
غير تخرﯾب فرھنگ اﯾن ملـت
نـــکـــرده انـــد ،کـــم آمـــده اســـت!؟
برای اﯾن ملت چـه کـردﯾـد کـه اکـنـون
دست نياز به سمت آنھا دراز ميکنـيـد و
چرا باﯾد کسانی که چھل سـال جـيـب
آنھا را زده اﯾد  ،امروز آخرﯾن قطره ھـای
جام ھای تھی خود را در گـلـوی شـمـا
بــــــــــــــــــرﯾــــــــــــــــــزنــــــــــــــــــد!؟
سعيد حجارﯾان ادامه ميدھد :بروﯾـد ﯾـاد
بگيرد که روی موشک نميشود حسـاب
کرد ،ﯾاد بگيرﯾد که روی مـوشـک اسـم
دﯾگر کشور ھا را ننوﯾسد ،ﯾاد بگيرﯾد کـه
حرمت کشور ھای ھمسـاﯾـه را حـفـظ
کنيد ،ﯾاد بگيرد با دﯾگران تعامـل کـنـيـد.
ﯾاد بگيرﯾد حسينه کردن کاخ سفيد ﯾـک
دالر کـاخ
ن
شعار پوچ است وقتی نوسا ِ
ِ
سفيد شما را به فنا ميدھد ،شما ھنـوز
با ماشين جنگی امرﯾکا روبـه رو نشـده
اﯾد ،دارند با شمـا شـوخـی اقـتـصـادی
مــيــکــنــنــد و بــه زانــو افــتــاده اﯾــد!
به فرماندھان خود ﯾاد بدھيد تکـنـولـوژی
دست چندم روسيه را در تھدﯾد شيـلـک
ھزار تاﯾی موشک به رخ دنيا نـکـشـنـد،
خود روسيه نوع اتمی اﯾن تجـھـيـزات را
داشت اما فرصت شليک ﯾکـی را پـيـدا
نکرد و از درون متالشی شد ،بـه دلـيـل
فسادی مشابه انچه که اکنون دامن گير
شــــــــــــــــمــــــــــــــــاســــــــــــــــت.
مردم پول بدھند شمـا رودخـانـه ھـا را
خشک ،جنگـل را حـذف ،کشـاورزی و

اقتصاد را نابود کنيد و بعد فرزندان شـمـا
با خودرو ھای ميلياردی بـه آنـھـا فـخـر
بــفــروشــنــد کــه مــا ژن بــرتــرﯾــم!؟
چگونه شد که اختالس ھـا ھـر بـار در
رکورد زدن ھزارميلياردی افـزاﯾـش پـيـدا
ميکرد ،چه شد آن ثروت ھـا کـه امـروز
مردم باﯾد حماﯾت کننـد تـا چـرخ شـمـا
بــــــــــــــــــچــــــــــــــــــرخــــــــــــــــــد؟
آقای دکتر چه کسی به شما گفـت کـه
در چند جبھه در عراق و سورﯾه و لبـنـان
و ﯾمن  ،چھار جبھه ی جدﯾد باز کنـيـد و
ارز مملکت را در چاه وﯾـل آنـھـا بـرﯾـزد؟
آقای دکتر بجای گداﯾی از مـردم فـقـيـر
بروﯾد به بزرگان حاکميت حالی کنيد کـه
دﯾگر شعار ھای پوچ ندھند که ھـنـگـام
دفـع مـجــبـور بـه الـتــمـاس و نــرمــش
قھرمانانه و غير قـھـرمـانـانـه نـبـاشـنـد.
آقا دکتر اﯾن بار کج اسـت .اگـر بـجـای
ملت اﯾران ،ھمه ملت دنيا ھم به شـمـا
پول و طال بدھند ،بـار شـمـا بـه مـنـزل
نـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــرســـــــــــــد.
آقای نوبخـت اﯾـن مـال ھـای ٩٠ – ٨٠
ساله چيزی برای ازدست دادن نـدارنـد،
ﯾک پای آنھا بر لبه ی گور و پـای دﯾـگـر
خود را در خياالتشان در بھـشـت بـرﯾـن
می بينند ،امـا اﯾـن کشـور در مـعـرض
تھدﯾد جدی و از دست رفتن و تکه تـکـه
اســـــــــــــــت.
شـــــــــــــــدن
بخود آﯾيد ،ھـمـيـن امـروز ،حـتـی فـردا
اســــــت.
دﯾــــــر
خــــــيــــــلــــــی
سعيد حجارﯾان از عناصر قدﯾـمـی وزرات
اطالعات )با اسم مستعار برادر سـعـيـد
مظفری( است که اکنون دلسـوز مـردم
شده است وی در خاطراتش مـيـگـوﯾـد:
در کميته نازیآباد مادرش را ھـم بـرده
بوده و برای بازجـوﯾـی از زنـان بـدکـاره
اســـتـــفــــاده مـــيــــکـــرده اســــت.
وی از ابتدا در نھادھـای جـاسـوسـی و
اطالعاتی و امنيتی نقش بسـزاﯾـی در
سرکوب مردم برعھده داشته است.

اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ،اﺻﻮﻟﮕﺮا ،دﻳﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا

 ١١دی ١٣٩٧
کاھش سطح کـيـفـی خـدمـات
تــأمــيــن اجــتــمــاعــی ،ﯾــکــی از
مشکالتی است که گرﯾـبـانـگـيـر
بيمهشدگان تأمين است.
بحران عميق منابع -مصـارف بـر
زمينه اقتصاد ُپرمسئـلـه کشـور،
تأثيرات مخربی برجای میگـذارد
کـــه تـــأخـــيـــر در پـــرداخـــت
مستمریھـای بـازنشـسـتـگـان
ﯾکی از آنـھـاسـت قشـری کـه
مطالباتشان انباشـتـه شـده و
اعتراضات زﯾادی به روﯾه کـنـونـی
دارند اما تاکنون اعـتـراضـاتشـان
به نتيجه نرسيده است.
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تجمع بازنشستگان مـقـابـل مـجـلـس
شورای اسالمی ٢٧-آذر ١٣٩٧
غالمرضا پيرمرد ۶۵ساله تـھـرانـی کـه
بازنشسته تأميـناجـتـمـاعـیسـت در
مورد پرداخت مستمری بازنشستـگـان
میگوﯾد:
«پرداخت مستمریھـای مـا بـه روال
گذشتـه نـيـسـت و بـا تـأخـيـر وارﯾـز
میشود .اﯾن در شراﯾطی است که ما
باﯾد بخشی از درﯾافـتـیھـای خـود را
برای پرداخت اقساط وامھای خود کنار
بگذارﯾم .بانکھا اصال به اﯾن کار نـدارد
که سازمان تأمين اجتماعی چه زمانی
مستمریھا را وارﯾز میکند و پولش را
میخواھد .اﯾن مشکلیسـت کـه مـا
دارﯾم و خودتان ھم ببينيد در شـراﯾـط
فــعــلــی اقــتــصــادی چــقــدر بــرمــا
بازنشستگان سخت میگذرد».
«پرداخت مستمریھـای مـا بـه روال
گذشتـه نـيـسـت و بـا تـأخـيـر وارﯾـز
میشود .اﯾن در شراﯾطی است که ما

ﺑﺤﺮان
ﺗﺄﻣﻴﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﭘﺎي ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
ﺣﺴﻴﻦ اﺑﻄﺤﻲ
باﯾد بخشی از درﯾافـتـیھـای خـود را
برای پرداخت اقساط وامھای خود کنار
بگذارﯾم».
غالمرضا که شـاغـل در کـارگـاهھـای
توليدی بوده و ھـماکـنـون ھـم بـرای
گــذران زنــدگــی فــروشــنــده ﯾــک
سوپرمارکت در مـرکـز تـھـران اسـت،
ادامه مـیدھـد« :وقـتـی بـرنـامـهای
میرﯾزﯾم که با پولی کـه مـیگـيـرﯾـم
کاری انجام دھيم ،باﯾد سر وقت مـقـرر
مستمری خود را درﯾافت کنيم نه اﯾنکه
 ۴ﯾا  ۵روز بعد .البته با اﯾن اوضاعی که
ميبينيم و متأسفانه ھر روز ھم بدتر از
دﯾروز میشود ،عموم بـازنشـسـتـگـان
تأميناجتماعی اﯾن نگرانی را دارند کـه
از ماهھای آﯾنده وارﯾز مستمـریھـا بـا
تأخير بـيـشـتـری ھـمـراه شـود .اﯾـن
میتواند سبب مشکالت زﯾـادی بـرای
ما شود .چه به دليل پرداخت اقساط و
پــول اجــاره خــانــه .بســيــاری از
بازنشستگانی که ميشنـاسـم حـتـی
خانه ھم ندارند و اجارهنشين ھستند.

صـــاحـــبخـــانـــهھـــا ھـــم کـــه
اجــارهبــھــاﯾشــان را بــه مــوقــع
میخواھنـد کـه الـبـتـه بـا اﯾـن
وضعيت وخيم اقتصادی حق ھـم
دارند .اﯾن است که مشکالت مـا
بيشتر میشود و البته اﯾـن تـازه
ﯾکی از مشکالت ماست».
«ھمين حاال اکثر بازنشـسـتـگـان
زﯾر ٢ميليون تـومـان مسـتـمـری
میگيرند٢ .ميليون تومان را مـن
به کدام زخم زندگی بـزنـم؟ پـول
آب و برق و گاز را بدھم ﯾا اجـاره
خانه ﯾا پرداخت اقساط بانکـی و
وام؟»
محمدحسـيـن ۵۵سـالـه ،دﯾـگـر
بــازنشــســتــه ســازمــان تــأمــيــن
اجتماعی ،که در پارک قدم مـیزنـد و
به گفته خـودش رانـنـده آژانـسھـای
شبانهروزی است ،در مـورد مصـائـب
زندگی و مشکالتی که امثال او دارنـد،
صحبت میکند .او که مشخص اسـت
دل پری ھم دارد میگوﯾد« :باور کنـيـد
ھمين حاال اکثـر بـازنشـسـتـگـان زﯾـر
٢ميليون تومان مستمری مـیگـيـرنـد.
٢ميليون تومان را مـن بـه کـدام زخـم
زندگی بزنم؟ پول آب و بـرق و گـاز را
بدھم ﯾا اجاره خانه ﯾا پرداخت اقسـاط
بانکی و وام؟ کجای دنيا اﯾنطور اسـت
که بازنشستگان پس از اتمام کارشـان
اﯾنچنيـن زنـدگـی سـخـتـی داشـتـه
باشند؟ پس کـجـاسـت وعـده اجـرای
ھمسانسازی که قانونش در مجـلـس
تصوﯾب شده است؟ چرا مسئوالن بـه
قانون خودشان عمل نمـیکـنـنـد؟ مـا
حقمان را از چه کسی بگيرﯾم؟»
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مــحــمــدحســيــن مــانــنــد بســيــاری از
ھمسنوسالھای بازنشستهاش پـس
از عمری خدمت ،بجای اسـتـراحـت و
تفرﯾح ،باﯾد ھمچنان کار کند تا بـتـوانـد
چرخ زندگیاش را بچرخاند .او میگوﯾد
سازمان ثروتمند تأميناجتماعی بـا آن
ھمه سرماﯾه چرا میخواھد القا کـنـد
که بیپول است و آنان را فرﯾـب دھـد:
«ببينيد ھر بازنشستهای که دو کالس
سواد داشـتـه بـاشـد ،مـیدانـد کـه
سازمان تأميناجتماعی قادر اسـت بـا
اﯾن ھـمـه سـرمـاﯾـه و درآمـد حـتـی
افزاﯾش باالی  ٨٠درصد ﯾـا  ٩٠درصـد
مستمری را بـرای بـازنشـسـتـگـانـش
اعمال کند .اﯾن را من نمیگوﯾم .بروﯾـد
از کسانیکه در کميته بدوی تشخيص
درآمد سازمان بودهاند بپرسيـد .مـاھـا
که بچه نيستيم بگوﯾند پـول نـدارﯾـم و
ماھم بشينيم سر جاﯾمان! چرا سعـی
دارند اﯾن گونه القا کـنـنـد کـه اوضـاع
مالی سازمان در حالت بحرانی است؟
حقوق خود آقـاﯾـان چـقـدر اسـت؟ در
مھرماه تجمع داشتيم .آنـجـا ﯾـکـی از
دوستان به مسئولـی گـفـت کـه اگـر
راست میگوﯾيد فيش حقـوقـیتـان را
منتشر کنيد تا ھمه بـفـھـمـنـد واقـعـا
وضعيت سازمان تـأمـيـن اجـتـمـاعـی
بحرانیست ﯾا فقط برای مـا بـحـرانـی
است؟!»
«چرا سعی دارند اﯾن گونه القا کـنـنـد
که اوضاع مالـی سـازمـان در حـالـت
بحرانی اسـت؟ حـقـوق خـود آقـاﯾـان
چــقــدر اســت؟ در مــھــرمــاه تــجــمــع
داشتيم .آنجـا ﯾـکـی از دوسـتـان بـه
مســئــولــی گــفــت کــه اگــر راســت
میگوﯾيد فيش حقوقیتان را منـتـشـر
کنيد تا ھمه بفھمنـد واقـعـا وضـعـيـت
سازمان تأمين اجتماعی بحرانـیسـت
ﯾا فقط برای ما بحرانی است؟!»
محمدحسين درست میگوﯾد .جامعـه
بازنشستگان تأمين اجتمـاعـی دارای
ھزاران ميليارد سرماﯾه ،صدھا شرکـت
و کارخانه سود ده )ھلدﯾنگ شستا( و
١۴۵ھزار ميلياردطلب از دولت اسـت و
در عين حال دارای سازمـانـی کـه ٨۵
درصد بازنشستگانـش حـداقـل بـگـيـر
ھستند .با اﯾن حـال بـه بـھـانـهھـای
واھی حتی چند مـاه پـرداخـت مـابـه
التفاوت افزاﯾش حقوق در سال جـاری
را به تعوﯾق انداختهاند و اﯾـن مـوضـوع
بــاعــث بــروز اعــتــراضــاتــی مــيــان
بازنشستگان تأميناجتـمـاعـی شـده.
اعتراضاتی که تا بـه حـال بـارھـا بـه
صــورت نــامــه نــگــاریھــای مــتــعــدد،

جمعآوری طومار امضا و تجمع خيابانـی
نمود بيرونی داشته است.
عباس۶٠ ،ساله ،بازنشسـتـه تـأمـيـن
اجتماعی مشکالت را خالصه میکنـد:
«آنقدر اعتراض کردهاﯾم که حسـابـش
از دســت مــا در رفــتــه! چــيــزی کــه
عصبانـیمـان مـیکـنـد بـیتـوجـھـی
مسئولـيـن اسـت .سـازمـان تـأمـيـن
اجتماعی شده حياط خلـوت فسـاد و
رانت آقاﯾان است .دولت بدھیاش بـه
سازمان را پرداخت نمـیکـنـد و خـرج
سورﯾه و ﯾـمـن مـیکـنـد ،آنـوقـت تـا
اعتراض میکنيم میگوﯾند پول ندارﯾم،
بودجه ندارﯾم ،وضعيت بحرانی اسـت،
قدری صـبـر کـنـيـد و از اﯾـن دسـت
مسائل .دﯾگر چقدر صبـر کـنـيـم و تـا
کی؟ وقتی بميرﯾم ،البد مـیخـواھـنـد
پولمان را بدھند».
ﯾکی از اعضای ھيات موسس شـورای
کارگری بازنشستگان تأميناجتمـاعـی
که نمیخواھـد نـامـش فـاش شـود،
میگوﯾد حرفھای زﯾادی برای گـفـتـن
دارد .او از وجود تبعـيـض در سـاخـتـار
صندوقھای بـازنشـسـتـگـی تـأمـيـن
اجتماعی حرف میزند« :بـرای شـمـا
بـگــوﯾـم ھـزﯾــنـه انـتــقـال سـوابــق از
سازمانھای بيمه اجتماعی طبق قانون
براساس ١٨درصد مبلـغ آخـرﯾـن وجـه
مشمول بيمه بصورت ماھيـانـه صـورت
میگيرد  .ﯾعنی اگر مشـمـول آخـرﯾـن
بيمه شما ۵ميليون باشد ،اﯾـن مـبـلـغ
 ٩٠٠ھزارتومان ماھيانه میگردد و اﯾن
مبلغ به ازای ۶سال ) ٧٢ماه( مبـلـغـی
گزافی میشود .در حقيقت به گونهای
برخورد میشود کـه بـازنشـسـتـه از
انتقال سوابق دست بکـشـد! چـرا در
حاليکه فردی برای مثال ٢٠سال پيـش
به سازمانی در بيمه اجتماعی با حـق
کارفرما مبلغی کمتر از ١٠٠ھزارتـومـان
پرداخت کرده درحال حاضر بـاﯾـد بـرای
انـتــقــال ســوابــق مــبــلـغــی بـالــغ بــر
٢٧ميليون پـرداخـت کـنـد! خـب اﯾـن
اجحاف است! ما برای ھمين مسـائـل
بود که تصميم گرفتيم گروھی بـه نـام
شورای کارگری بازنشستگـان تـأمـيـن
اجتماعی )بستا( اﯾجاد کـنـيـم تـا بـه
مشکالت اعضا رسيدگی کند»
«تا اعتراض میکنيم مـیگـوﯾـنـد پـول
ندارﯾم ،بودجه ندارﯾم ،وضعيت بحرانـی
است ،قدری صبر کنيد و از اﯾن دسـت
مسائل .دﯾگر چقدر صبـر کـنـيـم و تـا
کی؟ وقتی بميرﯾم ،البد مـیخـواھـنـد
پولمان را بدھند».
ناصر ﯾکی از اعضای اﯾن گروه است .از

او درباره بـدھـی دولـت بـه صـنـدوق
بـازنشــسـتــگـی تــأمـيــن اجــتـمــاعــی
میپرسم .مـیگـوﯾـد« :دولـت حـدود
٨٠ھزار مـيـلـيـارد تـومـان بـدھـی بـه
سازمان تأمـيـناجـتـمـاعـی دارد .اگـر
دولت  ٨٠ھزار ميليارد تومان را نـقـدی
ﯾا قابل تبدﯾل به نقد به سازمان تأميـن
اجتماعی بپـردازد ،اﯾـن سـازمـان بـه
راحتی میتواند در کنار اجرای صحـيـح
تــعــھــدات خــود در زمــيــنــه پــرداخــت
مستمریھا و ارائه خدمـات درمـانـی،
وضعيت خود را سـروسـامـان دھـد و
حتی بدھی ٣٠ھزار ميليـارد تـومـانـی
خود را به بانک رفاه بپردازد تا سود اﯾن
بدھی از اﯾن بيشتر نشود .و در نھاﯾت
ھم مـیتـوانـد ھـمـسـانسـازی کـه
مطالبه بسـيـاری از بـازنشـسـتـگـان
سازمان است را اجـراﯾـی کـنـد .امـا
متأسفانه دولت ھيچ توجھی بـه اﯾـن
صندوق در آستانه ورشکستگی نـدارد
و سال به سال ھـم اﯾـن وضـع بـدتـر
مـــیشـــود .عـــمـــده اعـــتـــراضـــات
بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعی
بــه ھــمــيــن مــطــلــب اســت .اﯾــن
بازنشستگان خوب میدانند مشکل از
کجاست و چگونه باﯾد آنرا رفع کرد اما
گوﯾی عزمی برای رفـع بـحـران وجـود
ندارد».
عليرغم ھمه اﯾن اعتراضات امـا طـبـق
الﯾحه بودجه  ٩٨که چـھـارم دی مـاه
سال جاری از آن رونماﯾی شد ،بازھـم
مانند قبل منابع درمان تأمين اجتماعی
به حسـاب دولـت وارﯾـز مـیشـود و
ھــمــســانســازی فــقــط بــرای طــيــف
محدودی از بازنشستگـان کشـوری و
لشکری قابل اجراست .و اﯾن مـوضـوع
نشان میدھد که عليرغم اعـتـراضـات
کارگران و بـازنشـسـتـگـان ،دولـت از
دستاندازی به منابع درمـان کـارگـران
انصراف نداده و ھمچـنـان نسـبـت بـه
مطالبات آنان بیتفاوت است.

ﻓﺮﻳﺎد ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺧﻮﻧﺪي واژﮔﻮن ،واژﮔﻮن

اﻋﻼﻣﻴﻪ و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮا ن در دﻫﻢ دي ﻣﺎ ه
 ١٣٦٠ﺧﻮرﺷﻴﺪي
درباره اعالميه تحليلی جبھه ملی اﯾران
در دھم دی ماه ١٣۶٠
اعالميه –بيانيه تحليلی جـبـھـه مـلـی
اﯾران بـه تـارﯾـخ دھـم دی مـاه ١٣۶٠
خورشيدی ،سندی ارزنده در
تارﯾخ سياسی اﯾـران مـحـسـوب مـی
شـــود .بـــعـــد از  ٢۵خـــرداد ١٣۶٠
خورشيدی و اعالم ارتداد جبـھـه مـلـی
اﯾــران و بــرآمــدن روﯾــداد خــرداد و
روﯾدادھای تابستان  ١٣۶٠که صفحات و
صحنه ھای تارﯾکی از تارﯾخ اﯾران
ورق خورد .گرچه اﯾن سال و اﯾـن دھـه
آبستن روﯾدادھاﯾی شد کـه در تـارﯾـخ
استبدادی اﯾران نيازمند ارزﯾابی اسـت.
بـيـانـيـه تـحـلـيـلـی
بنابراﯾن اعالميه
حاضر ،بيانيه دليرمندانه و درا ﯾت مندانه
و از ھر حيث  vواجد ارزش است که در
آن بزنگاه ھم جبھه ملی اﯾران و بيشتـر
جرﯾان ھا و نيروھا سرکوب شده بـودنـد
و ھــم کشــور وارد دوره اخــتــنــاق و
خفقانی شد که امکان انتشار چـونـيـن
نقد و نظر و بيانيه ھاﯾی ،آن ھم به اﯾن
vشکل بـنـيـادﯾـن و رﯾشـه ای وجـود
نداشت .از ھمه مھم تر به رغم فضـای
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اعالميه
جبھه مل ّی اﯾران
دھم دﯾماه ١٣٦٠
ھموطنان شرافتمند
ملت بزرگ اﯾران
عناصري که در پوشـش مـذھب و بـا
سوء استفاده از نام مقـدس اسـالم،
انقالب بزرگ ملت اﯾران ر ا
به بيراھه انحراف کشاندند و صـدمات
عظيــم معنــوي و خــسارات جـــبران
ناپذﯾري مادي بر جامعه م ا
وارد ساختند .اکنون در ورشکـستگی
کامل آخرﯾن ضربات نابود کننـده را بـر
پيکر نحيف ما وارد
ميسازند .امروز اختناق و سانسور بـر
ھمه شئون حکـم فرماسـت و تـرور و
وحـــشت و نـــاامنی و بـــی نظمـــی
تمــامی ارکــان کــشور را فــرا گرفتــه
است و با آنکه بيش از شـش مـاه از
تسلط بی چون و

خشونت گرا ،نوﯾسنده بـيـانـيـه عـنـان
اختيار از کف نمی دھند ،از ابزار و بـيـان
نادرستی بھره نمی گيرند؛ بـلـکـه ابـزار
نقد و بـررسـی بـيـانـيـه مـبـتـنـی بـر
خردگراﯾـی ،دمـوکـراسـی ،مسـالـمـت
جوﯾی و پرھيز از خشونت است .تأکـيـد
بيانيه تخطی نظام حاکم از اصول
انــقــالب ﯾــعــنــی آزادی و اســتــقــالل،
حاکميت ملت و جـمـھـورﯾـت و حـتـی
عدول از قانون اساسی است که خود
ھيأت حاکمه آن را تصوﯾب کرده اسـت.
اﯾن بيانيه مملو از انتقاد به خشـونـت و
سرکوب ھا است .اشاره شده که پـس
از خرداد شصـت تـمـامـی آزادی ھـای
اساسی و حقـوق اولـيـه شـھـرونـدان
زﯾرپاگذاشته شـده .از سـوی دﯾـگـر بـا
بررسی اقتصادی و سياست ھاﯾی کـه
در امر واردات و صادرات وجـود داشـت،
به اﯾـن نـتـيـجـه مـی رسـد کـه اصـل
استقالل ھم تحت شعاع قـرار گـرفـتـه
است! جبھه ملی اﯾران پس از انـقـالب
در چندﯾن و اﯾستادگی در مـقـابـل آن،
مکانيسم بازتوليد آن را در «بـازسـازی
استبداد »مرحله ضمن ھشدار نسبـت

چـراي عناصـر جـابر و ظـالم بـر ھمـه
سازمان ھاي حکومتی می گذرد اﯾـن
عناصر ھنوز نتوانسته اند در
جھت انتظام ھيچ ﯾـک از امـور مربـوط
بــه زنــدگی مــردم و مــسائل کــشور
کوچکترﯾن قـدمی بردارنـد .قبـل از آن
نيز با اﯾن که اﯾنـان قـوه قـضائيه ،قـوه
مقننه و ھيئت دولت و سازمان ھـاي
انتظامی را در مدتی بيش از ﯾکـسال
بطور دربست در اختيار داشتند ،ھمـه
ناتوانی ،ضعف ،قصور و تقصيرھاي
خود را بگردن دﯾگران مـی نداختنـد.
ولی امروز که ھر نوع مـانع و رادعـی
را در راه تسلط بر
مشاغل حکومتی از جلوي پـاي خـود
برداشــته انــد و ھيچگونــه بھانــه اي
ندارنــد ،کوچکــترﯾن موفقيــتی در اداره
امور و تنظيم مـسائل کـشور بدسـت
نيــاورده انــد .اﯾنــان موفــق شــده انــد
روزنامــه ھــا و نــشرﯾات سياســی و
غيرحکومتی را ﯾکسره تعطيل کننـد و
بـــا شـــدت و خـــشونت از انتـــشار
نـشرﯾات آزاد و اجتماعــات و احــزاب و

به بيانيه ھا ،به وﯾژه در نشـرﯾـه پـيـام
جبھه ملی ،تشرﯾح کرده بـود .در زمـان
انتشار اعالميه حاضر (دی ماه ،) ١٣۶٠
پيامدھای آن را برشمرده است.
در مورد موقعيت جبھه مـلـی اﯾـران در
زمان انتشار اﯾن بـيـانـيـه بـاﯾـد گـفـت؛
جلسه مشترک ھيأت رھبـری و ھـيـأت
اجرائيه در شامگاه  ٢٤خـرداد  ١٣٦٠بـا
محورﯾت برگزاری گردھمائی جبھه ملی
اﯾران در  ٢۵خرداد برگزار شـد .بـه رغـم
تھدﯾد حاکميت ،اعضای ھر دو ھيأت« ،
علی اردالن »ميدان فردوسی ،در خانه
زنده ﯾاد به اتفاق برگزاری گردھمائی را
تصوﯾب نھاﯾی کردند .ضمن اﯾن که اﯾـن
دو ھيأت با توجه به امـکـان سـرکـوب و
اختناق ،مصوبه ای تصوﯾب کردند که بـه
موجب آن در صورت اختناق و اخـتـفـاء،
مدﯾرﯾت جبھه دكتر مسعود »به عنـوان
قائم مقام ھيـأت رھـبـری( و « )اصـغـر
پارسا »ملی اﯾران توسط زنده ﯾادان بـه
عنوان قائم مقام ھيأت اجراﯾـی( عـھـده
دار مدﯾرﯾت جبھه ملـی اﯾـران شـونـد.
پس از  ٢۵خـرداد « )حـجـازى اعضـای
جبھه ملی اﯾران به آن صورت سـرکـوب
شدند .گرچه زنده ﯾادان دکتـر مسـعـود
حجازی و اصغر پارسا ،به فاصله ﯾـک و
ﯾک سال و نيم در دوره اختفاء دستگـيـر
شدند .اما پيش از دستگـيـری چـنـدﯾـن
بيانيه است؛ ﯾکی از آن «دکتر مسعـود
حجازی »مھم منتشر کردنـد؛ بـيـانـيـه
تحليلی حاضر کـه بـه قـلـم شـادروان
بيانيه ھای مھم است کـه در آن دوره
خفقان عرضه شد.

گــروه ھــاي غــير دولــتی جلوگــيري
نماﯾند
و ھر صداي اعتراض و مخالفتی ر ا
با گلوله آتشـيـن پـاسـخ بـگـوﯾـنـد و
ھزاران جوان مبـارز و زنـان و مـردان
آزادي خواه و صـاحـب عـقـيـده را بـا
بيرحمی و قسـاوت فـوق تصـور بـه
جوخه ھاي آتش بسپرند و بدون آنکه
زحمت ھيچگونه
توجيھی را بخود بدھند ،حتی قـانـون
اساسی را که خود برپا داشـتـه انـد
کال ً نقض و اصول قانونـی مـربـوط بـه
حقوق ملت را بطور کامل تعطيل کنند
و ھمه شخصيت ھـاي سـيـاسـی و
اجتماعی و صاحبان عـقـاﯾـد و آراء و
احزاب و سـازمـانـھـاي سـيـاسـی و
اجـتـمـاعـی را از ھـرنـوع فـعـالـيــت
سياسی و اجتماعی
ممنوع سازند
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و از طرﯾق رادﯾو و تـلـوزﯾـون دولـتـی و
روزنامه ھاي مزدور و با اﯾراد نـاسـزا و
تھمت و افترا و جـعـل و دروغ درصـدد
لکه دار کردن آنـان بـرآﯾـنـد و ھـزاران
اعمال غير قانونی و غيرانسانی دﯾـگـر
مرتکب شوند و سبعيت و بيرحـمـی و
کينه توزي را بر سـازمـان حـکـومـتـی
مسلط گردانند و تخم نفاق و دشمنـی
بين مردم بپراکنند و اھالی مملکـت را
به جاسوسی و خبـرچـيـنـی تشـوﯾـق
نماﯾند و حتی احترام و تقدس خانـواده
را ملعبه اغراض خوﯾش قـرار دھـنـد و
ھمه ضوابط و قواعد مـربـوط بـه قـوام
مربوط به قوام ﯾـک جـامـعـه را در راه
ادامه قدرت و حـکـومـت خـود بـبـازي
بگيرند .جز اﯾن قبيل اقـدامـات اعـمـال
دﯾگري را نمـيـتـوان بـعـنـوان کـارنـامـه
حکومت و دوران تسلط
اﯾــن ھــيــئــت حــاکــمــه بشــمــارش
آورد .اقتصاد کشور بطور کامل از مـيـان
رفته و به امکانات مـادي و فـنـی کـه
براي مبارزه با سلطه امپرﯾالـيـسـم در
کشور وجود داشت صدمـات شـدﯾـدي
وارد آمــده اســت .قســمــت عــمــده
کاالھاي عمومـی از خـارج وارد مـی
شود و بـھـاي آن از مـحـل عـاﯾـدات
مختصر نفت و ذخاﯾر ناچيز ارزي کشـور
پرداخت می گردد و در واقـع عـاﯾـدات
کشور تقرﯾباً به درآمد حاصل از فـروش
نفت محدود گـردﯾـده اسـت .عـنـاصـر
حاکم نه تنھـا بـرنـامـه و طـرح قـابـل
اجــرائــی بــراي احــيــاء و پــيــشــرفــت
کشاورزي و صنعت و بطور کلی اقتصاد
کشور در دست ندارند ،بلکـه بـا روش
ھاي نامناسـب و زﯾـان آوري کـه در
پيش گرفته اند صناﯾع کشـور را فـلـج
کــرده و قســمــت عــمــده تــولــيــدات
کشاورزي را از ميـان بـرده و زنـدگـی
روزمره مردم کشور را به محـصـوالت و
کاالھـاي کشـورھـاي دﯾـگـر وابسـتـه
ساخته انـد .در خـرﯾـد از کشـورھـاي
خارج نيز نوع کاالھا و قيمت ھا بترتيب
و ميزانی که دالالن کـمـپـانـی ھـا و
عامالن تراست ھا و کارتل ھـاي بـيـن
المللی و صاحبان شرکت ھـاي چـنـد
مليتی خارجی تعيين ميکـنـنـد انـجـام
می گيرد .در سال مـيـالدي گـذشـتـه
) ( 1981تنه ا واردات مواد غـذاﯾـی از
کشور اﯾاالت متحده آمرﯾکا به سـيـصـد
ميليون دالر بالـغ گـردﯾـده اسـت ،در
حالی که در سال ھاي گـذشـتـه اﯾـن
رقم ھيچگاه از شصـت مـيـلـيـون دالر
تجاوز نکرده بود .اﯾن روزھا پائيـن بـودن
سطح مرغـوبـيـت اجـنـاس و گـرانـی
روزافزون و کمبود کاالھاي اساسی و
ماﯾحتاج ضروري زنـدگـی در سـراسـر
کشور بطور واضح محسـوس اسـت و
اﯾن وضع فقر ر ا عـمـومـی تـر و اداره
زندگی را مشکل تر و طاقت فـرسـاتـر
کرده است .بيکاري روزبروز بيشتر مـی
شود و ھزاران ھزار بـر خـيـل عـظـيـم
بيـکـاران افـزوده مـی گـردد .تـقـلـيـل

توليدات و تعطيل تدرﯾجی بسـيـاري از
رشته ھاي مشاغل دﯾـگـر کـه طـبـق
نقشه حکومت اجرا می گردد و ادامـه
تعطيل دانشگاه ھا و مؤسسات عالـی
بيکاري را بطور وحشتـنـاکـی افـزاﯾـش
داده است و فشار از ھر طرف برھـمـه
قشرھاي جامعه و بخصوص برطـبـقـات
محروم و زحمتکش به ميزان بيشـتـري
وارد می آﯾد و فقر عـمـومـی را بـطـور
سرسا مآوري توسعه م ﯾدھد.
امتيازات مالی کـه در اواﯾـل پـيـروزي
انقالب به کارگران داده شد ،براثر تـورم
و افزاﯾش ھزﯾنه زندگی ارزش خـود را
از دست داد و اﯾنک دولـت بـه مـراکـز
کارگري ھجوم آورده است تا موقعـيـت
مالی آنان را سـرکـوب نـمـاﯾـد و بـی
کفاﯾتـی خـود را در اداره و تـنـظـيـم
توليدات کشـور بـا مـجـازات کـارگـران
جبران کـنـد .عـالوه بـر اﯾـن دولـت از
تشکيل شوراھاي واقعی کارگري در
واحدھاي صنعتی جلوگيري نـمـوده و
وعده ھاي قبلی راجع به شنـاسـائـی
نقش صحيح کارگران ر ا در واحـدھـاي
توليدي به فراموشی سپرده است .در
روستاھاي کشور نيز جھاد سازنـدگـی
با بودجه اي که معادل ھشت ميلـيـارد
رﯾال افزاﯾش ﯾافته اسـت ،نـتـوانسـتـه
اقدام چشمگيري بـعـمـل آورد .اغـلـب
اعتبارات از بين رفتـه و آنـچـه کـه در
روستاھا به مصرف رسيده نيز به علت
نبودن طرح ھا و برنامه ھاي صحيح در
سطح وسيع قابل استـفـاده نـبـوده و
تأثير چـنـدانـی در وضـع روسـتـاھـاي
کشور نداشتـه اسـت .تـمـام مصـارف
ھزﯾنه ھا خارج از مقررات مـحـاسـبـات
عمومی انـجـام مـی شـود و در اﯾـن
سازمان ھا مانند ساﯾر بنيادھـا عـالوه
بر حيف و ميل و غـارت بـيـت الـمـال
بيشتر مصارف صرف تحکيم مـوقـعـيـت
صــاحــبــان مشــاغــل و قــدرت ھــاي
حکومتی می گردد .فشار بر کارگران
و دھقانان و ساﯾر قشـرھـاي مـحـروم
جامعه ھر روز فزونی می گيرد .عـالوه
بر جنبه اقتصادي از ساﯾر جنبه ھا نـيـز
ميھن ما در وضـع اسـفـنـاکـی بسـر
ميبرد .بيـشـتـر مـنـاصـب و مشـاغـل
حکومت و اجرائی تحت پـوشـش نـام
مستضعفان و محرومان بوسيلـه اراذل
و اوباش اشغال شده است.
کسانی که در ھر رژﯾـمـی حـاضـر بـه
ارتکاب ھر عمل ناپسند براي بـدسـت
آوردن مزاﯾا و مقامات ھستند در نـظـام
حاکم کنونی فرصت ﯾافته اند با قيـافـه
مذھبی و عنوان مستضعف و نظاﯾر آن
به جمع چپاول گران بپيونـدنـد و بـراي
حفظ موقعيت خوﯾش از ھيچ جنـاﯾـتـی
فروگذار نکنند .از اﯾن رو امنيت در ھمـه
ابعاد آن و در شئون مخـتـلـف زنـدگـی
بکلی نابود شده است .امنيت زندگـی
روزمره –امنيت شغل و کار و امـنـيـت
قضائی مطلقاً وجـود نـدارد .ھـراس و
دلــھــره ھــمــه قشــرھــاي جــامــعــه را

فراگرفته و خطر حبس و شـکـنـجـه و
اعدام ھمـه افـراد مـردم و صـاحـبـان
مشاغل ر ا از ھر قشر و طبقـه بـطـور
مستمر تھدﯾد مـيـکـنـد و ھـيـچـکـس
نميتواند خود را از از اعمال غير قانونـی
و خالف عوامل کميته ھا و پاسدارھا و
دادسراھا و دادگاه ھاي انقالب مصـون
بپندارد .
دسته دسته از جوانان مـبـارز و وطـن
خواه و زنان و مردان آگاه و کـاردان کـه
از گرانبھاترﯾن سرماﯾه ھاي ميھـن مـا
محسوب می شوند به اتھامات واھـی
و حتی بدون اتھام و بدون رسيدگی
عادالنه و صحيح به جوخه ھاي اعـدام
سپرده می شوند .اطـالعـات بـدسـت
آمده حاکيست که اسامی گروه ھائی
از جوانان را که پنھانی اعدام کرده انـد
اعالم ننموده و به خانـواده ھـاي آنـان
نيز اطالع نداد ھاند.
جالب ترﯾن و مھم ترﯾن اقدام انقـالبـی
ھيئت حاکمه ،تسليم دولت اﯾـران بـه
نرخھاي فـروش نـفـت اسـت کـه در
بازارھاي بين المللی تعيين و تـوسـط
عربستان سعودي ارائه شـده اسـت.
کسانيکه حاضر نبودند حتی ﯾک سنت
از چھل دالر بـراي ھـر بشـکـه نـفـت
تخفيف بدھند و براي اﯾن تصميم خود
شعارھاي بسيار دادنـد و تـبـلـيـغـات
فراوان براه انداختند بـاالخـره تسـلـيـم
پيشنھاد وزﯾر نفت عربستان سـعـودي
شدند و قيمت نفت اﯾران را بـراي ھـر
بشکه تا سی دالر پائين آوردند و اﯾن
تسليم و شکست خود را مانند سـاﯾـر
موارد ﯾک پيروزي به حسـاب آوردنـد.
بی جھت نيست که در خـطـبـه امـام
جمعه تـھـران در روز  27آذر 1360در
ﯾک لحظـه تـمـام سـخـنـرانـی ھـا و
اقدامـات سـه سـال اخـيـر بـه طـاق
نيسان سپرده می شود و سـخـنـران
اعتراف ميکند که "آمرﯾکا حرفی نـدارد
که ما نوکر او باشيم ولی به او فـحـش
بدھيم! "در دنياي امروز نوکري تنھا بـه
معنی راﯾج آن در قرنھاي قبل در نـظـر
گرفته نمی شود ،بلکه اتخاذ سياست
و روشی که ﯾک کشـور را مـلـزم بـه
تھيه ماﯾحتاج و ضـرورﯾـات و کـاالھـاي
اساسـی خـود از کشـورھـاي بـزرگ
صنعتی و بر طبق شراﯾط تعيين شـده
بوسيله آنھا بنماﯾد خود نـيـز ﯾـکـی از
مصادﯾق نوکري حتی از مصادﯾـق بـارز
آن بشـمـار مـی رود .از اﯾـن رو مـی
توانيم بگوﯾيم که اﯾن عبارت از خـطـبـه
نماز روز جمعه  27آذر ترسيـم واقـعـی
خطوطی است کـه ھـيـئـت حـاکـمـه
فعلی کشور ما در دوران سـه سـالـه
بعد از انقالب با دقت و بطور کامل طی
کرده است و ملت ما را اﯾنسان دسـت
و پا بسته چون طعمـه اي در جـلـوي
دندان ھاي تيز امپرﯾاليزم جھـانـی رھـا
ساخته است.
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در نتيجه چنين روش ھـا و اقـدامـات
است که ملت ما بحق اعتماد و اعتقاد
خود ر ا به اﯾن عناصر از دسـت داده و
اﯾنک حاميان حکومت به عده معـدودي
محدود شده که به علت ناآگاھی و ﯾـا
بھره برداري از مزاﯾاي مالی در حـول و
حوش بنيادھا و کميته ھا و محل ھـاي
پخش خـواروبـار و سـاﯾـر اجـنـاس در
مساجد و مراکز پاسدارھا در ارتباطـنـد
و ﯾا خود ﯾا وابستگانشان بطـرق دﯾـگـر
در غارت بيت المال و وجـوه عـمـومـی
ذﯾنفع و ذﯾسھـم ھسـتـنـد .مشـارکـت
تعداد قلـيـلـی از جـمـاعـات مـردم در
اجتماعاتی که از طرف مقامات حـاکـم
اعالن ميگردد و مقاﯾسه با نظاﯾر آن در
دوران انقالب انقـالب نشـانـه سـقـوط
محبوبيت و سلب اعتماد مردم نسبـت
به عناصرﯾست که به ناحق و چه بسا
با نقشه ھاي از قبـل تـنـظـيـم شـده
توانستند خود را در رأس انقالب بـزرگ
ملت اﯾران قرار دھند.
ملت شرافتمند اﯾران
جبھه ملی اﯾـران الزم مـی دانـد بـا
صراحت ھرچه تمام تر و براي بار دﯾـگـر
اعالم دارد که ھيئت حاکمه جابر بعلت
ظلم و فساد و پاﯾـمـال کـردن حـقـوق
مردم و نقض قانون اساسی کـه خـود
تدوﯾـن ،تصـوﯾـب و تـنـفـيـذ نـمـوده و
بخصوص کشتار دخـتـران و پسـران و
زنان و مردان ميھن ما اعتماد ملت و
ھمچنين مشروعيت قانونی خود را از
دست داده است .ما ھمچنيـن اعـالم
می دارﯾم حتی اگر اﯾن ھيئت حاکـمـه
می توانست در زمينه ھاي اقتـصـادي،
سياسی و اداري به موفقـيـت ھـائـی
نيز دست ﯾابد و مشکالت اقتـصـادي و
مالی و اداري کشور را به طرﯾقی حـل
کند و مسائل مربوط به نظم کشور و
امنيت زندگی و اشتغال و نظاﯾـر آن را
فيصله دھد و بر بيکاري و گـرانـی نـيـز
چــيــره شــود و ﯾــک نــظــام اداري و
اقتصادي و سـيـاسـی قـابـل دوام در
شراﯾط امروز جـھـان بـوجـود آورد ،بـا
اﯾنھمه تنھا به دلـيـل آنـکـه اقـدام بـه
تعطيل اصول دموکراسی و حـاکـمـيـت
ملی و نقض آزادي ھاي سـيـاسـی و
عقيدتی و نابودي حقوق سـيـاسـی و
اجــتــمــاعــی مــلــت کــرده اســت،
نميتوانست مورد قـبـول قـرار گـيـرد و
بعنوان نقض کننده ھدف ھاي انـقـالب
و استقرار مـجـدد نـظـام دﯾـکـتـاتـوري

محکوم و مطرود بود چه رسد به آنـکـه
در ھيچيک از آن زمـيـنـه ھـا نـيـز بـه
کوچکترﯾن موفقيتی ناﯾـل نـگـردﯾـده و
اصوال ً در مسيري گام بـرنـمـيـدارد کـه
وصول به چنين نتاﯾجی براي آن متصـور
باشد .و بھمين جھات ما آن کسانی را
ھم که می خواھـنـد بـا اسـتـنـاد بـه
اعمال و روش ھا و بطور کلی عملکـرد
ھيئت حاکمه بعد از انقالب و مقاﯾسـه
آن با اعمال و اقدامات ھيئت حـاکـمـه
قبل از انقالب در مـقـام تـوجـيـه رژﯾـم
قبلی برآﯾند و ھـدف ھـاي انـقـالب را
تخطئه کنند و اذھـان مـردم را بـراي
پذﯾرش استبداد جدﯾد آمـاده نـمـاﯾـنـد،
بشدت محکوم می کنيم .گرچه در ﯾک
مقاﯾسه مستقيـم و بـدون ھـرگـونـه
تجزﯾه و تحليل علمی اجتماعی گفته
شود که آنچه در سال ھـاي اخـيـر بـر
ملت ما گذشته چه از نظر مادي و چـه
از نظر معنوي بدتر و زﯾانبارتـر از دوران
پھلوي بوده است ،ولـی آگـاھـان بـه
مسائل اجتماعی ميدانند کـه تسـلـط
ﯾک قشردر واقع ضـد انـقـالب کـه بـا
لباس مذھب و عنوان دﯾن خـود را بـر
انقالب سوار و بر کشور تحـمـيـل کـرده
اند و ھمچنين امکاناتی که در جـامـعـه
براي سو ِء استفاده اﯾن قشر و انحـراف
انقـالب و ارتـکـاب ھـزاران جـنـاﯾـت و
خيانت نسبت به مصالح مردم بـوجـود
آمده خود معلول ناآگاھی بسياري از
توده ھاي مردم نسـبـت بـه مسـائـل
اجتماعی و سياسی و نـتـيـجـه دوران
طـوالنـی اخـتــنـاق و خــفـقـان رژﯾــم
استبدادي گذشـتـه بـوده اسـت .ھـر
آنچه جامعه مـا امـروز بـر دوش مـی
کشد ره آورد رژﯾمی است کـه نـزدﯾـک
به شصت سال حساس ترﯾن فـرصـت
ھاي تارﯾخی را کـه بـراي پـيـشـرفـت
فکري و جھش معنوي و مادي جامـعـه
اﯾران وجود داشت از مردم مـا سـلـب
نمود .ما نباﯾد اجازه بـدھـيـم کـه اﯾـن
ناآگاھـيـھـا ﯾـکـبـار دﯾـگـر مـورد سـو ِء
اسـتـفــاده عـنــاصـر مــغـرض و دالالن
استعمار و کسانيکه ساليان دراز ثـروت
اﯾن کشور را به غـارت بـرده انـد قـرار
گيرد و بعنوان عکس العـمـل در بـرابـر
نظام ظالم و جابر و فاسد و خـونـخـوار
حاکم کنونی ھدفھاي واقعی انقالب را
لکه دار سازند و افکـار مـردم را بـراي
پذﯾرش نظام استبـدادي جـدﯾـد آمـاده
سازند.

ما نباﯾد اجازه بدھيم که با بھره برداري
از شراﯾط روانی خاصی کـه امـروز بـر
جامعه ما حاکم گردﯾده است و ناشـی
از سختی زندگی طاقت فرسا و ظـلـم
و شکنجه و قساوت و سبعيت حاکمان
خونخوار و ھرج و مرج حاکم بـر کشـور
است عامالن اسـتـبـداد و اسـتـعـمـار
فرصت ﯾابند تا زمينه ر ا مـجـدداً بـراي
ﯾک دوره خفقان استبداد دﯾگر مساعـد
سازند و با نوﯾد امنيت و رفاھيت مادي
براي دورانی دﯾگر ملت را بنوعی دﯾگـر
اسير سازند و مانند گذشته از مسـيـر
پيشرفت جامعه انسـانـی بـدور نـگـه
دارند .ما اگر ھيئت حاکمه جابر و ظالم
فعلی را محکوم می کنيـم و بـھـمـان
دليل و ھمراه آن و بلکه بيـشـتـر رژﯾـم
استبدادي دوران قبل از انقـالب را کـه
مســئــول و مســبــب واقــعــی وضــع
نابسمان فعـلـی مـحـسـوب مـيـشـود
محکوم می نمائيم.
استبداد از ھر نـوع و بـه ھـر شـکـل
عامل ناآگاھی جامعه و نـفـی کـنـنـده
قدرت ملت و نابـودکـنـنـده ارز شـھـاي
انسانی توده ھاي مردم است.
آزادي ھاي سياسـی ،اجـتـمـاعـی و
دموکراسی و حاکميت مـلـت ضـامـن
پيشرفت معنـوي و مـادي جـامـعـه و
رشــد وجــدان اجــتــمــاعــی انســان و
شــکــوفــائــی ارزش ھــاي جــامــعــه و
برقراري امنيت واقعی در ھمه شـئـون
زندگی و تأمين استقالل ملی در برابـر
سلطه استعمار جھانی است.
در اوضاع و احوال امروز جھان فـقـط در
پرتو دموکراسی و آزادﯾھاي سياسی و
اجتماعی و حاکـمـيـت واقـعـی مـلـت
است که ميتـوان در جـھـت بـرقـراري
عدالت اجتماعی و نابودي فقر و
بدبختی بـکـوشـش پـرداخـت و بـراي
تحصيل و تأمين حـقـوق مـحـرومـان و
مردم زحمتکش به مبارزه پرداخت.
ھموطنان شرافتمند
براساس محکوميت ھيئت حاکمه جابر
و ظالم و فاسد کنونی و بـا تصـمـيـم
قاطع به طرد ھر گونه نظام استبـدادي
وابسته ،براي اﯾرانی آزاد و پيشرفته و
مستقل آماده شوﯾم.
تھران ،دھم دﯾماه 1360
جبھه ملی اﯾران

ﻣﺼﺪق روﺣﺖ ﺷﺎد

ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﻳﺮان
ھموطنان عزﯾز!
طی چند روز گـذشـتـه ھـمـه مـا در
ميھنمان شاھـد روﯾـدادھـای تـلـخـی
بودﯾم که قلوب ملت اﯾران را جرﯾحه دار
نموده است .در زندان شـھـر قـم ﯾـک
زندانی سياسی که به شراﯾـط زنـدان
خود معترض بوده واز دو مـاه قـبـل بـه
تنھا وسيله اعتراض ﯾک زندانی ﯾعـنـی
اعتصاب غذا دست زده بوده است ،بـا
مرگ روبرو می شود.
در شھر زاھدان در ﯾک مدرسـه پـيـش
دبستانی به علت استفاده از بـخـاری
نفتی قدﯾـمـی وخـارج از رده ،چـھـار
کودک خردسال  6ساله طعـمـه آتـش
شدند و جان خـود را ازدسـت دادنـد.
واقعه ای که چندﯾن بـار نـيـز قـبـال در
شھر ھای مختلف رخ داده است.
در تھران در مرکز علـوم و تـحـقـيـقـات
وابسته به دانشگاه آزاد که بـه عـلـت
قرار گرفتن در ارتفاع بسيار زﯾاد ،اصـوال
فاقد استانداردھای الزم جھت در نـظـر
گرفته شدن برای دانشگاه بوده است،
اتوبوسی مستعمل و نامطمئن حـامـل
دانشجوﯾان می شود تـا آن ھـا را از
جاده پر پيچ و خـم وبـدون حـفـاظ بـه
محوطه ی کالس ھای آمـوزشـی
برساند .اﯾن اتوبوس ارابه مـرگ
دانشجوﯾـان مـی شـود ودر
سقوط آن به دره ده نفر از
دانشجوﯾان کـه سـرمـاﯾـه
ھای ملی و آﯾنـده سـازان
اﯾن کشورند جان خود را از
دست داده وتـعـدادی نـيـز
مجروح ومصـدوم بـر جـای
ميمانند.
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در اھواز و ھفت تپـه ده
ھــا نــفــر از کــارگــران
شرافتمندی را که ماه
ھا از درﯾافت حـقـوق
خــود مــحــروم بــوده
اند ،بازداشت وبرخی
را مورد ضرب وشتم و
شکنـجـه قـرار داده
اند.
در اصـفـھـان
مــعــلــمــان
ارجــمــنــد و
فرھيخته را
که با نـدای
حق طلبـی و
اعتراض به وضـع

معيشتی خود به خيابان آمده بودند بـا
گاز اشگ آور و ساﯾر وساﯾل تھاجـمـی
مورد حمله قرار داده و تعداد کثيـری از
آنان را بازداشت وروانه زندان کرده اند.
بدﯾھی است که اﯾن روﯾـداد ھـای نـا
گوار ،علتی جز ناکارآمدی حـاکـمـان و
سوء مدﯾرﯾت آنان وبی توجھی به امـور
مربوط به زنـدگـی ورفـاه مـلـت اﯾـران
ندارد .اﯾن حوادث سـبـب تـاثـر وتـالـم
شدﯾد جامعه اﯾران گردﯾده است.
جبھه ملی اﯾران وقوع اﯾن حادثه ھـای
دردناک و اندوه بار را بـه مـلـت بـزرگ
اﯾران به وﯾژه به خانواده ھاﯾـی کـه در
اﯾن حوادث مستقيما آسيب دﯾـده انـد
تسليت می گوﯾد .وھيئـت حـاکـمـه و
را
مدﯾرﯾت کشـور
مســـــئـــــول
پــيــداﯾــش
اﯾـــــــــن
روﯾــداد
ھــای
نــــــا

گوار ميداند .آﯾا نـبـاﯾـد در اﯾـن الﯾـحـه
بودجـه سـال  98کـه در آن ھـزاران
ميليارد تومان به نھادھای اﯾدئـولـوژﯾـک
اختصاص ﯾافته اندکی ھم به تـجـھـيـز
مدارس و وساﯾل گرماﯾش اسـتـانـدارد
برای آن ھا وتامين اتوبوس برای مـرکـز
عــلــوم وتــحــقــيــقــات و حــفــاظ جــاده
کوھستـانـی آن وانـدکـی ھـم بـرای
پــرداخــت حــقــوق مــعــوقــه کــارگــران
زحمتکش و مطالبات معلمـان شـرﯾـف
اختصاص داده ميشد؟ زمامداران کشور
باﯾد به اﯾن پرسش پاسخ دھند.
ھشتم دﯾماه 1397
تھران – شورای مـرکـزی جـبـھـه
ملی اﯾران

ﺳﻌﻴﺪﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ:در رﺟﺎﻳﻲﺷﻬﺮ ﺳﻨﻲﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﺑﺮاي ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪن ﻣﻴﺒﺮدﻧﺪ
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سعيد عابدﯾنی کشـيـش آمـرﯾـکـاﯾـی
اﯾرانیتبار در مصاحبه بـا فـاکـسنـيـوز
وحشــتــی را کــه دﯾــده و در پشــت
ميلهھای زندان تحمـل کـرده تـوضـيـح
داد.
سعيد عابدﯾنی :در زندان اوﯾن زمـانـی
که چشـمـبـنـدم را بـرداشـتـم امـيـر
حکمتی را دﯾدم بسيار بـراﯾـم درد آور
بــود کــه بــا او چــه کــردهانــد ،دﯾــدم
چشمھای او کامال ً سياه شده ،بسيـار
الغر شده ،بسيار ضعيف شده و گـرﯾـه
کردم ،اﯾن ﯾک جنگ واقعی بود ،بـراﯾـم
بسيار سخت بود.
آنــھــا بــه مــا کــتــاب بــرای خــوانــدن
نــمــیدادنــد ،لــبــاس خــودمــان را
نمیدادند ،ھيچ چيزی نمیدادند.
فاکس نيوز :آﯾا آنـھـا تـو را شـکـنـجـه
کردند ،البتـه فـکـر مـیکـنـم سـلـول
انفرادی خود شکنجه اسـت ،زنـدانـی
کردن ﯾک فرد بهخاطر مـذھـبـش خـود
شکنجه است .آﯾا شمـا را شـکـنـجـه
جسمی کردند؟
سعيد عابدﯾنی  :بـلـه ،در بـازجـوﯾـی
ﯾکبار مرا بهشدت کتک زدند ،زﯾرا آنـھـا

میخواستند من چيزی را بنوﯾسم کـه
انجـام نـداده بـودم ،بـهشـدت تـالش
کردند به اعتبارم در اﯾران لطمه بـزنـنـد
برای ھمين از من خواستند چيزھـاﯾـی
را بنوﯾسم و امضا کنم که من آن کارھا
را انجام نداده بودم.
در واقع در دادگـاھـی قـاضـی درب را
میبست و باز جوﯾان شروع به کـتـک
زدن من میکردند.
در آنزمان بود که مـعـدهام شـروع بـه
خونرﯾزی کرد.
زمانی که بـازجـوﯾـی مـیشـدم ،بـاز
جوﯾم به من گفت:
میخواھم با تو سه کار انـجـام دھـم،
اول میخواھم تو را با زندانيان القاعده
بياندازم و آنھا تو را تـا سـرحـد مـرگ
کتک بزنند ،که بعد اﯾن کـار را کـرد و
بهدست آنھا تـا سـرحـد مـرگ کـتـک
خوردم ،ولی خدا بود که مـرا در آنـجـا
نجات داد.
دوم گفت :میخواھم تو را به رجـاﯾـی
شھر بفرستم که زندان آن بدتر از اوﯾن
است ،سومين چيز تھدﯾد به مرگ بـود
که گفت:
زمانی که تو دوران محـکـومـيـت ات را
تمام کـنـی و بـه آمـرﯾـکـا بـروی مـا

ھميشه تو را تعقيب میکنيـم و اگـر
شروع بـه کـارھـاﯾـی کـه کـردی
بکنی به مانند ساﯾر کشـيـشـانـی
که اﯾن کار را با آنھا کردﯾم تو راھم
خواھيم کشت.
سعيد عابدﯾنی در انـتـھـا مـيـگـوﯾـد:
بدترﯾن چيزی که دﯾدم اﯾن بود زمـانـی
که سنيھا را برای اعدام میبـردنـد در
مقابل چشمان ما بود ،دھـھـا نـفـر از
آنان را برای حلقآوﯾز کردن بردند.
ھر چھارشنبه در رجاﯾی شـھـر ھـنـوز
افراد را اعدام میکنند .اکثر آنھا سنی
ﯾا برخی زندانيان سياسی ھستند. ،
زمانی که میخواستند آنھا را بـبـرنـد
سربازان دست و پای آنھا را گـرفـتـه و
)روی زمين( میکشيدند مانـنـد آنکـه
گوسفندی را برای سر برﯾدن میبرند.
دﯾدن انسـانـھـاﯾـی کـه بـرای اعـدام
مــیبــردنــد ،صــحــنــهھــای بســيــار
وحشتناکی بود.

سلبريتي هﺎ ﺍز مﺎ چه مي خوﺍهند؟
م ؛
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بعد از طاعون ،ھيچچيز به انـدازۀ ﯾـک
سلبرﯾتی خطرناک نيست ،به ﯾـقـيـن،
اگر مراقب نباشيـد ،بـه آنھـا مـبـتـال
شـــــــــد.
خـــــــــواھـــــــــيـــــــــد
سلبرﯾتیھا به مدد رسانهھاﯾی که در
اختيار دارند ،اﯾن روزھا ھمهجا ھستند
و بيش از ھر زمانی خطرساز شدهانـد.
آنھا برای تسری افکارشان تـنـھـا بـه
ﯾک صفحه مجازی احتياج دارنـد تـا از
اﯾن طرﯾق تمام آن ابتـذالـی را کـه در
اختيار دارند ،ﯾکجا در شـمـا سـرازﯾـر
کــــــــــــــــــنــــــــــــــــــنــــــــــــــــــد.
اﯾن عالمان دھر قبل از آنکه فکرش را
کرده باشيد ،شما را به راحتی ھـرچـه
تمامتر بردۀ خـوﯾـش خـواھـنـد کـرد.
سلبرﯾتیھا اگـرچـه انـواع و اقسـام
گوناگونی دارند اما در ﯾـکچـيـز کـامـال ً
مشــتــرکانــد و آن اظــھــارنــظــرھــای
سطحی در تمامی حـوزهھـاسـت ،از
«ادبيات »و «سـيـاسـت» گـرفـتـه تـا
«فـــلـــســـفـــه »و «پـــزشـــکـــی ».
ھيچکس ﯾارای مقابله با نظرات و آرای
سلبرﯾتی ھا را ندارد ،مـمـکـن اسـت
نظر ﯾک پزشک مـتـخـصـص را دربـاره
بيماریتان نپذﯾرﯾد اما ھرگز از نـظـرات
ﯾک سلبرﯾتی عـبـور نـخـواھـيـد کـرد.
آنھــا در دورانــی کــه روشــنــفــکــران
حقيقی ،امکان و اسباب تاثيرگذاری را
از کف دادهانـد ،بـا سـرعـتـی ھـرچـه
تمامتر و در قامت اﯾـنـفـلـوئـنـسـرھـای
)تأثيرگذاران( اجتماعی ،گوی سـبـقـت
را از ھمه ربوده و وظيفه شـکـلدھـی
به تودهھـا را در اخـتـيـار گـرفـتـهانـد.
مواردی نظير سکوت نخبگان ،سرکـوب
روشنفکران و ﯾا ھر چـيـز دﯾـگـری کـه
اسمش را بگذارﯾـم ،سـبـب شـده تـا
ميدان برای سلبرﯾتیھا ،فراخ شـده و
اﯾن روزھـا ،آنھـا صـحـنـهگـردان اﯾـن
ن آشـــفـــتـــه بـــاشـــنـــد.
مـــيـــدا ِ
در دورانی که ما نـه فـرصـتِ خـوانـدن
کتاب دارﯾم و نـه حـوصـلـه شـنـيـدن
رھــنــمــودھــای بــه غــاﯾــت غــامــض
روشنفکران ،سلـبـرﯾـتـیھـا بـھـتـرﯾـن
ارمغان برای جـوﯾـنـدگـان پـکـيـجھـای
مکدوناليزه شـدهای از بـیخـردی و
ھســــــتــــــنــــــد.
تســــــاھــــــل
سلبرﯾتیھا برای تاثيرگذاریشان ﯾـک

خالصه آنکه سلبرﯾتیھا ﯾا ھمان روشنفکران پالستيکی
میتواننـد حــتی از طـاعون ھــم خطرنـاکتر باشــند ،اﯾــن
قھرمانــان عــصر اﯾنــستاگرام کــه حامــل وﯾــروس »توھــم
ھمـــهچيز فھمـــی «ھـــستند از ســـطحینگری تودهھـــا
بيشترﯾن بھره را بـرده و بـا ھمراهسـازی مـشتی فـالوور
بیھدف و مقلد ،توانـستهاند انحطـاط اجتمـاعی را کليـد
زده و ﯾکهتاز ميـدان جرﯾانسـازیھای اجتمـاعی باشـند.
آنھا از ما توقـع دارنـد تـا مقلـدان بیفکـری باشـيم کـه
پيشکش نظرات فاخرشان میکنيم.
الﯾکھایمان را
ِ
ابزار بزرگ در دست دارند و آن تـوھـم
»داناﯾی «و »ھمهچيز فھمی« اسـت،
در بازار مکارهای که بـا مـلـغـمـهای از
اباطيل مواجھيم ،اﯾـن سـلـبـرﯾـتـیھـا
ھستند که با اﯾستادن بر شـانـهھـای
شــھــرت و آوازهشــان ،بــر اﯾــن بــازار
حکمرانی میکنند ،آنھا از خير ھـيـچ
مســالــهای بــرای اظــھــارنــظــر عــبــور
نمیکنند و ما را به گونهای تحت تاثـيـر
قــرار مــیدھــنــد کــه ذرهای در بــاب
تخصـصشـان از خـوﯾـش پـرسـشـی
بــــــاشــــــيــــــم.
نــــــداشــــــتــــــه
«سياستمداران» ،اصلیترﯾن حـامـيـان
ن سلبرﯾتیھا ھستند ،زﯾـرا
پيدا و پنھا ِ
برای آنان اﯾن تغيير مرجعيت فـکـری و
فــرھــنــگــی ،مصــالــح فــراوانــی دارد.
در جامعه ما ھيچچيز به اندازه حماﯾـت
ﯾک بازﯾگر سينما و ﯾا ﯾک فوتبالـيـسـت
برای سـيـاسـيـون مـفـيـد و کـارسـاز
نــــــــــــــــيــــــــــــــــســــــــــــــــت.
سلبرﯾتیھا برای ﯾک سياستمـدار بـه
مثابه ابزاری قـلـمـداد مـیشـونـد کـه
میتوان بواسطه آنھا ،تـودهھـا را بـا
خود ھمراه کرد و اﯾن چيزی نيست که
ﯾک سياستمدار زﯾرک حتی به قيـمـت
انحطاط اجتماعی ،بـه راحـتـی از آن
عبور کند .اﯾن ابزار سھلی که امروز در
جھت ھمراهسازی مردم بکـار گـرفـتـه
شده است ،ماحصل برکناری نخبگان و
روشنفکران اصيلی است که بزرگترﯾـن
مخاطرهشان در نظام اجتماعـی امـروز
ما« ،پرسشگری و نقادی »بوده و اﯾـن
ھمان چيزﯾست که سـلـبـرﯾـتـیھـا از
جرات و تـوان طـرح آن بـیبـھـرهانـد.

اﯾن جرﯾان از چـنـان قـدرت مـھـيـبـی
برخوردار است که حتی نوﯾسـنـدگـان،
ھنرمندان ،نـخـبـگـان و روشـنـفـکـران
حــقــيــقــی بــرای تــاثــيــرگــذاری و
جرﯾانسازی اجتماعی باﯾد در ابـتـدای
امر ،خود را به ﯾک سلبرﯾتی بدل کنند،
سپس در گام بعدی با افکار عـمـومـی
شــــــونــــــد.
مــــــذاکــــــره
وارد
برای سلبرﯾتیشدن بـاﯾـد دسـت بـه
دامان کليپھای ﯾـک دقـيـقـهای و ﯾـا
کپشنھای  2200کاراکتری شـد و از
ســيــاســت و ھــنــر گــرفــتــه تــا
ســيــاهچــالــهھــای فضــاﯾــی را از
اظھارنظرھای ناچيـز خـود بـینصـيـب
نگذاشت.
خالصه آنکه سلبرﯾتـیھـا ﯾـا ھـمـان
روشنفکران پالستيکی میتوانند حتی
از طاعون ھم خطرناکتر باشـنـد ،اﯾـن
قھرمانان عصر اﯾنستاگرام کـه حـامـل
وﯾروس »ھمهچيز فھمی «ھستـنـد از
سطحینگری تودهھا بيشترﯾن بھره را
برده و با ھمراهسازی مشتـی فـالـوور
بیھدف و مقلد ،توانستهاند انـحـطـاط
اجتماعی را کليد زده و ﯾکهتـاز مـيـدان
جرﯾانسازیھای اجتمـاعـی بـاشـنـد.
آنھا از مـا تـوقـع دارنـد تـا مـقـلـدان
بیفکری باشيم که الﯾـکھـایمـان را
پيشکش نظرات فاخرشان میکنيم.
ِ
سلبرﯾتیھا از ما چـه مـیخـواھـنـد؟
ﯾادداشتی از :حسام محمدی؛ منتشـر
شده در روزنامه »آفتاب ﯾز د«

ﭘﺸﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ رو ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ

ﺟﻬﺎن ﭘﻬﻠﻮان ﺗﺨﺘﻲ،
ﭘﻬﻠﻮان ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠّﻲ اﻳﺮان
وﯾژگـــی موجـــب شـــد کـــه او بـــه «
پھلوانی » ُبعدی «ملی »بدھد و »دکتر
محمد مصدق« را به عنوان مراد فکـری
و رھبر سياسی خود برگزﯾند.

ھفـــدھم دیمـــاه ھـــر ســـال ﯾـــادآور
درگذشــت قھرمــان ملــی اﯾــرانزمين،
جھان پھلوان غالمرضـا تخـتی و ﯾـادآورِ
نمــاد فرھنــگ پھلوانــی بپاخاســته از
نَھضَت ملی اﯾران به رھـبری شـادروان
دکــتر محمــد مــصدق اســت .مــا ﯾــاد و
خاطره پاﯾـداری و دالوریھـای پھلـوان
تخـــتی در قلمـــرو اخـــالق ،اجتمـــاع،
سياست و ورزش را گرامی میدارﯾم.
غالمرضــا تخــتی زادة محلــة خانیآبــاد
طھـــران در زمـــانی دوران کودکـــی را
گذراند که از ﯾک روی آميخته بـا فقـر و
نـــابرابری مـــردم و در روی دﯾگـــر بـــا
استبداد سياه رضاشاھی ھمراه بود.
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غالمرضــــا از ھمــــان زمــــان فقــــر
ھموطنانش را که ناشی از اسـتبداد و
استعمار بود بـا چـشم خـو د دﯾـد وبـا
جسم وجان خود لمس کـرد .او مدتـی
در شــرکت نفــت در مــسجد ســليمان
مشغول به کار شد .و دﯾـدن مـستقيم
سلطه انگلستان بر مخازن نفتی ،او را
ُ
بـــه دو عامـــل اســـتبداد و اســـتعمار
حساس کرد .او در بيست سـالگی بـه
ّ
تيــم کــشتی پــوالد پيوســت .ھمزمــان
نَھ ـضَت ملــی اﯾــران بــه رھــبری دکتــر
محمد مصدق در سال  1328آغاز شده
بود .تختی مبارزات سياسی خود را بـا
پيوســتن بــه حــزب زحمتکــشان ِملّــت
اﯾران آغاز کرد .چندی بعـد بـه واسـطه
خيانـــت مظفـــر بقـــائی ،او بـــا دﯾگـــر
ھمرزمـــانش "نـــيروی ســـوم حـــزب
زحمتکـــشان ملـــت اﯾـــران" را بنيـــان
نھادنــد .در آســتانه کودتــای  28مــرداد
 1332وقتی " نيروی سوم " نيز بـه دو

حــزب منــشعب گردﯾــد او بــه حــزب
سوسياليست پيوسـت وھمـراه حـزب
خود به نھضت مقاومت ملـی و بعـد از
سال  1339به جبھـه ملـی اﯾـران وارد
شــد ومــسئوليت ســازمان ورزشــکاران
جبھه ملی اﯾران را پذﯾرفت .اودر سـال
 1341به نما ﯾنـدگی از طـرف سـازمان
ورزشکاران ،در کنگره جبھه ملی اﯾـران
شرکت نمود و در آن کنگره بود کـه بـه
عضوﯾت در شورای مرکزی جبھه ملـی
اﯾران انتخاب شد.
او پرورش ﯾافته نھضت ملی اﯾران بود و
ھمـــواره خـــود را خـــاک پـــای ملّـــت،
خــدمتگزار و کنــار مــردم میدانــست.
زﯾرا مل ّتدوستی و مل ّتگراﯾی ﯾکـی از
اصــول اعتقــادی پــيروان نَھ ـضَت ملّــی
اﯾران است .تختی انسانی نوعدوسـت
بود ،نوعدوستی و انساندوسـتی وی
شـــھرت جھـــانی داشـــت و ھمانـــا
انساندوســـــتی ﯾکـــــی از ارکـــــان
دموکراســی اســت .او دانشآموختــه
دانش سياسی نبود .امـا پوﯾنـدگی در
راه نھــضت مل ّــی و رھــروی از مکتــب
مصدق ،اﯾن بينش و خـرد را بـرای وی
به ارمغان آورد.
تخــتی ضــمن اﯾنکــه نھاﯾــت عــشق
وعالقـــه را بـــه مـــردم وھموطنانـــش
داشت ،در عين حال برآمده از ﯾک آﯾين
پھلوانـــی بـــود .زﯾـــرا در طـــول تارﯾـــخ
پھلوانی ،عيّاران ھمواره در کنـار مـردم
بودند .تختی تبلور «پھلـوان مردمـی »
بــود .ا ّمــا او تحوّلــی شــگرف در تارﯾــخ
پھلوانــی اﯾجــاد کــرد .زﯾــرا امتيــاز وی
نسبت به آن سـنت پھلوانـی ،زﯾـست
در دوره نھضت مل ّی اﯾران بود .و ھمين

پھلوان تختی در پاﯾان دولت ملی دکتـر
مصدق ،در کنار افتخارآفرﯾنی در قلمـرو
ورزش ،در مقابـــل دســـاﯾس عوامـــل
داخلــی و خــارجی ،نقــش بــسزاﯾی
داشــت .نقــش او و دﯾگــر ﯾــارانش در
بیاثر کردن دسيسه  9اسپند  1331و
کودتای  25امرداد  1332خورشـيدی در
خاطرهھــا مانــده اســت .درﯾغــا کــه بــا
کودتای ننگين  28مرداد ،اميـد و آرمـان
تختی و مل ّت اﯾران ،به ناکامی گراﯾيـد،
گرچــه بنيــاد نھــضت مقاومــت ملّــی از
فردای کودتـا بـا شـعار «نَھـضَت ادامـه
دارد» ...بذر اميـد را در دل ملـت اﯾـران
زنده کرد.
کودتــای  28مــرداد در روحيــه تختــی
اثرگـــذار بـــود .امـــا درخـــشش وی در
مسابقات بينالمللی ،موجـب بازﯾابـی
اميد و آرمان در دل خود و مل ّتش شـد.
او در تمـــامی مـــسابقات ســـرافراز و
سربلند بيرون آمد.
تختی ورزش و سياسـت را نـه صـحنه
نمــاﯾش کــه صــحنه پيکــار میدﯾــد .در
مـــــسابقات المپيـــــک ملبـــــورن در
ســال 1956ﯾعـــنی دو ســـال پــس از
کودتـا ،بغـض فروخفتـه شکـست اراده
مل ّت و نَھضَت مل ّـی اﯾـران را در سـپھر
ميــدان ملبــورن در پيکــار بــا حرﯾفــان
آمرﯾکاﯾی ،انگليس و روسی )سه گانه
ھمبــــسته کودتــــا( میدﯾــــد .او بــــا
شکست حرﯾفان روسی ،انگليـسی و
آمرﯾکــاﯾی موجــب بــه اھــتزاز درآمــدن
پرچم اﯾرانزمين بر صـدر تمـامی ملـل،
ﯾاد حماسه قيام مل ّـت اﯾـران در دولـت
مل ّی دکـتر مـصدق و پـيروزی اﯾـران بـر
سيطره انگلستان ،را زنده کرد .البته او
در دوران نھضت مقاومت مل ّی با برخی
از ھمونــدان «حــزب سوسياليــست»
مانند حسن خرمشاھی،روح ﷲ جيره
بنــدی ،حــسين ســکاکی و ھمچنيــن
دکــتر حيــدر رقــابی ھمکــاری نزدﯾکــی
داشــت .نــبرد و پيکــار او در دھــه 30
ﯾـــادآور فـــراز و فـــرود ،شکـــست و
پيروزیھـای نَھـضَت ملّــی اﯾـران در آن
برھه تارﯾخی است.

آرام
گرفت.

توقف جبھه مل ّی اﯾـران در سـال 1343
و درگذشــت رھــبر جبھــه ملّــی اﯾــران
دکتر محمد مـصدق در سـال  1345در
روحيه او اندوھی ژرف اﯾجـاد کـرد ،اوج
انــدوھش حــضورِ غمگنانــه او ،در آﯾيــن
چھلم دکتر مصدق درفروردﯾن  1346در
احمدآباد بود .طولی نکشيد که پھلـوان
نھضت ملی ھم از ميـان مـا پرکـشيد.
گرچــه بدرقــه او فــضای غمبــاری را در
ميــان مــردم و ملتــش رقــم زد ،امــا
ســتاﯾش مــردم بيــانگر عــشق ميــان
تختی و ملتش و موجـب جـاوادنگی او
در تــارﯾخ اﯾــران و نھــضت مل ّــی شــد.
جــوّ خفقــان بــا
بدرقهکننــدگان در آن َ
صدای بلند فرﯾاد ميزدند» :دانـشجوﯾان
بدانيد ،کارگران بدانيـد ،بازارﯾـان بدانيـد
تختی مـصدقی بـود ».ضـمن اﯾنکـه
پيکــر عزﯾــز وی در کنــار قھرمــان دﯾگــر
نَھـــضَت ،ﯾعـــنی «حـــاج محمدحـــسن
شمشيری »قھرمان قرضة مل ّـی اﯾـران

جبھــــه
ملّـــــی
اﯾـــــران
در
شــراﯾط
فعلـــی
کـــشور
بــر اﯾــن
بـــــــاور
اســــت
کــه بــا
توجــــه
بـــــــــه
َفـــساد
نھادﯾنـــهای کـــه در ســـطوح مختلـــف
حاکميت اﯾجاد شده ،تا جاﯾی که دﯾگـر
سطوح جامعه را ھم در نوردﯾـده؛ و بـا
توجــه بــه بــی اعتنــاﯾی حاکميــت بــه
منافع ملی اﯾران و سوء مـدﯾرﯾت ھـای
مکرر سياسی ،اقتـصادی ،فرھنگـی و
اجتمــاعی ،پيونــد بــا ارکــان عقيدتــی
نَھــضَت ملــی اﯾــران میتوانــد بــرای
جامعه نوﯾـدبخش باشـد .دولـت ملـی
دکتر مصدق رھـبر جبھـه ملـی اﯾـران،
ضــمن خــدمات فــراوان در قلمروھــای
مختلــــف بــــه وﯾــــژه استوارســــازی
رﯾـــشهھای دموکراســـی و حاکميـــت
ملّــی ،دولــت و نَھــضَتی پاکدســت و
َفسادناپذﯾر بود .جھان پھلوان تخـتی از
شخصيت ھای نامدار جبھه ملی اﯾران
است که َمنش مل ّی پھلوانانه او بـرای
مـــا میتوانـــد الگوﯾـــی اخالقمنـــد در
مواجھه با استبداد و َفساد باشد.

تختی چنين ميگوﯾد:
جھـــانپھلوان بــــود بيــداردل * در اﯾـــن
شير ژﯾانی دگـر * بـه ورزشگری
بيشه
ِ
پھلوانـــی گـــزﯾن * بــــه روشـــندلی
نکتــهدانی دگــر* ھــرآنکس کــه اﯾــن
قھرمــان دﯾــد گفــت * بــهپا خاســت
ستّارخانی دگـر* سوی جبھـهی مل ّـت
آورد روی*
کـــه بــودش بهســر ســاﯾبانی دگــر*
نيا َرست آلوده گشتن به ننگ * که بود
از شرف ترجمانی دگر
صـــدﯾقی چھـــره
دکـــتر غالمحـــسين َ
درخــشان نھــضت ملــی اﯾــران ،در 17
دیمــاه  1358خورشــيدی در مراســم
نکوداشت جھان پھلـوان تخـتی چنيـن
گفت:
»پھلــوان مــا مــردی آزاده و جوانمــرد و
فــروتن و بردبــار و محبــوب و مھربــان و
راســـتگو و درســـتکار و بـــیآالﯾش و
بزرگمنش و قانع و پاﯾدار در دوستی و
جامع زورمندی و بیآزاری و از دوروئـی
دور و بــری بــود .بــا صــفای بــاطن در
حماﯾـــت از مظلومـــان و مـــستمندان
میکوشيد .او انسانی روشناندﯾش و
آزادیخواه و طالـب عـزت ملـی و بلنـد
نــامی اﯾــران بــود و بــه ھميــن ســبب
مجذوب شھامت و حـسن سياسـت و
روشــنبينی و خلـــوص نيـــت پھلـــوان
سياســی عــصر ،دکــتر محمــد مــصدق
شد».
شانزدھم دﯾماه 1397
تھــران – شــورای مرکــزی جبھــه
ملی اﯾران

ادﯾب برومند شاعر ملی اﯾـران در بـاره
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اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
ھموطنان عزﯾز! اعضاء و ھواداران ارجمند جبھه ملی اﯾران!
بدﯾنوسيله به اطالع ميرساند که بيانيه ھا و انتشارات جبھه ملی اﯾران توسط روابط عمومی اﯾن سازمان منتشر ميگردد.
ھمچنين مواضع و نظرات ما توسط سخنگوی ھيئت رھبری آقای دکتر محسن فرشاد و مقامات مسئول شورای مرکزی
ابراز می شود .بنا بر اﯾن بيانيه ھا و مصاحبه ھاﯾی که در روزھای اخير توسط چند تن از انشعاب کنندگان از اﯾن سازمان،
با امضای جبھه ملی سامانه ششم در برخی از رسانه ھا دﯾده شده ارتباطی با تشکيالت جبھه ملی اﯾران ندارد.
بيست ودوم دﯾماه 1397

ﺗﻬﺮان – ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان

شبﺎنهترین
شــــــــعــــــــر
شﺎملو
ﺳﺎﻳﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺎ
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شاملو شبانهای دارد که ھم از
شھرهترﯾن اشعار خود اوست و ھم
ﯾکی از دلپذﯾرترﯾن عاشقانهھای ادب
فارسی .گرهخوردگی ژرفترﯾن
احساسات فردی با عاطفﮥ تند
اجتماعی در اﯾن شعر قلهای بیمانند
آفرﯾده است .آھنگ و وزن ،قوافی و
موسيقی ،شکوه آرکاﯾيسم برغم
سھولت بيان ،کاربرد مدرن فنون
بالغی ،ھمهچيز و ھمهچيز در
سطحی عالی از تکامل و توازن
نشسته است .چه پرّوپاﯾی میکشند
پرندگان کلمات ،و بعد ،چه نشيب
نرمی میگيرند در شيب درۀ خيال.
میرﯾزند مثل آب ،میتابند مثل قطرۀ
طال در آفتاب:
مرا
تو
بیسببی نيستی.
به راستی
صلت کدام قصيدهای
ای غزل؟
شعر با ﯾک جملﮥ خبری آغاز میشود،
تا حکم صرﯾح شاعر را ،بی حاجت رد
و قبول ،صادر کند .اما شاعر بالفاصله
از حوزۀ خبر به حوزۀ انشا میرود که
پھنﮥ بيان محسوسات است .پرش
شاعر از حوزۀ خبر به حوزۀ انشا با ﯾک
جملﮥ پرسشی حادث میشود که در
زمرۀ پرسشھای بالغی است؛ ﯾعنی
نه مخاطب در پی پاسخ آن است و نه
اساساً پاسخی منطقی برای آن
میتوان جست .چگونه میشود
کسی ،خود غزلی باشد ،صلﮥ
قصيدهای؟ پيچش معنوی کالم در اﯾن
سطر پرسش را بینياز از پاسخ
میسازد و آن را چون عصارۀ خالص
زﯾباﯾی بر شيشﮥ جان مخاطب
میافشاند.
باقی شعر ھم در تحرک و تردد شاعر
بين دو حوزۀ خبر و انشا میگذرد.
ھمﮥ پرسشھا از سنخ پرسشھای
بالغی است :ستارهباران جواب کدام
سالمی به آفتاب از درﯾچﮥ تارﯾک؟ و
دوباره بازگشت به قلمرو خبر :کالم از

اما انگار برای انسان معاصر تنھا شور عشق کافی نـيـسـت .شـب او
بی تب اجتماع مھتاب نمیشود و شعف وقتی به اوج مـیرسـد کـه
عشق و انقالب با ھم بياميزند .انسان معاصر معشوق را نه فـقـط در
خلوت ميخانه ،که در جلوت خيابان ھم میخواھد .پـس وجـد وقـتـی
کامل میشود که محبوب از عمق دﯾدگانش آزادی محبوس را فـرﯾـاد
میزند
نگاه تو شکل میبندد .رفتوآمد مدام
شاعر بين دو حوزۀ انشا و خبر شعر را
پوﯾا و زنده و شورآفرﯾن کرده است.
ﯾکی میپرسد ،ﯾکی را جواب
میگوﯾد ،از ﯾکی حيرت میکند ،به
ﯾکی مرحبا میگوﯾد؛ گوﯾی در شبی
دراز فراز تپهای سبز و عطرآگين
اﯾستاده و ماه و خورشيد را دست به
دست میکند.
اما انگار برای انسان معاصر تنھا شور
عشق کافی نيست .شب او بی تب
اجتماع مھتاب نمیشود و شعف
وقتی به اوج میرسد که عشق و
انقالب با ھم بياميزند .انسان معاصر
معشوق را نه فقط در خلوت ميخانه،
که در جلوت خيابان ھم میخواھد.
پس وجد وقتی کامل میشود که
محبوب از عمق دﯾدگانش آزادی
محبوس را فرﯾاد میزند و نگاه را به
کالم بکشاند:
پس پشت مردمکانت
فرﯾاد کدام زندانی است
که آزادی را
به لبان برآماسيده
گل سرخی پرتاب میکند؟
شاعر ،با کنار ھم نشاندن گل وسرخ،
نام قھرمانی آرمانخواه را نيز برای
مخاطبان تداعی میکند .گل سرخی،
گلسرخی نيست اما باھمنشينی اﯾن
دو کلمه ﯾاد او را ھم فروزان میکند
وعشق و انقالب را چون دو با بافﮥ
پرپيچ به ھم میتاباند.
بند آخر شعر واجد اﯾھامی غرﯾب
است:
و دلت
کبوتر آشتیست
در خون تپيده
به بام تلخ.
با اﯾنھمه
چه باال
چه بلند
پرواز میکنی.
کلمﮥ بام اﯾھام دارد :معنای نزدﯾک آن
پشتبام است ،که با کبوتر و پرواز
تناسب دارد .معنای دور آن بامداد
است که با صبحگاه خونين اعدام
زندانيان تناسب دارد و از اﯾن روست
که شاعر آن را «تلخ »خوانده است.
پس در بند آخر ،شاعر محبوب و
محبوس را ﯾکی کرده ،و پيوند عشق
فردی و عشق اجتماعی را تجسد
بخشيده است.
آنچه دربارۀ اﯾن شعر عالی عجيب

است آن که ،عليرغم شھرت و
محبوبيت آن ،کمتر دربارهاش
نوشتهاند .آنچه نوشتهاند ،البته ھمه
در تاﯾيد قوّت فرمی و محتواﯾی آن
بوده ،ولی گوﯾی ھمگان مسحور
زﯾباﯾی تابوتمام آن شدهاند و زبانھا
در کامھا خشکيده است .و زﯾباﯾی
چنين است .در مقابل سطحی عالی،
سطحی متعالی از زﯾباﯾی ساکت و
خاضع باﯾد بود .شاﯾد تکامل و تعالی
اﯾن شعر ،ھم در فرم و ھم در محتوا،
چنان است که حرفی بيش از آن ،از
آن نتوان گفت .اﯾن شعر ھردو جنبه از
وجود شاملو را در خود جمعومجموع
دارد :عشق و آرمان اجتماعی .از
ھمين روست که چون داﯾرهای طالﯾی
در ازمنﮥ دور میگردد ،عطر ميوهھای
پخته میپراکند ،نجم و نقره میپاشد
و شبھای عاشقی ما را تابان و
چراغان میکند.

برگرفته از صفحه ساﯾه اقتصادی نيا

ﮔﻼﻳﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﻚ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻫﻨﺪي از اﻳﺮاﻧﻴﺎن؛

اﮔﺮ ﻣﺼﺪق ﻫﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﻮد...
)ﺧﻴﺎﻧﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ(
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با رد کردن بـخـشـش
شاه ،محمـد مصـدق،
قھرمان شـرق اعـالم
نمود تقصيری از او سر
نــزده اســت و بــرای
اثــبــات امــر تصــمــيــم
گــرفــت کــه از دﯾــوان
عالی کشـور نسـبـت
به رای صادره فـرجـام
بــخــواھــد و مــعــلــوم
نيست که اجـازه داده
خــواھــد شــد...ھــيــچ
وقت به ھـنـدی بـودن
خــود و مــخــصــوصــا
بــنــگــالــی بــودن خــود
آنقدر افتخار نکردم کـه
وقتی دکتر مصـدق را
دﯾدم .اگر دکتر مصـدق
به جای اﯾرانی ﯾک نفر
ھــنــدی بــود تــمــام
ھندوستان بلـنـد مـی
شـدو مـتـحـدا نشـان
می داد کـه چـگـونـه
عدالت باﯾد حکمـفـرمـا
شـــــــــــــــــــــــــــود.
در موقع مـبـارزه بـرای
استقالل ھنـدوسـتـان
بنگالـی ھـا بـيـش از
دﯾگران مبارزه نمودنـد.
چــنــدی پــيــش کــه
کــمــپــانــی خــارجــی
صـــاحـــب امـــتـــيـــاز
اتـوبـوسـرانـی شـد و
خواست ﯾک دﯾنـار بـه
قيمت بليط بـيـفـزاﯾـد،
چه طور تمام مردم بـه
طور متحد قيام کردندو
زﯾــر بــار اﯾــن تــحــمــيــل نــرفــتــنــد.
من ھمانقدر که ھندی ھستم اﯾـرانـی
و عرب ھستم .چه می توانم بگوﯾم از
برادران اﯾرانی خودم که نـامـردانـه بـه
پدر خودشان ،ﯾعنـی مـحـمـد مصـدق
خيانت کردند .محمد مصـدقـی کـه در
کشور او ،فرزندی به اﯾن صميـمـيـت و
قھرمانی به اﯾن بزرگی به بار نـيـامـده
است .من چه اسمـی مـی تـوان بـر

روی اﯾن رفتار برادران اﯾرانـی بـگـذارم،
نارو بگوﯾم ﯾا کلمه بـدتـری کـه واقـعـا
مستحق آن باشند ،برای خيانتـی کـه
به مصدق کردند .چه می توانم که اگـر
آنان را ببخشم ،کار غير قابل بخشـش
را بخشيده ام و اگر بـد بـگـوﯾـم مـثـل
اﯾنـسـت کـه بـه خـودم بـد گـفـتـم.
من در اﯾن روزنامه به زبان انگليسی و
در روزنامه دﯾگر به زبـان عـربـی بـرای

نھضـت مـلـی اﯾـران
مبارزه مـی کـنـم.آﯾـا
بيش از اﯾن کـاری از
من بر می آﯾد؟ بـلـی
ﯾک کـار دﯾـگـر مـی
تــوانــم بــکــنــم کــه
مشغول آن ھستم و
آنست که از خـداونـد
خواستـاربـاشـم کـه
اﯾــرانــيــان را از اﯾــن
خيانـت بـزرگـی کـه
نسبت بـه نـھـضـت
ملی خـود مـرتـکـب
شدند بـبـخـشـاﯾـد و
چشم و قلبـشـان را
باز کند و فـرزنـدانـی
تــربــيــت کــنــنــد کــه
بتوانـنـد بـرای اﯾـران
مــفــيــد بــاشــنــد.
پی نوشـت :مـقـالـه
ای از روزنــــامــــه
روشناﯾی Spotlight
مورخ  ٢ژانوﯾه )١٩۵۴
 ١٢دی  (١٣٣٢چـاپ
کلکته تحت عنوان «
اگر مصـدق ھـنـدی
بود »با عکس دکـتـر
مصــدق و در ردﯾــف
عکس دکتر مصـدق،
عکس دانشـجـوﯾـان
سه گـانـه :شـھـيـد
احـــمـــدقـــنـــدچـــی،
مصطفی بـزرگ نـيـا،
شرﯾعت رضوی که در
تارﯾخ  ١۶آذر ١٣٣٢
به وسيله فـرمـانـدار
نظامی در دانشـگـاه
تــھــران بــه قــتــل
رسيدند و ھـمـه سـالـه ،عـلـی رقـم
تضييقات دوره وحشت سـاواک در ١۶
آذرماه ھر سال ،مراسم ﯾادبود آنان در
دانشگاه تھران بـه عـمـل مـی آمـد.
دکتر محمد مصدق در دادگـاه تـجـدﯾـد
نظر نظامی ،جليل بزرگمھر ،ص ۵٩٨-
۶٠٠

اﻣﻴﻞ زوﻻ در ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ :داﺳﺘﺎن ﻳﻚ اﻋﺘﺼﺎب
رضا نوری روزنامه نگار
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رمان و واقعيتھـای اجتمـاعی گاھـی
آﯾنهوار بازتابدھنده ﯾکدﯾگرند ،حتی اگر
در دورهھــای متفــاوت تــارﯾخی ظاھــر
شــوند .کــارگران در طــول تــارﯾخ بــرای
احقاق حقوق خود مبارزه کردهانـد و بـا
وجود تفاوتھای مبارزاتی که متناسب
بـــا شـــراﯾط اجتمـــاعی-تارﯾخیشـــان
است ،اما شباھتھا دارند:
اجتماع و مشورت و اعتراض کارگران در
مراحــل آغــازﯾن ،تــصميم بــه اعتــصاب،
چگونگــــی اعتــــصاب ،پيروزیھــــا و
لبخنـــدھا ،شکـــست ھـــا و اشـــکھا،
خيانتھــــــا و تفرقهانــــــدازی درون
تـشکلھای کــارگری و زنــدان و جفــای
مضاعفی که بر پارهای از کـارگران وارد
میشــــود ،ھمــــه اﯾــــن مــــوارد در
جنبشھای کارگری ازجمله در جنبـش
کارگری اﯾران بـه چـشم میخـورد کـه
گـاه در قالـب رمـان بـازگوﯾی میشــود
گوﯾــی تجربهاﯾــست مکــرر .اﯾــن روزھــا
اعتصابات کارگری در ھفتتپـه و فـوالد
اھــواز جــزو خبرھــای رســانهھا بــود.
اســماعيل بخــشی ﯾکــی از کــارگران
فعـــال ھفتتپـــه دســـتگير شـــد و در
نامهای به محمود علوی وزﯾر اطالعات،
چگونگــــــی ضــــــرب و شــــــتم و
شـــکنجهھاﯾش در دوره بازداشـــت را
بازگو کرد.
از اميــل زوال بــه عنــوان بنيانگذارمکتــب
ادبی ناتوراليسم نام میبرند
آنچــه در روزھــا و ھفتــهھای اخــير در
منطقــه ھفتتپــه اســتان خوزســتان
گذشت ،به اندازه کافی ماﯾه و مـالط و
ﯾــادآور ﯾــک رمــان اجتمــاعی را دارد؛ از
شــروع اعــتراض و اعتــصاب کــارگران
شـــرکت کـــشت و صـــنعت نيـــشکر
ھفتتپه در آبانماه ،بازداشت کـارگران
و شعارھاﯾی که سر داده شد تا آزادی
نماﯾنده معترضان و قولھای مـسئوالن
به کارگران.
برای نوشـتن چنيـن رمـانی ،عـالوه بـر
شـــم ادبـــی و قلمـــی توانـــا ،باﯾـــد
چــشمھاﯾی بــاز و گوشھــاﯾی شــنوا
داشــت و ھمــه پيــشينهھا ،اســناد و
اخبــار را جمــعآوری کــرد؛ دقيقــا ھمــان
کــاری کــه اميــل زوال ،نوﯾــسنده بــزرگ
فرانسوی برای نوشتن رمان "ژرمينـال"
انجام داد.
تازه اﯾن ابتدای کار است .مثل زوال باﯾد
به بطن حادثه رفت و عالوه بر شـنيدن
سخنان رسـمی ،بـا تـک تـک کـارگران
معترض گفتوگو کرد و بـه درددل آنـان

گوش سپرد .گاھی ﯾـک جملـه از رنـج
آنان که بـا صـدای لـرزان ادا میشـود،
کــافی اســت ذھــن خــالق را بــه کــار
بيندازد و خيـل واژهھـا را بـه ﯾـاری اﯾـن
کارگران روانه کند.
در اﯾــن صــورت اگــر قــرار باشــد رمــان
اعــتراض و اعتــصاب کــارگران نوشــته
شود ،کارگرانی که اکنـون در صـف اول
مبـــارزه بـــرای حقـــوق کارگرانانــــد،
الھـــامبخش ﯾکـــی از شخـــصيتھای
کليدی آن خواھد بـود .ھمانھـا کـه در
زندان شکنجه شدند و پس از آزادی از
"روح پرﯾــشان"" ،لکنــت زبــان" و "قلــم
لرزان" خود نوشتند.
ژرمينال ،ﯾک داستان واقعی
رمان ژرمنيال نوشـته اميـل زوال کـه در
ســال  ١٨٨۵در فرانــسه منتــشر شــد
)اﯾــن کتـــاب را ســروش حبيـــبی بـــه
فارسی ترجمه کـرده اسـت( ،داسـتان
اعتراض و اعتصاب کـارگران ﯾـک معـدن
در شــمال اﯾــن کــشور در ســالھای
 ١٨۶۶و ١٨۶٧است.
رمان از آنجا آغاز میشـود کـه جوانـی
به نام "اتیﯾن النتيه" پـس از اخـراج از
ﯾــک کارگــاه در شــھر ليــل ،در شــمال
فرانسه بيکار شده و برای ﯾافتن کار به
منطقــه معــدنخيز مونــسو در ھمــان
شــمال فرانــسه مــیرود .امــا در بــدو
داســـتان پيرمـــردی ارابـــهران بـــه او
میگوﯾــد" :اﯾــن طرفــا روزگــار مــردم
سياس .کارگرا رو دستهدسته مرخـص
مــیکنن .کارگاھــا ﯾکــی ﯾکــی بــسته
میشه .شـاﯾد ھـم امـپراتور تقـصيری
نداشته باشه .اما آخه مگـه بيکـار بـود
بره آمرﯾکا بجنگه؟ حـاال دﯾگـه ﯾـه تيکـه
نـون خــاليم گـير مـردم نمــیآد .چــيزی
نمونده که ھمه کاسـه گـداﯾی دسـت
بگيرن و سر به صـحرا بـذارن" (.ترجمـه
ســـروش حبيـــبی ،انتـــشارات نيلوفـــر
.(١٣٨۴
اتیﯾن النتيه در خانه ﯾکـی از کـارگران
به نام گيوم ماھو ساکن میشود و بـه
ﯾکــی از دخــتران او بــه نــام کــاترﯾن دل
میبازد.
زمانی کـه بـه دنبـال بحـران اقتـصادی،
شرکت صاحب معدن تـصميم میگـيرد
دستمزد کارگران را کاھش دھد ،النتيه
کارگران را به اعتصاب تشوﯾق میکنـد.
در جرﯾان درگـيری کـارگران معـترض بـا
سربازان ،گيوم ماھو کشته میشود.
وقـــــتی اعتـــــصابکنندگان تـــــصميم
میگيرند بـه کـار بازگردنـد ،ﯾـک کارگـر
آنارشيست  -کـه زوال بـرای خلـق اﯾـن
شخصيت از ماجرای حملـه مرگبـار بـه

امــپراطور روس در  ١٨٨١الھــام گرفتــه
بــود  -دســت بــه اقــدامی خرابکارانــه
میزند و با رﯾزش معدن چنـدﯾن کارگـر
کشته میشوند.
آنچــه در روزھــا و ھفتــهھای اخــير در
منطقــه ھفتتپــه اســتان خوزســتان
گذشت ،به اندازه کافی ماﯾه و مـالط و
ﯾادآور ﯾک رمان اجتماعی را دارد
کاترﯾن ھم که ھمراه بـا اتـیﯾن النتيـه
زﯾــر آوار معــدن گرفتــار شــده ،پيــش از
رسيدن نيروھای کمکی جان میسپرد
ولی النتيه از اﯾن آوار جان سالم بـه در
میبــرد و تــصميم میگــيرد کــه بــرای
فعاليت در سندﯾکاھای کارگری و بھبود
شراﯾط زندگی کارگران به پارﯾس برود.
در پاﯾان رمان ،کارگران گرچه مجبور بـه
پذﯾرش شـراﯾط جدﯾـد ھـستند ،امـا بـر
ظلمی که به آنان میشود آگاھند و به
پيروزی قرﯾبالوقوع خود اﯾمان دارند.
ژرمينال ،ﯾک رمان اجتماعی
اميــــل زوال کــــه از او بــــه عنــــوان
بنيانگــذارمکتب ادبــی ناتوراليــسم نــام
میبرنـد ،بـر توصـيف و رواﯾـت دقيـق و
موشــکافانه زنــدگی کــارگران ،شــراﯾط
محيطی و حتی گروه مقابل آنان ﯾعنـی
ثروتمنــدان و صــاحبان کــار نــيز تأکيــد
داشت.
او چنــد ســال قبــل از نگــارش رمــان
ژرمينال ،در ﯾک کتـاب بـا عنـوان "رمـان
تجربی" نوشته بود که برای ھر عملـی
باﯾد به بررسی "قضاﯾا در عيـن طبيعـت
آنھا" و ھمچنين "تغييراوضاع و شـراﯾط
پيرامونی" پرداخت.
زوال در اﯾــن طبيعــتگراﯾی بــه نقــش و
تــأثير وراثــت بــر زنــدگی انــسان  -در
جامعــهای کــه عــدالت وجــود نــدارد و
فرصتھا برابـر نيـست  -میپـردازد .او
اﯾن نکته را مثال به طور نمادﯾن در خلق
شخصيت آليز ،دختر معلول گيوم ماھـو
نــشان داده کــه از شــدت گرســنگی و
تب میميرد.
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در واقع ،زوال در ژرمينال نشان میدھد
کــه در ﯾــک جامعــه ناعادالنــه ،چگونــه
مشکالت کارگران به طور خاص و فقر و
فالکت به طـور عـام ،از ﯾـک نـسل بـه
نسلی دﯾگر منتقل میشود" :اﯾـن کـار
تبارشان بود .مثل ھر کار دﯾگری پدر در
پدر ادامه داشت" .
او ھمچنيــن در ژرمينــال بــه مبــارزه بــا
خرافــات و بــه وﯾــژه خرافــات مذھبــی
میرود و کشيشان را مقابـل کـسانی
میداند کـه از زنـدگی کـارگران خـبری
ندارند.
اما رمان ژرمينال پيش از آنکـه اھميـت
ادبی داشـته باشـد ،زاده ﯾـک شـراﯾط
خاص سياسی و اجتماعی است.
در ژرمينال به مبـارزه بـا خرافـات و بـه
وﯾـــژه خرافـــات مـــذھبی مـــیرود و
کشيـشان را مقابــل کــسانی میدانــد
که از زندگی کارگران خبری ندارند
اميل زوال با الھام از مجموعه رمانھای
"کمـــدی انـــسانی" نوشـــته انـــوره دو
بــالزاک ،دﯾگــر نوﯾــسنده قــرن نوزدھــم
فرانـــسه تـــصميم گرفـــت مجموعـــه
رمانھــاﯾی دربــاره شــراﯾط اجتماعــی
دوران "امـــــپراطوری دوم" فرانـــــسه
بنوﯾــسد .اﯾــن مجموعــه حــول محــور
خـــانواده "روگـــن ماکـــار" میگـــذرد و
داســتان افــراد مختلــف اﯾــن خــانواده را
بازگو میکند.
انتــشار اﯾــن مجموعــه کــه شــامل ٢٠
رمان است ،از سال  ١٨٧١آغـاز شـد و
تـــا  ١٨٩٣طـــول کـــشيد .امـــا رمـــان
"ژرمينال" که سيزدھمين رمـان از اﯾـن
مجموعـــه اســـت ،در ھيـــچ کـــدام از
طرحھای اوليهای که زوال در نظر گرفته
بود ،قرار نداشت.
منتقدان ادبی درباره اﯾنکه چـرا زوال بـه
نوشتن رمانی درباره شراﯾط کارگران در
معدن روی آورد ،دالﯾل متعـددی را ذکـر
کردهانــد کــه مھمتــرﯾن آنھــا تحــوالت
سياسی در فرانـسه پـس از انتخابـات
سال  ١٨٧٩است که منجر بـه پـيروزی
جمھوریخواھان شد .در آن زمـان ،بـه
لطـــف ﯾـــک عفـــو عمومـــی در ،١٨٨٠
قانونی مبنی بـر آزادی برگـزاری تجمـع
در ســــال  ١٨٨١و ھمچنيــــن آزادی
نــسبی مطبوعــات ،فــضای سياســی
کشور تا حدودی گشاﯾش ﯾافت.
ھمچنيــــن جنبشھــــای کــــارگری در
فرانسه جان تازه گرفته بودند و برخـی
از دوســتان زوال نــيز نقــش مھمــی در
جنبشھای اجتماعی داشتند؛ مثل پل
الکسی که روزنامـهنگار نـشرﯾه "فرﯾـاد
خلق" بود و زوال را با ژول گـسد ،ﯾکـی

از رھبران جنبش کارگری فرانسه آشنا
کــرد و اﯾــن نوﯾــسنده را بــه ﯾکــی از
جلسات حزب کارگر برد.
رمان ژرمينال با ترجمه سروش حبيبـی
در دسترس خوانندگان فارسی است
در ھمــان برھــه بــود کــه کــارگران در
برخــی از نقــاط فرانــسه بــه صــورت
پراکنــده دســت بــه اعــتراض واعتــصاب
میزدند .مثال در شھر آنـزن در شـمال
فرانـــسه کـــه کـــارگران معـــدن بارھـــا
اعتــصاب کردنــد و ھمچنيــن اعتــصاب
کارگران معـدن در شـھر مونـسولهمين
در اعتراض به اخـراج پـانزده کـارگر کـه
منجر به خشونتھای بیسابقه شد و
واکنشھای گـستردهای را در فرانـسه
به دنبال داشت.
ژرمينال ،ﯾک سند تارﯾخی
اميل زوال که روزنامهنگار ھـم بـود و در
جرگه روزنامـهنگاران جمھوریخـواه بـه
شـــمار میرفـــت ،وقـــاﯾع مربـــوط بـــه
اعتـــــصاب کـــــارگران را حـــــتی در
روزنامـــــــهھاﯾی کـــــــه مخالـــــــف
اعتصابکنندگان بودند ،بـه دقـت دنبـال
میکرد و بعدا از برخی از مطالـب اﯾـن
روزنامهھا در نوشتن رمان ژرمينال بھره
برد.
در واقــع ،زوال بــرای نوشــتن ژرمينــال
ھمچون ﯾک مورخ ﯾا مستندسـاز عمـل
کرد ،زﯾرا میخواست ،از خـود سـندی
اجتماعی درباره دنيای کـارگران معـدن
در نيمه دوم قرن نوزدھم برجای گذارد.
او بــرای نوشــتن ژرمينــال ،کتابھــای
بسياری نيز دربـاره معـدن ،بحرانھـای
اقتـــصادی ،سوسياليـــسم و اعتـــصاب
خوانـــــد .ھمچنيـــــن از تجربـــــهھای
شخــصی ،خــاطرات و موضــعگيریھای
سياسی اطرافيان دور و نزدﯾکش بھـره
گرفت .حتی گفته میشود که موضـوع
اصلی اﯾن رمان ،ﯾعـنی نوشـتن دربـاره
زنـــدگی کـــارگران معـــدن را ﯾکـــی از
نماﯾنــــدگان سوسياليــــست بــــه زوال
پيشنھاد کرده بود.
خــود زوال در طــرح اوليــه رمــانش بــه
خوبی تأکيد میکند که چگونه انباشت
بیمھار سرماﯾه ،بدون توجه به حقـوق
کارگران ،جامعه را دچار بحران میکند:
"رمان ،داسـتان شـورش حقوقبگـيران
است ،کمکی به جامعه که ھـر لحظـه
در حال فروپاشی است .در ﯾـک کـالم،
جنگ سرماﯾه و کـار .اھميـت رمـان در
ھمين است و من میخـواھم آﯾنـده را
بــا طــرح اﯾــن مــسئله ،کــه مھمترﯾــن
مــسئله قــرن بيــستم خواھــد بــود ،بــه
پيش ببرم".

زوال فقــط بــه خوانــدن و شــنيدن اکتفــا
نکــرد و بــرای اﯾــن کــار عــازم شــمال
فرانسه شد .او در تـارﯾخ  ٢٣فورﯾـه تـا
چھــارم مــارس  ١٨٨۴بــه شــھر آنــزن،
محل برگزاری اعتصاب کارگران رفت.
گرچــــه در ابتــــدا مــــسئوالن معــــدن
میخواســتند اطالعــاتی را کــه خــود
صــالح میداننــد در اختيــار زوال قــرار
دھنــد ،امــا اﯾــن نوﯾــسنده بــه ميــان
کــارگران رفــت و بــا حــدود صــد صــفحه
ﯾادداشــــت حــــاوی مــــشاھدهھا و
شــــنيدهھاﯾش بازگــــشت .او اﯾــــن
ﯾادداشــتھا را در دفــتری بــا عنــوان
"ﯾادداشتھاﯾم دربـاره آنـزن" گـردآوری
کرد.
زوال ھمچنيــــن بــــه خانــــه ﯾکــــی از
معــدنچیھا رفــت و طرحھــاﯾی از اﯾــن
خانه کـشيد .حـتی بـرای فھـم کـار در
معــدن تــا عمــق  ۵٣٢مــتری معــدن پــا
گذاشــت و در تــارﯾکی در داالنھاﯾــش
قدم زد.
به نظر میرسد بـسياری از چيزھاﯾـی
را که زوال درباره شخصيت اصلی رمـان
ژرمينــال توصــيف میکنــد ،بــه وﯾــژه
ترسھا و نگرانیھای اتیﯾن النتيـه در
ابتـــدای رمـــان ،تجربـــه زﯾـــسته خـــود
نوﯾسنده در آن سـفر اسـت" :آن وقـت
مرد دانست که نزدﯾک معـدنی اسـت.
دوباره احساس خواری در دلـش افتـاد.
چــه فاﯾــده؟ اﯾنجــا ھــم کــاری پيــدا
نمیشد .سرانجام دل به درﯾا زد و بـه
عوض اﯾنکه به جانب بناھا بـه راه افتـد
از پشتهای باال رفت که سه آتش زغال
سنگ در سه زنبيل چـدنی بـر فـراز آن
میســوخت تــا صــحنه کــار را گــرم و
روشن کند".
اميــل زوال کــه ھمــه منتقــدان ،نگــاه
جزءنگر او در رمانھاﯾش را میستاﯾند،
پيــش از ژرمينــال نــيز رمــانی دربــاره
زندگی کارگران نوشته بود" :آسـوموآر"
که داستان فالکت و مرگ زنی بـه نـام
ژروز اســـت کـــه در پـــارﯾس کـــارگری
میکند.
اما زوال در ژرمينـال فقـط از فالکتھـا و
سختیھای زندگی سـخن نمیگوﯾـد.
او در عين فرو رفتن بـه عمـق تـارﯾکی،
به جوانه زدن نور اميد دارد.
سطرھای پاﯾانی ژرمينـال حـاوی نگـاه
خوشبينانهای اسـت کـه بـدبينی آغـاز
رمان را جبران میکند .نوﯾـسنده حتـی
درسياهترﯾن بخشھای رمان که آکنـده
از فضای آخرالزمانی است ،با خلق ﯾک
رابطه عاشقانه ،در پی اﯾجاد اميـدواری
و روحيه برادری ميان انسانھاست.

آﺧﻮﻧﺪا ﺣﻴﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻤﻠﻜﺘﻮ رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ

ازآﺧﺮﻳﻦ دﻓﺎﻋﻴﺎت دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺎﻃﻤﻲ
وزﻳﺮاﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﻠﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق در
دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﻲ:

آقايان افسران ،کار کشور ما بر اثر صـد
سال استعمار به جائی رسيده بود کـه
بيگانگان يـک شـاه را از روی تـخـت
سلطنت برداشتند و شاه فعلی را بـه
جای او گذاشتـنـد .سـفـيـر انـگـلـيـس
کمترخودش به دربار می رفت ھر وقت
کاری با شاه داشت "تـرات" مـنـشـی
شرقی سفـارت را پـيـش شـاه مـی
فرستاد و شاه ھم در مقابل سـفـارت
چون بيد می لرزيد .وکـالی کشـور را
بيگانگان معين می کردند .وزير کشـور
ن" به دوستی يک نـفـر مـنـشـی
"تدي ّ
سفارت افتخار داشت و اوامر او را ازدل
و جان اجرا می کرد ،نخست وزيـران و
وزرای خارجه در مقابل سفرا خاضـع و

شما ای قله ھای سرکش خاموش
که پيشانی به تندرھای سھم انگيز می ساﯾيد
که بر اﯾوان شب دارﯾد چشم انداز روﯾاﯾی
که سيمين پاﯾه ھای روز زرﯾن را به روی شانه می کوبيد
که ابر آتشين را در پناه خوﯾش می گيرﯾد
غرور و سربلندی ھم شما را باد
اميدم را برافرازﯾد
چو پرچم ھا که از باد سحرگاھان به سر دارﯾد
غرورم را نگه دارﯾد
به سان آن پلنگانی که در کوه و کمر دارﯾد.

.
ﺳﻴﺎوش ﻛﺴﺮاﻳﻲ

خاشع ومطيع و منقاد بودند و مشـاور
دربار سلطنتی رشيديان معلوم الـحـال
پسر دربان سفارت انگليس بود.پس از
سه سال مـبـارزه و فـداکـاری سـران

نھضت ملی کار ايران به جائی رسـيـد
که اجنبيان رابيرون کرديم.

السـرائِـر" را ھـم فـراھـم
م ُتبلَى
انگار اﯾن فضای مجازی که مرھون
دانش غرب ھم ھست ،زمينهھای " َي ْو َ
ﱠ
ِ
آورده ،از ماجرای کربالی چھار تا انواع سرقت ھای ادبی و علمی ،انواع فرﯾب دادنھـای خـلـق ،بسـيـاری
ن مؤمن نما ،ﯾکان ﯾکان بر مال میکند.
ن رﯾاکارا ِ
دزدیھا کال ِ
السرائِر روزى كه رازھا و اعمالی كه در پردهی تزوﯾر و انکار نھان بوده آشكارا ميگردد
م ُتبلَى
پ.نَ :ي ْو َ
ﱠ
علی طھماسبی
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ﺑﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ
دﻳﮕﺮان رﻓﺘﺎر ﻣـﺎ
را ﻧﻔﻬﻤﻨـﺪ ،اﻣـﺎ
ﭼﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻛـﺮد!؟

اگر دﯾگران انتظار داشته بـاشـنـد کـه
فقط کارھاﯾی انجام دھـيـم کـه آنـھـا
بفھمند و تصميمھاﯾی بگيرﯾم که آنـھـا
دليلش را درک کنند ،عمال انتظار دارنـد
زندگی سطح درک آنھا و نگاه آنھـا بـه
زنـــدگـــی داشـــتـــه بـــاشـــيـــم.
بگذار بگوﯾند غيرمنطقی ھسـتـيـم ﯾـا
ضد اجتماعی ھستـيـم ،امـا بـه اﯾـن
میارزد که خودمان باشيم.تـا زمـانـی
که رفتار ما و تصميمھای ما به کسـی
آسيبی نمیزنـد ،مـا تـوضـيـحـی بـه
کســی بــدھــکــار نــيــســتــيــم؛ چــقــدر

زندگیھا که با اﯾن توضيح خواستنھـا
و تالشھای بيھوده برای قـانـع کـردن
دﯾـــگـــران بـــر بـــاد رفـــتـــهانـــد.

ھـــــنـــــر عشـــــق
ورزﯾدن|ارﯾک فروم

اﻟﺰاﻳﻤﺮ
دلم ميخواھد الزاﯾمر بگيرم
که لبرﯾز از فراموشی بميرم
دلم خواھد ندانم در چه حالم
کجاﯾم ،در چه تارﯾخ و چه سالم
نخواھم حافظه چندان بپاﯾد
که تارﯾخ و رقم ﯾادم بياﯾد
به تارﯾخ ھزار و سيصد و کی؟
برﯾدند از نيستان ناله زن نی؟
به تارﯾخ ھزار و سيصد و چند؟
ز لبھامان تبسم رفت و لبخند؟
نخواھم سالھا را با شماره
که میسازم به اﯾما و اشاره
به سال ﯾکھزار و سيصد و غم
اصول سرنوشتم شد فراھم
به سال ﯾکھزار و سيصد و درد

مرا آﯾنده سوی خود صدا کرد
گمانم در ھزار و سيصد و ھيچ
شدم پوﯾای راه پيچ در پيچ
ندانم در ھزار و سيصد و پوچ
به چه اميد کردم از وطن کوچ
نميخواھم به ﯾاد آرم چهھا شد
که پی در پی وطن غرق بال شد
چگونه در ھزار و سيصد و نفت
خودم دﯾدم که جانم از بدن رفت
گرسنه بود ملت بر سر گنج
به سال ﯾکھزار و سيصد و رنج
چه سالی رفت ملت در ته چاه
به تارﯾخ ھزار و سيصد و شاه
به سال ﯾکھزار و سيصد و دق
چه شد؟ تبعيد شد دکتر مصدق
به تارﯾخ ھزار و سيصد و زور
ھمه اسباب استبداد شد جور
به تارﯾخ ھزار و سيصد و جھل
فرﯾب ملتی آسان شد و سھل
به سال ﯾکھزار و سيصد و باد
خودم توی خيابان ميزدم داد
به سال ﯾکھزار و سيصد و دﯾن

به کشور خيمه زن شد دولت کين
چه سالی شيخ بر ما گشت پيروز
به تارﯾخ ھزار و سيصد و .....
دلم خواھد فراموشی بگيرم
که در آفاق الزاﯾمر بميرم
به طوری گم کنم سررشته خوﯾش
که ﯾادی ناورم از کشته خوﯾش
نه بشناسم ھالل ماه نو را
نه خاطر آورم وقت درو را
اگر جنت دروغ ھرچه دﯾن است
فراموشی بھشت راستين است
ھادی خرسندی
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در بر افراشتن قامت خميده شـدگـان،
در فرﯾاد ھای فـرامـوش شـدگـان ،در
خشم و عصبانيت آخر صفی ھـا ،اﯾـن
زنـان و مـردان  ،پـيـران و جـوانـانـی
ھستند که مـی خـواھـنـد ھـمـچـون
انسان ھای به معنای کامل کلمـه بـه
حساب آورده شوند ،ھرچـنـد عـنـاصـر
نامطلوب و اقدامات انـگـلـی مـوھـن و
خفت بار در درون آن وجـود داشـتـه
بــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــد.
ﯾک تظاھرات فقط ﯾک اعتراض جمـعـی
نيست ،عالوه بر آن تـظـاھـرات عـمـل
مشترکی نـيـز ھسـت کـه بـه وﯾـژه
تظاھرکنندگانی را به ھم پـيـونـد مـی
دھد که با مخالفت و سرکـوب ﯾـعـنـی
دشمنی تھدﯾدآميز روبرو ھستند .اﯾـن
عمل مشترک در ضـمـن بـخـشـی از
جشنی دسته جمعی نـيـز ھسـت و
مستی ھر جشـنـی مـمـکـن اسـت
خشونت و وﯾرانی ببار آورد ،به وﯾژه که
با شکستن ،واژگون کردن ،نابودکـردن،
به صورتی نمادﯾن و اسـطـوره ای آن
نظم سياسی-اجتماعی ای را کـه بـا
آن مخالفند ،می شکـنـنـد .آن چـه از
نگاه خارج از تظاھرات مـوجـب ھـراس
می شود  ،چيزی سـت کـه از نـگـاه
درون تظاھرات ،موجب ھيجـان مـفـرط
گــــــــــــــــردد.
مــــــــــــــــی
به عالوه ،عظمت امـکـانـاتـی کـه بـه
منظور ارعاب آن ھا به کار می برنـد- ،
گردآوری وسيع ابزاری شبيـه ربـوکـوپ
که گوئی از جنگ ستارگـان بـرگشـتـه
اند ،اتوبوس ھای زرھی ،زره پوش ھا،
بولدوزر غول پيکر زرد ،ھمه اﯾن ھا اﯾـن
جمع تظاھرکننده را آن چنان شـادمـان
می سازد که گوﯾا داوود در برابر جالوت
قرار گرفته است .حتـمـا ،آن ھـا نـيـز
ترجيح می دادند که بارﯾکادھائی نظيـر
سال ھای ] 1971 ،1848 ،1830بـه
نظر می رسـد کـه مـنـظـورنـوﯾسـنـده
 1871باشد.م[ ،مه  68برپا کنـنـد ،امـا
فقط چوب تخته ھای نازک و فرميکا در
دســتــرس آن ھــا قــرار داشــت.
آن چه در گردھم آئی ھـای جـلـيـقـه

زردھا جلب توجه می کـنـد ،بـرخـالف
تجمع ھـای افـراد دارای اﯾـدئـولـوژی
مشـتـرک )مـثـل تـظـاھــرات چـپ در
گــذشــتــه ﯾــا "تــظــاھــرات بــرای
ھمه" ]تظاھرات دست راستـی ھـای
افراطی عليه ازدواج برای ھمه.م[( اﯾن
است که اﯾن تظاھرات ،نه تنـھـا افـراد
دارای اﯾدئولوژی ھای ناھمگون بـلـکـه
اغلب متضاد را در جماعتی که چـيـزی
را رد می کنند گردھم مـی آورد .زﯾـرا
اﯾن عدم تجانس و ناھمگنی اﯾدئولوژی
و اعتقاد ،مترادف با ناھمـگـنـی مـردم
فرانسه است و به اﯾن معـنـی آن ھـا
نمونه کاملی از خلق ما ھسـتـنـد :در
ميان آن ھا ھمه جـور آدم پـيـدا مـی
شود ،از کشاورز و رانـنـده کـامـيـون و
مغازه دار گـرفـتـه تـا زنـان و مـردان
کارمند ،خانه دار ،جوان ،فاشيـسـت ،
آنارشيست ،اولـتـرا چـپ ،غضـبـنـاک،
دوست داشتنی ،غير سياسی و نـيـز
بسيار اھل سياست .در ميـان آن ھـا
بدترﯾن اعضای راست افراطی را مـی
بينيم و ھـذﯾـان گـوتـرﯾـن چـپ ھـای
افراطی را .اما ھم جليـقـه مشـتـرک،
ھمه آن ھا را برادروار به ھـم نـزدﯾـک
می کند ،و ھم بی رحمی پليسی :در
آن شنبه معروف در شانزليزه ،عظمـت
زرادخانه ای که در مقابل آن ھا تـدارک
دﯾده شـده بـود ،بـه آنـان احسـاس
سرنوشتی مشترک می دھد که برای
لحظه ای آن چه را که آن ھا را از ھـم
جدا ﯾا حتی درمقابل ھم قرار می دھد
 ،پــــنــــھــــان مــــی ســــازد.
به ﯾقين ،توانگران به مطالبه کنـنـدگـان
گوشزد می کنند که در مـقـاﯾسـه بـا
توده ھای آسيائی و آفرﯾقائی مـحـروم
ازھر حقوقی که به نوميدی و مھاجرت
کشانده می شوند ،آنان امتـيـاز ھـای
بسياری دارند ،و بـيـشـتـر آنـان دارای
تامين اجتماعی ،ﯾخچـال ،تـلـوﯾـزﯾـون،
تلفن ھـمـراه و دﯾـگـر دسـتـاوردھـای
مدرنيته ھسـتـنـد .امـا اﯾـنـان نـمـی
خواھند نابرابری فزاﯾنده بـيـن آن ھـا،
ﯾعنی کسانی که به سختی سر و تـه

زندگيشان را بھم مـی
آورند و آخر مـاه بـرای
مــخــارجشــان کســری
دارند ،مـتـرو و قـطـار
حــومــه ســوار مــی
شــونــد، ،واز فــراورده
ھای غذاﯾی بـی مـزه
تغذﯾه مـی کـنـنـد ،و
خودشان را ببينند .آنھا
حتی متوجه تحـقـيـری
نيستند که نسبت بـه
کسانی روا ميدارند که
به نظرشان آخر صفـی
و کمتـر از ھـيـچ انـد.
به ھر حال ،توضيـحـات
مــعــمــولــی قــادر بــه
تفسير اﯾن روﯾدادھـای
فوق الـعـاده نـيـسـت.
اﯾن روﯾداد ھا در ضمن اﯾن که خصلتی
منحصر به فرد و استثنـائـی دارنـد ،در
بطن خود حامل مخلوطـی از شـورش
ھای دھقانی ،شورش پابرھنه ھـا6 ،
فورﯾه  ،34ژوئن  36و جـنـبـش مـه 68
مــی بــاشــنــد .آن ھــا کشــور را بــه
ماجرائی ناشناخته کشـانـده انـد کـه
سرنوشت ،سرانجام و پيامدھاﯾـش را
کسی نمی داند .شاﯾد اﯾن آگاھـی از
آن پدﯾد خواھد آمد که در پشت رئيـس
جمھوری مورد اعـتـراض و سـيـاسـت
اش ،پشت اقتصاد ساالران و تکنوکرات
ھای دفترھای وزارتـخـانـه ھـا ،قـدرت
ھای عظيم اقتصادی وجـود دارنـد کـه
قدرتی را مستعمره کـرده انـد کـه از
قدرت خود آنـان تـبـعـيـت مـی کـنـد.
پس  ،به رغم وجود عناصر نامطـلـوبـی
که در جنبش است ) ،ھمان طوری که
آزادی پارﯾس در سـال  1944عـنـاصـر
نامطلوب و ننگين خـودش را داشـت(،
علی رغم وجود پس مانده ھـای درون
جنبش جليقه زردھا و اقدامات انگـلـی
موھن وخفت بار  ،مشاھده می کنيـم
که در افراشتن ناگھـانـی قـامـت خـم
شــدگــان و در فــرﯾــادھــای فــرامــوش
شدگان ،درخشم تـه صـفـی ھـا ،در
لباس زرد کسانی که بدون اﯾن جليقـه
در چشم نخبگان ما افرادی نامـرئـی و
به دردنخور و ھيچ شمرده می شـدنـد
و نه چيز ارزشمندی  ،در اﯾن بلبشـو و
بی نظمی ،با مطالبات مردان و زنـان،
از پير و جوان روبرو ھستـيـم کـه مـی
خواھند آن ھا را به مثابه انسان ھائی
به معنای کـامـل کـلـمـه بـه حسـاب
.
آورنــــــــــــــــــــــــــد
مـــــــــــــــو َرن
ادگـــــــــــــــار
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 ١١دی ١٣٩٧
شبحی بر فراز اروپا در گشـت و گـذار
است :شبح راست افراطی.
اروپا به شکلی خزنده در حال پيـمـودن
مسيری است که برزﯾل با انتخاب جائر
بولسونارو به عنـوان رئـيـس جـمـھـور
جدﯾد طی نمود .در برزﯾل ،برای اولـيـن
بار در تارﯾخ در روز  ٢٨اکتبر  ٢٠١٨ﯾـک
نامزد فاشيست با رأی قاطع اکـثـرﯾـت
به قدرت رسيد .آﯾا اﯾن سرنوشت اروپا
نيز خواھد بود؟ آﯾا راسـت افـراطـی و
پوپوليسم مھاجرستيز ،قاره سبز را در
سال  ٢٠١٩تسخير خواھد کرد؟

داد .کمنيتس ھمان شھری است کـه
سال گذشتـه در آن ھـزاران نـفـر از
ھواداران راست افراطـی بـا نـمـاﯾـش
عالمت سـالم ھـيـتـلـری دسـت بـه
تظاھرات زدند.
در ھمين ماه ،برای اولـيـن بـار حـزب
راست افراطی آلترناتيـو بـرای آلـمـان
بـرای نـخـسـتـيــن بـار وارد مـجـلــس
قانونگذاری اﯾالت ھسن در آلمان شـد.
حــزب آلــتــرنــاتــيــو بــرای آلــمــان
ھماکنون سومين حزب بزرگ حاضر در
مجلس فـدرال آلـمـان )بـونـدسـتـاگ(
است.
در ماه نوامبر ،ھزاران نـئـوفـاشـيـسـت
لھستانـی بـا شـعـار «خـدا ،شـرف،
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استيو بنن ،مشاور سابق ترامپ ،رؤﯾاﯾی در سـر دارد :رؤﯾـای ﯾـک
انقالب فاشيستی در اروپا .عکس :استيو بنن در حال سخنرانی در
کنگره حزب راست افراطی “برادران اﯾتاليا” ) )Fratelli d’Italiaدر رم
 -سپتامبر ٢٠١٨

پس از تشکيل دولت ائـتـالفـی حـزب
راســت افــراطــی لــيــگ شــمــال و
پوپوليستھای پنج ستاره در اﯾـتـالـيـا،
در انتخابات پارلمانی سپتـامـبـر ٢٠١٨
ســوئــد ،حــزب راســت افــراطــی و
مھاجرستيز «دموکراتھای سوئد »بـه
طرزی بیسابقه و نگرانکننده مـوفـق
به کسب  ١٧،۶درصد آرا شد.
در ماه اکتبر ،پليس آلمان از کشف ﯾک
کميته ترور و وحشت با نـام «انـقـالب
کمنيتس » ،مـتـشـکـل از گـروھـی از
جوانان با گراﯾش راست افراطی ،خـبـر

ميھن »به مناسبت صدمين سـالـگـرد
تأسيس اﯾن کشور به خيابان آمدنـد و
در ابتدای ماه دسامبـر ،در اسـپـانـيـا،
برای نـخـسـتـيـن بـار از زمـان پـاﯾـان
حکومت دﯾکتاتـوری فـرانـکـو در سـال
 ،١٩٧۵ﯾک حزب راست افراطی ،حـزب
وکس ،وارد مجلس مـحـلـی ﯾـکـی از
منـاطـق اﯾـن کشـور شـد :مـجـلـس
اندلس ،منطقهای که ساکـنـانـش بـه
طور سنتی طرفدار سوسياليـسـتھـا
ھستند و به سوسيـالـيـسـتھـا رأی
میدادند.

عالوه بر اﯾتالـيـا ،راسـت افـراطـی در
دولت ائتـالفـی کشـورھـای اتـرﯾـش،
فنالند ،بلغارستان و اسلواکـی حـاضـر
است؛ در اسلواکی در ائتـالف بـا ﯾـک
حزب چپ!
امروز در مجارسـتـان وﯾـکـتـور اوربـان،
کارتنخوابی و بیخانـمـانـی «جـرم »
تلقی میشود .در اﯾن کشور ،تـمـاﯾـز
ميان راست و راست افراطی مـطـلـقـاَ
معنای خودش را از دست داده است.
در اسلوونی ،آندره سـيـسـکـو ،رھـبـر
حزب راستگرای «اسلوونی متـحـد »
ﯾک ميليشيای نـظـامـی بـرای اﯾـجـاد
امنيت و نظم عمومی و مـحـافـظـت از
مرزھا عليه مھـاجـران تشـکـيـل داده
است.
اﯾرلند و لوکزامبورگ تنـھـا کشـورھـای
اروپاﯾیاند که در آنھا خبـری از حضـور
راست افراطی در صـحـنـه سـيـاسـی
نيست.
نقشه تھيهشده توسط لوموند در مـاه
مارس ،به روزشده در ماه سپتامبر
بــحــران اقــتــصــادی )و مــتــعــاقــبــاً
سياستھای نئولـيـبـرال و رﯾـاضـتـی
تحميلی از جانب اتحادﯾه اروپا( ،بحـران
امنيت )و بـحـران تشـدﯾـد احسـاس
ھوﯾت ملی و بحرانی شـدن مسـألـه
مھاجـران( ،و نـھـاﯾـتـاً بـحـران نـظـام
نماﯾندگی سـيـاسـی پـارلـمـانـی )و
متعاقباً رشد پوپولـيـسـم( سـه ضـلـع
مثلثی ھستند که شراﯾط رشد راست
افراطی را در سالھای اخـيـر فـراھـم
آوردهاند.
سال آﯾنده برای راستگراﯾان افـراطـی
سالی تعيينکننده است ،بـه وﯾـژه بـا
توجه به خـيـز آنـھـا بـرای انـتـخـابـات
پارلمان اروپا درماه مه.
گروه پوپوليست و ضد اتحادﯾه «اروپـای
دمــــــوکــــــراســــــی
و
آزادی
مستقيم )» (EFDDکه حزب آلترنـاتـيـو
برای آلمان عضـو آن اسـت ،در حـال
حاضر  ۴٣کـرسـی از  ٧۵١کـرسـی
پارلمان اروپا را در اختيار دارد و درصـدد
است در ماه مه تـعـداد کـرسـیھـای
خود را به رقم  ٩٠برساند.

ستاد فرماندھی راست افراطی عليـه
اروپا البته جای دﯾگری تشکـيـل شـده
است .از مدتھا قبل ،اسـتـيـو بـنـن،
مشاور و استراتژﯾست سابق تـرامـپ،
درصــدد راه انــداخــتــن انــقــالبــی
فاشيستی در اروپاست .سازمان بنـن
برای تروج پوپوليسم راسـت در اروپـا
رسماً به وسيله ماﯾکل مـودرﯾـکـامـن،
رھبر حزب مردم بلژﯾک در ژانوﯾه ٢٠١٧
ثبت شد .و اکنون احزاب مردم بلژﯾـک،
ليگ شمال و حزب برادران اﯾتاليا عضـو
اﯾن سازمان موسوم بـه «جـنـبـش »
ھستند .مـاتـئـو سـالـوﯾـنـی ،مـعـاون
نخست وزﯾر و وزﯾر کشـور اﯾـتـالـيـا از

چھرهھای کليدی اﯾن جنبش است.
احزاب راسـت افـراطـی در قـدرت در
اترﯾش و مجـارسـتـان ،اگـرچـه اعـالم
کردهاند که به سازمان بنن نـخـواھـنـد
پيوست ،اما روی ھمان رﯾلی حـرکـت
میکنند که استيو بنن در حال تثبـيـت
و تجھيز آن است.
در کارزار انتخابات پارلمان اروپـا ،حـزب
تجمع ملـی )جـبـھـه مـلـی سـابـق(
فرانسه اما احتماال ً به گروه بنن خواھد
پيوست؛ امری که لوئی آليو ،نمـانـيـده
تجمع ملی آن را تأﯾيد کرده است.
در فرانسه باد به سمت پرچم راسـت

افراطی میوزد .محبوبيـت
امانوئل مکرون بـه شـکـل
ملموسی کاھش ﯾافـتـه و
در نظرسنجـیھـا تـجـمـع
ملی مارﯾن لوپـن از حـزب
رئيـس جـمـھـور فـرانسـه
پــيــشــی گــرفــتــه اســت.
جنبش «جليقه زردھـا »در
آستانه انتخابـات پـارلـمـان
اروپا تير خالـصـی بـود بـر
مکرون و ھـمـراھـانـش در
فرانسه و بروکسل.
استيو بـنـن عـالوه بـرای
راﯾــزنــی بــرای تســخــيــر
اتحادﯾه اروپـا ،ھـمـچـنـيـن
مــقــدمــات تــأســيــس ﯾــک
مدرسه پوپوليستـی را در
صـومــعـه تـرﯾســولـتــی در
اﯾتاليا انـجـام داده اسـت:
«ﯾک مدرسه گـالدﯾـاتـوری
برای ترتـيـب جـنـگـجـوﯾـان
فرھنگی » ،مکـانـی قـرون
وســطــاﯾــی بــرای پــرورش
نســل تــازهای از فــاشــيــســتھــاﯾــی
ھمچون ماتئـو سـالـوﯾـنـی و وﯾـکـتـور
اوربان.
نبرد برای بنن و ھمفکرانش تـازه آغـاز
شده؛ بعد از چـنـد دھـه حـکـمـرانـی
ميـانـهروھـا در اروپـا ،قـاره کـھـن در
آستانه ﯾک زلزله سياسی است.
آﯾا پس از ﯾک قرن ،نوبت در اروپا دوباره
به فاشيسم رسيده است؟

برگرفته از ساﯾت رادﯾو زمانه
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شما چشمانـتـان
را روی مـــــا
بســتــهاﯾــدزمــان
مطالعه ٢ :دقيقه
ﯾــک کــودک ١۵
ساله سوئدی در
اجالس اقلـيـمـی
ســازمــان مــلــل
دربــاره بــرابــری،
مــحــيــطزﯾســت و
آﯾــنــده ســخــن
مـــــیگـــــوﯾـــــد.
نــام مــن گــرﯾــاتــا
تونبـيـرگ اسـت،
پانزدهساله و اھل
سوئد ھستم .در
اﯾــنــجــا از ســوی
ف «عـدالـت
ائتـال ِ
زﯾستمـحـيـطـی
ھماکنون »سخن
مـــــیگـــــوﯾـــــم.
بســــــــيــــــــاری
میگوﯾند سـوئـد
کشوری کوچک است و مھم نـيـسـت
چه میکند .اما من آموختهام ھـر گـز
آنقدر کوچک نيستی تا نتوانی تغييری
اﯾجاد کنی .اگـر کـودکـانـی چـنـد در
سراسر جھان با خودداری از رفتـن بـه
مدرسه میتوانند سر خط خبرھا را از
آن خود کنند ،تصور کنيد در ھمراھی با
ﯾکدﯾگر ،اگر بخواھيم ،چـه کـارھـا کـه
نـــمـــیتـــوانـــيـــم انـــجـــام دھـــيـــم.
اما برای انجام آن باﯾد روشـن سـخـن
بگوﯾيم ،بیتوجه به اﯾنکه اﯾن سخـنـان
چقدر ناراحتکننده باشد .شما تنھا از
رشد اقتصادی سبز بـیپـاﯾـان سـخـن
میگوﯾيد ،زﯾرا بسيار ھراس دارﯾد کـه
محبوب نباشيد .شما تـنـھـا در مـورد
پيشرفت ،اما با ھمان اﯾـدهھـای بـدی
سخن میگوﯾـيـد کـه مـا را بـه اﯾـن
آشفتگی رھنمون کرده اسـت .حـتـی
زمانی که انجام تنـھـا کـار مـعـنـیدار
ھمانا کشـيـدن تـرمـزھـای وضـعـيـت
اضطراری است .شما ھنـوز بـه بـلـوغ
فــکــری نــرســيــدهاﯾــد تــا از واقــعــيــت
ھمانگونه که ھست سخن بـگـوﯾـيـد.
حتی اﯾن بار را نيز بـر شـانـهھـای مـا
مــــــیگــــــذارﯾــــــد.
کــــــودکــــــان
اما من به محبوب شدن نمیاندﯾشـم.
من به عدالت زﯾستمـحـيـطـی و بـه

سيارهای قابل زنـدگـی مـیانـدﯾشـم.
تمدن ما در حال فـدا شـدن بـه پـای
اﯾجاد فرصت برای شمار بسيار کـمـی
از مردم است تا بتوانند بـه انـدوخـتـن
ثــروتھــای ھــنــگــفــت ادامــه دھــنــد.
زﯾستکرۀ ما در حال فدا شدن اسـت
ن کشورھاﯾی ماننـد کشـور
تا ثروتمندا ِ
من بتوانند در ناز و نعمت زندگی کننـد.
اما ،اﯾن زندگی پررنج بسيارانی اسـت
که ھزﯾنﮥ زندگی پـرنـازونـعـمـتِ انـدک
شـــــمـــــاری را مـــــیپـــــردازد.
در سال  ٢٠٧٨من  ٧۵سالگی خـود را
جشن میگيرم .در آن سن فرزنـدانـی
دارم ،شاﯾد آن روز در کـنـارم بـاشـنـد.
شاﯾد از من در مورد شـمـا بـپـرسـنـد.
شاﯾد بپرسند چرا زمـانـی کـه ھـنـوز
فرصت داشتيد ھـيـچ کـاری نـکـردﯾـد.
شما میگوﯾيد به کودکانتان بـيـش از
ھر چيزی عشق میورزﯾد ،بااﯾنھـمـه
دارﯾد درست جـلـوی چشـمـان آنھـا
آﯾــــنــــدهشــــان را مــــیدزدﯾــــد.
تا زمانی کـه کـانـون انـدﯾشـﮥ شـمـا
متوجه اﯾن باشد که ازنظـر سـيـاسـی
چه کاری انجامدادنی است ،بـه جـای
آنکه چه کاری باﯾد انجام شود ،ھـيـچ
اميدی به آﯾنـده نـيـسـت .نـمـیتـوان
بحران را بدون پرداختن به آن بهعـنـوان

بحران حـل کـرد .مـا نـيـازمـنـدﯾـم تـا
سوختھـای فسـيـلـی را در زمـيـن
نگاھدارﯾم و نيازمندﯾم تـا بـر عـدالـت
تمرکز کنيم .اگر ﯾافتن راهحـلـی درون
اﯾن سيستم تا بدﯾن پاﯾه غـيـرمـمـکـن
است ،شاﯾد نياز دارﯾم خو ِد سيـسـتـم
کــــــنــــــيــــــم.
دگــــــرگــــــون
را
شما اﯾنجا گرد نيامدهاﯾد تا به رھـبـران
جھان التماس کنيد بـه بـحـران تـوجـه
کنند .شما در گذشته چشمان خود را
بر ما بستهاﯾد و باز ھم بـر مـا چشـم
خواھيد بست .اما دﯾگـر جـاﯾـی بـرای
توجيھات باقی نمانـده اسـت و زمـان
دارد از دست میرود .ما اﯾنجا آمدهاﯾـم
تا بگوﯾيم تغـيـيـر در راه اسـت ،خـواه
خوشاﯾند شما بـاشـد خـواه نـبـاشـد.
قدرت راسـتـيـن از آن مـردم اسـت.
سپاسگزارم.
منبع :ميدان
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عاموس عوز ،شاعـر ،رمـان نـوﯾـس و
مقاله نوﯾس اسرائيلی ،روز جـمـعـه ٧
دی ٢٨ /دسامبر  ٢٠١٨در  ٧٩سالگـی
در تالوﯾو درگذشتDR.
"عاموس عوز"* ،مشھورترﯾن نوﯾسنـدۀ
اسرائيلی که سالھا به عنوان بـرنـدۀ
احتمالی جاﯾزۀ نوبل ادبيات از وی نـام
برده میشد ،سرانجام در  ٧٩سالگـی
از دنيا رفت و ھيچگاه برندۀ نوبل نشد.
با اﯾنحال او نقش خـود را بـر ادبـيـات
مــعــاصــر زده اســت و رمــانھــا و
جستارھاﯾش ماندنی است.
"عاموس عوز"* ،از فرزندان مـھـاجـران
ﯾھودی اروپای شرقی بود که در سـال
 ١٩٣٩در بيتالمقدس زاده شـد و تـا
پاﯾان عمر ھم در ھمين شـھـر بـاقـی
ماند .او در ﯾـکـی از کـيـبـوتـسھـای
اسرائيل بزرگ شد و از ھـمـان ابـتـدا
نگاھی آرمانـی بـه کشـور اسـرائـيـل
داشت .او بعد از گذراندن سه سال در
ارتش اﯾن کشور ،درس فلسفه و زبـان
عبری خواند و نخستين رمان خود را در
 ٢٢سالگی منتشر کرد.
"عاموس عوز" در جنگ شـش روزه و
بعد در جنگ "کيپور" شرکت داشـت و
اﯾن تجربﮥ نظامی عمـيـقـاً ذھـنـش را

متأثر کرد .او در آن سـالھـا خـود را
صھيونيست مـیدانسـت ،چـنـان کـه
بعدھا میگفت« :من متعصب و معتقد
به ارتش و روحيﮥ نظامی بـودم »...امـا
از دھﮥ  ١٩٧٠به بـعـد ،عـامـوس عـوز
کمکم تغيير عقيده داد و بـاالخـره بـه
جنبش "صلح ،ھماکنون" پيوسـت کـه
مھمترﯾن جنبش صلحطلب اسرائيـلـی
و طرفدار گفتگو و مصـالـحـه بـا اعـراب
است .از آن زمان به بعد ،عاموس عـوز
پيوسته در جھت اﯾجاد کشور مستقـل
فلسطين تالش و تبليغ کرد.
با اﯾنحال او ھيچگاه اعتـقـاد و عشـق
عميقش را به اسرائـيـل نـفـی نـکـرد.
حدود دو سال قبل ،عـامـوس عـوز بـه
ھفتهنامﮥ فرانسوی "مـارﯾـان" گـفـتـه
بود« :من ھمﮥ انتقادھا ،حتی تندترﯾـن
آنھا را میپذﯾرم .امـا وقـتـی صـحـبـت
نابودی اسرائيل پيش میآﯾد ﯾا وقـتـی
میبينم کسانی آرزو مـیکـنـنـد کـه
کاش اسرائيل به وجـود نـيـامـده بـود،
دﯾگر براﯾم قابل قبول نيست .اﯾـن خـط
قــرمــزی اســت کــه مــرا از بــرخــی
روشنفکـران اروپـاﯾـی جـدا مـیکـنـد.
مسئله اﯾنست که بعـضـیھـا مـن را
طرفدار فلسطينیھا میدانند و برخی

دﯾگر به من اﯾراد میگيرند که طـرفـدار
صھيونيسم ھستم .در اﯾن مـيـان ﯾـک
نکتﮥ مھم را باﯾد درک کرد :اﯾن کشـور
)اسرائيل( زادۀ روﯾـاھـا و آرمـانھـای
بزرگ است .ساﯾر کشورھا بر پاﯾﮥ روﯾـا
ساخته نشـدهانـد بـلـکـه بـر اسـاس
واقـعــيــات جــمــعــيـتــی ،ســيــاســی و
جغرافياﯾی شکـل گـرفـتـهانـد .طـبـعـاً
اسرائيل که بر پاﯾه روﯾا و آرمان ساخته
شده ،مأﯾوسکننده ھم ھست ،مـثـل
ھمﮥ رؤﯾاھا»...
رمان "ناگھان در دل جنگل" از "عاموس
عوز" ،به فارسی ترجمه شده است.

شکست اندیشه
"تربیت ایرانی" و
تئوری "تجزیه"

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺮﺷﻲ
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• کردھا و دﯾگر ملل ،که ھـيـچ نـقـش
سياسی و حکـومـتـی در سـيـسـتـم
فعلی اﯾران ندارند ،نمی تواننـد عـامـل
فروپاشی "اﯾران" باشـنـد .آنـانـکـه در
طول چھل سال گذشته بـجـز زنـدان،
چوبه ھای دار ،تبعيـض ،اسـتـسـمـار،
استعمار ،ذوب ھوﯾتی سھمی از اﯾران
نداشتھاند ،عامل فروپاشی نيستنـد...
آخوندھا و شـاگـردان فـوکـلـی آنـھـا
عامالن اصلی ھستند ،کـه سـرزمـيـن
بزرگی را به غارت بردند و اﯾرانی پـر از
فحشا با انواع بـيـمـارﯾـھـای روحـی و
روانی از خود برجاﯾی گذاشتند ...
"ما باﯾد در ھر حال به فکر کـردسـتـان
خودمان باشيم و اگر حقيقـتـا مـمـکـن
شد ،ترک ھا را با خودمان ھـمـدسـت
کنيم اما نه برای مضمحل و مـنـقـرض
کردن اکراد ،چه اﯾن خيالی خام است.
بلکه به مھربانی و ذیعالقه سـاخـتـن

آنھا به دولت اﯾران و تربيت کردن آنـھـا
به تربيت اﯾرانی و اﯾـن کـار بـرای مـا
سھل تر است تـا بـرای تـرکـيـه .لـذا
کسانی که میخواھند غيرت ملی در
آنھا اﯾجاد کنند ،به شاھنامه و داستان
جمشيد و فرﯾدون متوسل میشـونـد.
اگر مامورﯾن دولت اﯾرانی ،قدری عاقـل
باشند و طمع را ھم کم کنند و دسـت
تعدی و اجحاف را از سر اکـراد کـوتـاه
نماﯾند و فی الجمله حسن تدبيری بـه
خرج دھند ،اقل مطالب اﯾن اسـت کـه
بين کرد و فارس ،خصـومـت و کـيـنـه
نخواھد بود و روزی که خيال کردستـان
مستقل ،قوت بگيـرد ،کـردھـای اﯾـران
برای ما اسباب زحمت نخواھند شـد و
شاﯾد که جنبه اﯾرانی آنھا غلبه کنـد و
ھيچ آسيبی به ما نرسد بلکه منـتـفـع
ھم بشوﯾم .امـا اگـر روﯾـه مـامـورﯾـن
اﯾرانی ،مثل سابـق بـاشـد و بـعـالوه
القيدی ما ،کـردھـا را بـه حـال خـود
بگذارد ،به عقيده بنده ،مخاطره نزدﯾـک
است) .کتـاب سـيـاسـت نـامـه ذکـاء
الملک به اھتمام اﯾـرج افشـار ,ھـرمـز
ھـــــــــــمـــــــــــاﯾـــــــــــونپـــــــــــور(
محمد عـلـی فـروغـی )(١٨٧٥-١٩٤٢
نخست وزﯾر رضا شاه ،تزی را فورمولـه
کرد که شالوده فـکـری دولـتـمـردان و
نخبگان "اﯾرانی" را تشکيل داد! اﯾرانـی
بودن به نوعی فکر ،تئوری و اﯾدئولـﯚژی
تبدﯾل شد .جغرافيای متـغـيـيـر ،ابـدی
پنداشته شد و حالت تقدس بـه خـود
گرفت" .ملت اﯾران" که تا آنزمان معنا و
مفھوی نداشت ،کشف شـد و از آن
ناسيوناليسم "اﯾرانی" و پان اﯾرانيسـم

بيرون آمد" .زبان فارسی" که ﯾـکـی از
زبانھای موجود در کنار دﯾگر زبانھا بـود،
به زبان رسمی و مسلط ارتقـا ﯾـافـت.
"مذھب شيعه" که بـاور بـخـشـی از
مردم را شامل می شـد ،بـه عـنـوان
"مذھب رسمی" در قـانـون اسـاسـی
گنجانده شد و جزئی از شـنـاسـنـامـه
کشوری بنام "اﯾران" گردﯾد ،که نـامـی
از آن در تارﯾخ و جغرافيا نبود .کـودتـای
رضا شاه و نخبگان وابسته ،تنھا ابـعـاد
سياسی و نظـامـی نـداشـت ،بـلـکـه
کودتا عليه ھمه مظاھر ملی و آﯾيـنـی
و ھوﯾتی دﯾگران بـود ،دﯾـگـرانـی کـه
بکلی از صحنه "رسمی" حدف شدنـد.
اولين مخالفان سانتراليـزه کـردن اﯾـن
سرزمين ،کردھا بودند ،ھمـانـطـور کـه
آنان اولين مخالفان تشکيل جـمـھـوری
اسالمی اﯾران نيز بودند .کردھا ﯾا مـی
باﯾست از سر راه برداشته می شدند،
ﯾا بنابر تز فروغی "تربيت اﯾرانـی" مـی
گرفتند ،که بر طبق نظر فروغی ،بـرای
اﯾرانی ھا "سھل تر" بـود تـا تـرکـھـا.
ترکھا بعداز تشکيل جمھوری ترکيه کـه
به ﯾاری کردھا صورت گرفت ،کـمـر بـه
نابودی ھمه ظواھر کردبودن بستنـد و
در اﯾن رابطه صيغه "تـرک کـوھـی" را
برای شناساندن کردھا ابداع کـردنـد و
منقرض نـمـودن کـامـل کـردھـا را در
دستور کار خود قرار دادند ،اما فـروغـی
و رضا شاه ھم "ذی عالقـه سـاخـتـن
کردھا به دولت اﯾران" را در دستور کـار
خوﯾش قرار دادند و ھـم سـرکـوب را
بـــــــــردنـــــــــد.
پـــــــــيـــــــــش
"تربيت اﯾرانی" کردھا از راه پر پـيـچ و
خمی گذشت .تز آرﯾاﯾی بودن و آرﯾاﯾی
اصيل خواندن کردھـا درﯾـچـھـای شـد
برای ورود به جھان فروغی ھا" .غيـرت
ملی" که در تز فروغی پـررنـگ جـلـوه
می کند ،منطبق بـر حـس و درک و
نگرش کردھا از زمين ،زادگاه و مـيـھـن
بود ،چرا که در طول تارﯾخ انسـان کـرد
وابسته به زمين و زادگاه بوده و از آن
پــاســداری کــرده و پــاســداری از
ميھن"نيشتمان" جزو "غـيـرت مـلـی"
بود .اما ھدف فروغی و دوسـتـانشـان
جا انداختن"غيرت اﯾـرانـی" بـه جـای
"غيرت ملی کرد" بود ،که در اﯾـن راه
موفق ھم شدند.
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"غيرت اﯾرانی" بازتاب تـارﯾـخ ،اتـنـيـک،
فرھنگ ،زبان ،ادبيات ،ھنر و حاکمـيـت
شـاھـنــشـاھـی پـارس بــود و از راه
سيستم آموزش و پرورش ،فرھـنـگ و
ھنر ،ادبيـات و رسـانـه ھـا بـه درون
جامعه کردستان تزرﯾق شـد ،کـه آثـار
آنرا در اشعار ،سرودھا ،ھنر ،ادبـيـات،
سياست احزاب و دﯾدگاه نخبگـان کـرد
می توان بازﯾافت .شاھنامه ،گلسـتـان
و بوستان ،دﯾوان حافظ در کنار قرآن در
مدارس دﯾـنـی تـدرﯾـس مـی شـد و
محصلين اﯾن مـدارس از ھـر دو سـو
"دﯾنی و ملی" در معرض تھـی شـدن
از خوﯾشتن خوﯾش قرار می گـرفـتـنـد.
بياﯾيد ھمه تن به کشتن دھيم /مـبـادا
کــه فــرصــت بــه دشــمــن دھــيــم
)فــــــــــــــردھــــــــــــــوســــــــــــــی(
وهره مهﯾدان Øله ڕÙی نيشتمان /بـکـه
قوربانی سهر و ماڵ و گيـان )ھـÙـمـن(
"غيرت ملی" را ميـشـد در "مـرزداران
غيور"" ،جوانمردان سـنـگـرھـای اﯾـران
زمين"" ،اﯾرانی از ھر اﯾرانی اﯾرانی تر"
و بر روی صحنه ھای نماﯾش شھرھا و
مدارس و بنگاه ھای ھنری کـودکـان و
نوجوانان بازﯾافت .ھرچنـد فـروغـی در
نفی "اضمحالل و مـنـقـرض" نـمـودن
اکراد سخن رانده ،اما سيـاسـتـی کـه
بطور رسمی از طـرف خـود اﯾشـان و
تمامی دولتھا و نخبـگـان پـيـش بـرده
شد ،ھمانا "مضمحل و منقرض" کـردن
کــردھــا از درون بــود .در راســتــای
"اضمحالل و منقرض" نمـودن ،زبـان و
ادبيات کردی ممنوع و داشـتـن کـتـاب
کردی زندان و محروميت اجتمـاعـی را
بدنبال داشت ،پوشيدن لـبـاس کـردی
در مدارس ،ادارات و انـظـار عـمـومـی
شھرھا ممنوع گشت و ژاندرم و پليس
رضـا شــاه بــزور کــاله رضــا شــاھــی
"شپکه" را بر سـر روسـتـائـيـان مـی
گذاشتند ،ترادسيون کردھا در تمـامـی
زمينه ھا با محدودﯾت روبرو شد و حـتـا
اداره ثــبــت و احــوال در صــادرکــردن
شناسنامه ھای رضاشاھـی ،نـوعـی
سياست پاکسـازی مـلـی کـردھـا را
دنبال می کرد .ازخود بـيـگـانـه شـدن
کردھا تا بدآنجا پيشرفت که بـرخـی از
اکراد خود مبلغ رد ھوﯾت خود شـدنـد.
رشيد ﯾاسمـی اسـتـاد دانشـگـاه در
کتاب "کرد و پـيـوسـتـگـی نـژادی او"
نـــــــــــــــــــــــــوشـــــــــــــــــــــــــت:
»کرد ﯾکی از شاخه ھای درخت کـھـن
سال برومند نژاد اﯾرانی است ،ھمواره
در نقاط مختلف اﯾران باعزت و احـتـرام
زﯾسته و پيوندھای محکم او را بسـاﯾـر

شاخه ھای اﯾن درخت مربوط ساخـتـه
است ،ﯾک قسم سرگذشت تـارﯾـخـی
آنھا را بھم اتصـال بـخـشـيـده اسـت.
شکی نيست که در سـرگـذشـت ھـر
طاﯾفه و ھر فردی فراز و نشيب ھائـی
ھست .در طول قرون که اﯾن نژاد کھن
سال مقيم اﯾـن قـطـعـه آسـيـا بـوده
اتفاقات و حوادث گوناگون براو گذشـتـه
است ،مکرر اتفـاق افـتـاده کـه اﯾـران
ﯾعنی کانون نـژادی کـرد دسـتـخـوش
تطاول بيگانگان ﯾا ضعف و ھرج و مـرج
داخلی شده است در اﯾن فواصل امراء
کرد اطاعت نکردن از آن زمـامـداران را
فرﯾضه خـود شـنـاخـتـه سـربـطـغـيـان
برداشته اند ولی طغيان آنـان مـحـدود
بحدود معين و برای مـقـصـود و وقـت
معين بوده است ،ھرگز عصـيـان آنـھـا
نسبت بقوم و نژاد خود نبوده که بتـوان
آنرا دليل افتراق شمرد بعکس اسـنـاد
تارﯾخی ثابت ميکند که وفاداری طواﯾف
کرد چه آنھا که در کوھستان زاگـروس
و ماوراء آن بودھاند چـه آنـھـا کـه در
پارس و ساﯾر بالد اﯾران مسکن داشته
اند ،نسبت به اﯾران خيلی بـيـشـتـر از
ساﯾر طواﯾف اﯾرانی نـژاد بـوده اسـت.
کردستان را ميتوان ميدانی دانست که
خون اﯾرانيان قدﯾم و جدﯾـد در آنـجـا و
برای آنجا رﯾخته شده اسـت ،از روزی
که آمادا )ماد قدﯾم( در بـرابـر تـيـکـالت
پيلسر و سـارگـن و آشـوربـانـی پـال
اﯾستاگی کرد و عاقبت ساکنـان غـرب
اﯾران بر نينوا دست ﯾافتنـد و آشـور را
برانداختند .کوشش و مجاھده ساکنان
اﯾن قطعه اﯾران در توارﯾخ ثبت است تـا
برسد بروزگار ھـخـامـنـشـی و عـھـد
اشکانی و ساسانی و دوره اسـالمـی
ھر ورقی را که از تارﯾخ بـرمـيـگـردانـيـم
ميبينيم صـفـوف نـيـروی اﯾـران دوش
بدوش ساکنان کردستـان کـنـونـی در
برابر خصم صف ارائی کردھانـد و اﯾـن
اعداء که گاھی بنام آشوری و گـاھـی
باسم ﯾونانی و رومی و مغول و غـيـره
پيش ميامدھاند اکـثـرا" مـتـوجـه اﯾـن
قطعه از اﯾران بـودھـانـد و سـالطـيـن
آشــوری و رومــی و غــيــره ھــروقــت
خواستـھـانـد بـقـلـب اﯾـران ضـربـتـی
جانگزای وارد آورند کردستان را مطمـح
نظر خود قرار دادھاند چنـانـکـه آنـتـوان
ســردار روم بــتــخــت ســلــيــمــان و
ھراکليوس )ھرقل( بشيـز کـه ھـمـان
تخت سليمان است نشانه اھمـيـت و
اعتبار اﯾن قطعه اﯾران در اقطار داخلـی
و خارجی تواند بود .در واقع جـنـگـھـای
اﯾران و روم غـالـبـا" مـيـدانـش حـدود

کــــــردســــــتــــــان

اســــــت<<.

رشيد ﯾاسمی ضمن نفی ھوﯾت ملـی
کرد بعنوان ﯾک ملت ،زبان کردی را کـه
دارای شاخه ھای غـنـی اسـت ،بـه
مانند بسياری دﯾگر از نخبگـان فـارس،
جزئـی از زبـان فـارسـی دانسـتـه و
ھمانند محمد علی فـروغـی بـه اﯾـن
پرسش اساسی پاسخ نمی دھد ،که
چرا کردھا از دﯾرباز خواستار استـقـالل
طلبی بودھاند؟ اگر کردھا ھـمـنـژاد و
ھمزاد فارس ھا و ھمبـسـتـه بـا آنـان
بودھاند و از طبرستانی و گـيـالنـی و
خراسانی اﯾرانی تر بوده و از "اﯾرانيـت"
جدا نبودھاند ،نوشتـن کـتـاب "کـرد و
پيوستگی نژادی او" و "تربيت اﯾـرانـی"
کردھا چـه ضـرورتـی داشـت و چـه
لـــزومـــی داشـــت بـــنـــوﯾســـنـــد:
»درباره کرد دالئلی ضعيـف تـر از اﯾـن
اظھار کردھاند از اﯾن قبيل کـه کـردھـا
در سابق مکرر دم از استقالل زده و از
خود سالطين و امراء مختار داشتھانـد،
پس از اﯾرانيت جدا ھستند درصورتيکـه
ھمين دليل را درباره بسی از طـواﯾـف
اﯾرانی که در صـحـت انـتـسـاب آنـان
شکی نيست ميتوان اقامه کـرد مـثـل
طواﯾف طبرستانی و گيالنی و فارسی
و خراسانی و زمدﯾه و غيره کـه ھـمـه
در ﯾک روزگاری دم از استقالل زده و از
خــود پــادشــاھــانــی داشــتــھــانــد».

آنچه به صراحت ﯾاسمی و فروغی بـه
آن اشــاره دارنــد "خــيــال کــردســتــان
مستقل" " ،دم از استقالل" زدن بوده،
امری که به درازای تارﯾخ کھن و جـدﯾـد
در اﯾن سرزمين جـرﯾـان داشـتـه و دو
تارﯾخ را رقم زده است ،ﯾکی تارﯾخ مـاد
تا به کورد امروز ،دﯾگری تارﯾخ پارس تـا
به فارس کنونی! در تمامی طول تارﯾـخ
اﯾن سرزمين با صحنه ھای که در زﯾـر
خـــواھـــد آمـــد روبـــرو بـــودھـــاﯾـــم.
» فرورتيش)پسر دﯾاکو( را کـت بسـتـه
پيش من آوردند .من بـيـنـی ،گـوش و
زبان او را بـرﯾـدم و چشـمـھـاﯾـش را
درآوردم .او را بـه زنـجـيـرکشـيـده ودر
بارگاه نگاه داشتم تا ھمه جنگاوران او
را به چشم خود ببينند .سپس دستـور
دادم که او را در اکباتان )ھـمـدان( بـر
سر نيزه کنند و تمام طرفدارانش را در
قلعه اکباتان بر دار کـنـنـد" » .کـتـيـبـه
دارﯾــــــوش"
بــــــيــــــســــــتــــــون
از دوره ھخامنشيان تا دوره فـروغـی و
تا امروز ،روﯾه "کت بسـتـن ،بـيـنـی و
گوش و زبان برﯾدن و چشـم درآوردن"
تنھـا نـيـرنـگ دربـارﯾـان و شـاھـان و
سالطين نبوده ،بـلـکـه نـوعـی نـگـاه،
فرھنگ" ،اندﯾشه" ،سيـاسـت و روﯾـه
دولتمداری بوده .ھرچند فروغی اولـيـن
نخست وزﯾر رضا شاه از " مھربـانـی و
ذیعالقه ساختن" کردھا گفته اسـت،
اماھم در دوره صدارت اﯾشان و ھم در
دورھھای بعد تا به حکومت اسـالمـی
ماشين سرکوب و قتل عام از حـرکـت
اســــــت.
نــــــمــــــانــــــده
بـــــاز
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اسماعيل خان سميتقو )سمکـو( ،کـه
رضا شاه مھمان او بود و شـب تـا بـه
صــبــح از تــرس جــان ،خــواب بــه
چشمانش نرفت و گزندی ھم به او از
طرف کردھا نرسيد  ،در مھمانـی رضـا
شاه به چوخه دار بسته شد .او رھـبـر
ﯾکی از جنبش ھای استقالل طلـبـانـه
کردستان بود .قاضی مـحـمـد ،اولـيـن
رئيس جمھور حکومت کردسـتـان ،کـه
نخواست خونـرﯾـزی راه بـيـافـتـد ،بـه
ھمراه برادر به چوخھھای آتش سپـرده
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
تا رسيدن به ترور عبدالرحمان قاسملـو
)دبيرکل حزب دمکرات کردستان اﯾـران(
بر سر ميز مـذاکـره و کشـتـه شـدن
صــادق شــرفــکــنــدی)دبــيــرکــل حــزب

دمکرات کردسـتـان اﯾـران( در جـرﯾـان
گفتگو با اﯾرانيان به دست فرستـادگـان
حکومت اسالمی ،دھھا مبارز کرد فقط
از طرﯾق بکاربردن نيرنگ کشته شدنـد.
حکومت اسالمی اﯾران ھمان جـنـاﯾـات
را در ﯾادھا زنده می کند کـه دارﯾـوش
ھخامنشی در حق مغان مرتکب شـد.
ھرودت مورخ ﯾونانی اﯾن چـنـيـن قـتـل
عام مشابه قارنا و قالتان را در تـارﯾـخ
ثبت کرده است>> .آنھا بعداز کشـتـن
"گوماتا" و برادرش ،سر ھر دو را از تـن
جدا کردند و از کاخ بيرون رفـتـنـد و بـا
بلند کردن سـر بـرﯾـده آنـھـا بـر روی
دست ،از مردم خواستنـد تـا بـا آنـھـا
ھمراه شوند .مردم به دنبـال آنـھـا در
کوچه و گذرھا ھر کجا "مغی" دﯾـدنـد،
با خنجر به جانش افتادند ،اﯾن کـار تـا
بدانجا پيش رفت ،اگر تارﯾکی شب فـرا
نمی رسيد ،مغھا را نابود می کـردنـد.
سالگرد اﯾـن مـغ کشـی در تـقـوﯾـم
پارسھا با خط قـرمـز مشـخـص شـده
است و آنھا اﯾـن روز را جشـن مـی
گيرند ،که به روز مـغ کشـان مشـھـور
است .در اﯾن روز ھيـچ مـغـی جـرئـت
بيرون آمدن از خانه را ندارد " ».ھردوت
ﯾـــــــــونـــــــــانـــــــــی"
مـــــــــورخ
"مغ کشی" در دوران پھلوی و حکومت
اســالمــی از طــرفــی بــه نــمــاﯾــش
"عمرکشان" و از طرف دﯾگر به "نـخـبـه
کشی" که مدام شامل کـردھـا بـوده،
تبدﯾل گشت .آنچه بر سـر "گـومـاتـا و
برادرش" آمد ،در دوران پھلوی بـر سـر
برادران معينی "سليمان و عـبـدالـه" و
در دوران خـمـيـنـی بـر سـر بـرادران"
نــاھــيــد" آمــد .ژانــدارم و ارتــش
شاھنشاھی اﯾران جنازه پيشـمـرگـان
سالـھـای  ١٣٤٦و  ٤٧را بـه پشـت
ماشين ھای خود مـی بسـتـنـد و در
شھرھا به نمـاﯾـش مـی گـذاشـتـنـد،
ھمين امر شامل جنازه "شوانه سـيـد
قادر" در ٢٣تير  ١٣٨٤در شھر مـھـابـاد
توسط پاسداران حـکـومـت اسـالمـی
شــــــــــــــــد.
اﯾــــــــــــــــران
چنين تارﯾـخـی را اشـتـراک تـارﯾـخ "
شاخھھای درخت کھن سـال بـرومـنـد
نژاد اﯾرانی" ناميدن ،خود جعل تارﯾخ و
خــاک در چشــم پــاشــيــدن اســت و
نشانـھـای از " سـرگـذشـت تـارﯾـخ"
مشترک ﯾک ملت بنـام "مـلـت اﯾـران"
نيست ،بلکه تارﯾخ نابود کردن مـلـتـی
بــه دســت مــلــت دﯾــگــر اســت.

روح اله خمينی که بی شـبـاھـت بـه
رضا شاه نـبـود ،در  ٢٨مـرداد سـال
 ١٣٥٨طی پيامی مردم کرد را درصـدر
کفار دانست و عليه آنھا اعـالم جـھـاد
نمود «اﯾن توطئه گرھای در کردسـتـان
و غيره در صدر کفار ھستنـد .بـا آنـھـا
باﯾد با شدت رفتار کرد .دولت با شـدت
رفتار کند .ژاندارمری بـا شـدت رفـتـار
کند ،ارتش با شدت رفتار کند .اگـر بـا
شدت رفتار نکنند ما با آنھـا بـا شـدت
رفتار می کنيم .مصامحه حدودی دارد،
جلب وجاھـت حـدودی دارد ،مصـالـح
مسلمين را نمی گذارند به اﯾن امور از
بــــــــــــرود».
بــــــــــــيــــــــــــن
به دنبال اﯾن پيام موجی از خشونت در
سراسر والﯾات شيعه و فارس نشـيـن
اﯾران عليه مـردم کـرد بـه راه افـتـاد.
جوانان و نوجوانان و پـيـرمـردان کـلـيـد
پالستيکی بھشت بـر گـردن ،در پـی
شکار کفار راھی کـردسـتـان شـدنـد.
شاﯾعات عليه مردم در رسانھھای رژﯾم
به اوج خود رسيد ،تعدادی از جـوانـان
کرد در برخـی از شـھـرھـای اﯾـران و
شھرھای ھمجوار کردستان فـقـط بـه
دليل کردبودن ،ترور شدند .اعـدامـھـای
فلھای به راه افتاد ،بمباران شھـرھـا و
روستاھا در دسـتـور کـار ارتـش قـرار
گرفت ،ھـزاران نـفـر جـان خـود را از
دست دادند و دھھا روستا تخليه شـد
و موجی از نفرت عمومی عليـه مـردم
کرد دامن زده شد .گناه اﯾن مردم تنھـا
تمکين نکردن به حکـومـتـی بـود ،کـه
اﯾران امروز را به مرز فروپاشی کشانده
است.

کـرد و خـمـيــنـی را وادار بـه جـھــاد
اســــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــــی.
ھــدف اﯾــن جــنــاﯾــات خــتــم "غــائــلــه
کردستان" و بازگرداندن سلطه تـھـران
بر کردستان بود .دارﯾوش شاه شاھـان
از زبان ھمه سلطھگراﯾان اﯾن سرزمين
گــــــــــــوﯾــــــــــــد:
مــــــــــــی
» سلطهای که از دست ما خارج شـده
بود ،دوباره به ما برگردانده شد .آنـگـاه
آن پرستشگاھی که گومـاتـای مـغ از
قــوم مــا ربــوده بــود ،بــه خــودمــان
برگرداندم .اھـالـی پـارس ،مـادھـا و
کسان دﯾگر را به سرزمين ھـای خـود
بازپس فرستادم .بدﯾن تـرتـيـب تـمـام
آنچه که خـراب شـده بـود ،بـه وضـع
قبلی برگردانده شد .تمام اﯾنھـا را بـه
ﯾاری اھورامزدا انجام دادم .آنقدر رنج و
جور وجفا کشيدم ،تا توانستم تـيـره و
طاﯾفه خود را به پله و پاﯾه قـبـلـی آن
برسانم .بدﯾن ترتيب مـن بـه ﯾـاری و
بزرگی اھورامزدا طاﯾفه خود را به پـاﯾـه
قبلی برگرداندم ،که گوماتای مغ به آن
دسـت درازی کــرده بـود)» .دارﯾــوش-
بيستون -اﯾران باستـان ص(۵٣٣/٣۴ .
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خمينی ،دارﯾوش ،رضا شـاه ،فـروغـی
ھمه خـواسـتـار بـرگـردانـدن سـلـطـه
خــوﯾــش بــودنــد .دمــکــرات ،الئــيــک،
ســوســيــالــيــســت ،جــمــھــورﯾــخــواه،
پادشاھی ،پان اﯾرانيست ،کمونيست،
سکوالر که بنام اﯾران و اﯾرانی سوگـنـد
ﯾاد می کنند ،چنين تکيه گاه تـارﯾـخـی
داشتھاند و تئورﯾھاﯾشان را بـکـار مـی
گيرند تا ثابت کنند اﯾن سرزمـيـن "ﯾـک
ملت ،ﯾک زبان ،ﯾک کشور" بوده و ﯾـک
کشورخواھد ماند .در چنـيـن کشـوری
که بازتاب بينش "خدا ،شاه ،مـيـھـن"،
"ﯾک امت ،ﯾـک زبـان ،ﯾـک دﯾـن ،ﯾـک
کشــور" بــوده و ھســت ،آزادی و
دمکراسی معنا نداشته و در آﯾنده نـيـز
شانسی برای اجرای آن نخواھد بـود.
کردھا از دﯾرباز اﯾن حـقـيـقـت را درک
کردھاند ،که می باﯾست خود را از زﯾـر
سلطه دﯾگری برھانند و ھر بـار فـرﯾـب
ســران و احــزاب خــود و رژﯾــم ھــای
سلطھگر را خوردھانـد .اکـنـون نسـل
جوان با مرور تارﯾخ به ھمان اندﯾشھای
برگشتـه اسـت ،کـه مـحـمـد عـلـی
فروغی و رشيد ﯾـاسـمـی صـد سـال
پيش از بروز آن ھراس داشتنـد و اﯾـن
ھمان ھراسی بود که دارﯾوش را وادر
به چشم درآوردن و گوش و زبان برﯾدن

کردھا از دﯾرباز استقالل طلب بودھانـد
و تارﯾخ کھن و جدﯾد سـنـدی بـر اﯾـن
واقعيت می باشد ،اگر چـنـيـن نـبـود،
لزومی نداشت محمد علی فروغی بـه
اﯾن مسئله بپردازد ،اگر چـنـيـن نـبـود
لزومی نداشت رضا شاه به کردسـتـان
لشکر کشی کند ،مـحـمـد رضـا شـاه
حکومت ملـی کـردسـتـان را در ھـم
بشکند و روح ﷲ خمينی حکم جـھـاد
عليه مردم کرد صادر کند! اما کردھا در
طول تارﯾخ دو گزﯾنه را پيش روی خـود
قرار ندادھاند ،آنان خاک ھيچ کشـوری
را تجزﯾه نکردھاند و دسـت ﯾـازی بـه
خاک دﯾگران نيز نداشتـھـانـد .دفـاع از
ســرزمــيــن خــوﯾــش ،کــه عــمــدتــا"
کوھستانی و صعب العبور بوده ،ھـدف
اصلی کردھا بوده و ھنوز ھم ھسـت.
از خصاﯾص اﯾن ملت ﯾکی ھم اﯾن بـوده
که بـعـداز سـقـوط امـپـراتـوری مـاد،
استراتژی غصب دﯾگر سرزمين ھارا به
نام خود نداشته ،ھرچند بنام اسـالم،
بنام اميراتوری عـثـمـانـی و پـارس در
جنگھا شرکت کرده و عمدتا" در مصاف
با ھر دو امپراتوری نيز بـوده ،کـه قـرن
نوزده و بيست و اکنون قرن بيـسـت و
ﯾــک ،ادامــه آنــرا مــی بــيــنــيــم.
اﯾنراھم باﯾد اضافه کرد که کردھا تـوان
دفاع از سرزمين خود را به کررات اثبات
کردھاند و سـرزمـيـنـشـان بـه دسـت
ھمـان کسـانـی تـقـسـيـم شـد کـه
نوادھھای آنان اﯾـن روزھـا کـردھـا را
تجزﯾه طلب می خوانند .نگاھـی گـذرا
بــه تـــارﯾـــخ چــھـــار قـــرن کشـــور
شاھنشاھی پارس ،اثبات اﯾن اندﯾشه
خواھد بود که خاک اﯾن سـرزمـيـن بـه
دست پارس ھا تجزﯾه و واگـذار شـده
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
در  ٣١مرداد  ٨٩٣ھجری خورشيـدی )
 ١٥١٤ميالدی( جنگ چـالـدران مـيـان
سپاه قزلباش بـه فـرمـانـدھـی شـاه
اسماعيل ﯾکم صفوی با ارتش عثمانی
به فرماندھی سلطان سليم ﯾـکـم رخ
حل اﯾن نبرد در دشـت چـالـدران
داد .م ّ
)در شمال آذرباﯾجان( بود .در اﯾن جنـگ
نيروھای قزلباش که در حدود  ۴٠ھـزار
تن بودند بـا سـپـاه حـدود  ١٠٠ھـزار
نفری عثمانی جنگـيـدنـد و بـه دلـيـل
کمی نفرات و نداشتن سـالح گـرم از
سپاه عثمانی شکست خـوردنـد .اﯾـن

در حالی بود که ارتش عثمانـی دارای
توپخانه و تفنگھای انفرادی بود .پس از
اﯾن جنگ ،مناطق فعلی شمال ،جنوب
و غرب کردستان به حکومت عثـمـانـی
واگــذار شــد کــه بــعــداز فــروپــاشــی
امپراتوری عثمانی ،کردستان بار دﯾـگـر
ميان سه کشور نوپای ترکيه ،عـراق و
سورﯾه تقسيم شد .اﯾـن مـنـاطـق تـا
پيش از زمان شاه عباس جدا بود ،امـا
شاه عباس توانست بخشی از مناطق
کردستان را بـا جـنـگ پـس بـگـيـرد.
در روز دوشــنــبــه  ٣آبــان ١١٩٢
خورشيدی مطابق با  ٢۵اکـتـبـر ١٨١٣
مـــيـــالدی در پـــی جـــنـــگھـــای
شاھنشاھی پارس و روسيه در دوره
قاجار پيماننام ٔه گلستان بيـن اﯾـن دو
کشــور امضــاء شــد .بــه دنــبــال اﯾــن
قرارداد ،حکومت قاجار بخشھـاﯾـی از
شمال دولـت شـاھـنـشـاھـی پـارس
شامل قفقاز ،ارمنستـان ،اﯾـالـتھـای
شرقی گرجستان ،بخشھای غـربـی
گرجستان و تمام شھرھا و شھـرکھـا
و روستاھای منـاطـق سـاحـل درﯾـای
سياه و محال گروزﯾه )کورنـه( شـامـل
چچن و اﯾنگوش امـروزی بـه روسـيـه
تزاری واگذار شد .طی اﯾن قـرارداد در
مجموع  ١۴والﯾت ) گنـجـه و قـرهبـاغ،
والﯾتھای شـکـی ،شـيـروان ،قـبـه،
دربند ،بادکوبه ،داغستان و گرجستان،
محال شورهگل ،آچوقباشی ،گـروزﯾـه،
منگرﯾل و آبخاز ،بخشی از سـرزمـيـن
تالش( بـه تصـرف روسھـا ،درآمـد و
حاکميت بدون منـازع شـاھـنـشـاھـی
پارس بر درﯾای مـازنـدران ،خـدشـهدار
گردﯾد ،به ھمراه بـخـشـی از خـانـات
تالش و سواحل درﯾـای کـاسـپـيـن از
دست رفت.

در روز پنجشنبـه اول اسـفـنـد ١٢٠۶
خورشيدی مطابق با  ٢١فـورﯾـه ١٨٢٨
مـــيـــالدی در پـــی جـــنـــگھـــای
شاھنشاھی پارس و روسيه در دوره
قاجار پيماننام ٔه ترکمانچای بين اﯾن دو
کشور در روستای ترکـمـانـچـای امضـا
شد .برپاﯾ ٔه اﯾـن قـرارداد ،سـه اﯾـالـت
قفقاز ،اﯾروان ،نخجـوان و بـخـشھـای
دﯾگری از تالش زﯾر سلط ٔه روسھا قرار
گرفت ،حاکميت شاھنشاھی پارس بر
درﯾای مـازنـدران نـيـز مـحـدودتـرشـد.
"در روز  ٢٣ژانوﯾه سال  ١٨٥٧نيروھـای
اعزامی انگلسـتـان بـنـدر بـوشـھـر را
تصرف کردند و دولت تھران مجـبـور بـه
صرفنظر کردن از حق مالکيت بر شـھـر
ھرات و غرب افـغـانسـتـان شـد و بـا
انعقاد "معاھده پـارﯾـس" بـيـن کشـور
شاھنشاھی پـارس و انـگـلـسـتـان،
افغانستان از "اﯾران" جدا شد و "اﯾران"
اﯾــن کشــور جــدﯾــد را بــه رســمــيــت
شــــــــــــــــنــــــــــــــــاخــــــــــــــــت.
" از ســال  ١٢٧٠ھــجــری)١٨٩١
ميالدی( به بعد ،روس ھا تـاشـکـنـد ،
بخارا و سمرقند را اشـغـال کـردنـد و
سراسر ماوراء النھر تا شـمـالشـرقـی
اﯾران کنونی را به تصرف خود درآورده و
به موجـب قـرادادی بـه نـام اخـال ،
ناصرالدﯾن شاه قاجار از ادعـای ارضـی
خود بر نواحی شمـال شـرقـی فـالت
"اﯾران" چشمپوشی کرد و کـلـيـه اﯾـن
نواحی به روسھـا واگـذار شـد و رود
اترک مرز بـيـن "اﯾـران" و روسـيـه در
شمالشرق "اﯾران" شـنـاخـتـه شـد".
در روز ٢٢مرداد (١٣/٠٨/١٩٧١ ) ١٣٥٠
تحت فشار دولت انگلستا  ،حـکـومـت
محمد رضا شاه پھلوی از حق مالکيـت
خود بر بحرﯾن صرفنظر کرد ،بـحـرﯾـن از
اﯾران جدا شد و در  ٢٥آذر ھمان سـال
به عصوﯾت سازمان ملل متحد درآمد و
اﯾران نيز اﯾن کشـور را بـه رسـمـيـت
شــــــــــــــــنــــــــــــــــاخــــــــــــــــت.
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در تــارﯾــخ  ٢١مــرداد  ١٣٩٧ھــجــری
شــمــســی بــرابــر بــا  ١٢اوت ٢٠١٨
مـيـالدی ،پـنــجـمـيــن اجــالس ســران

کشورھای ساحلی درﯾای کاسپين در
شھر آقتاو برگزار گردﯾد .در پاﯾـان اﯾـن
نشست متن کامل کنوانسـيـون رژﯾـم
حقوقی درﯾای کاسپين که به امضـای
پــنــج کشــور ســاحــلــی روســيــه،
ترکمنستان ،آذرباﯾجان ،قـزاقسـتـان و
اﯾران رسيد .بر اساس اﯾن کنوانسيـون
سھم اﯾران از درﯾای خزر به  ١٣درصـد
ﯾــــــــافـــــــــت.
کــــــــاھــــــــش
اﯾن تارﯾخ توسط روشنفکران و نخبـگـان
"اﯾرانی" و دولتھای آمده و رفتـه مـورد
سئوال نبوده و ادعائی ھم مـبـنـی بـر
بازگرداندن "سـرزمـيـن ھـای تـجـزﯾـه
شده" صورت نگرفته و در تئـوری ھـای
ملی ،ناسيﯚناليستی و پان اﯾرانيسـم،
فارس ،کرد ،بلوچ آنطرف مرز ،جزو ملت
"اﯾــران" بــه حســاب نــيــامــدھــانــد!
چرا در صد سال گذشـتـه رژﯾـم ھـای
پھلوی و اسالمـی نـتـوانسـتـنـد" روح
اﯾرانی ،تربيت اﯾرانی ،اﯾران واحد ،ملت
اﯾران ،زبان واحـد ،دﯾـن واحـد" اﯾـجـاد
کنند؟ چرا کـردھـا و دﯾـگـران تـربـيـت
اﯾرانی نگرفتند و چرا پروژه اﯾران ،اﯾـران
پھلوی ،اﯾران اسالمی شکست خورد؟
اگر دالﯾل شکست تارﯾخی نسل ھـای
پيشين مبرھن نـيـسـت ،بـاﯾـد دالﯾـل
شکست پروژھھای پھلوی و اسالمـی
بر "نخبگان" امروز روشـن بـاشـد ،کـه
خود سازنده اﯾن تارﯾخ بـودھـانـد .چـرا
ماشين سرکوب پھلوی و اسالمی بـه
گل نشست؟ چرا تـئـورﯾـھـای "مـلـی،
اسالمی و اﯾـرانـی" روشـنـفـکـران و
نخبگان ،ره بجای نـبـرد؟ پـاسـخ اﯾـن
پرسش ھا را باﯾد از نخبگان ﯾـک قـرن
گذشته و حال ،چـون مـحـمـد عـلـی
فروغی و رشيد ﯾاسمـی و نـوھـھـای
شـــــــــنـــــــــيـــــــــد.
آنـــــــــان
حکومتھای اﯾـران و نـخـبـگـان "مـلـت
حاکم" بعداز جنگ جھانـی اول تـا بـه
امروز ﯾک صد سال فـرصـت و امـکـان
داشتند تا در جھت احقاق حقوق ملت
ھا و باورمندان به آﯾيـن ھـای غـيـر از
شيعه اثنی عشـری اقـدام کـنـنـد و
کشوری برای ھمه ملتھا ،زبانھا ،آﯾـيـن
ھا و ھمه آحاد مـردم بسـازنـد ،آنـان

چنين کاری نکردند و امروز آنان به آخـر
خط رسيدھاند و مشکل بتوان اﯾـرانـی
ساخت که در طول  ٢٦قـرن گـذشـتـه
ساخته نشد .سرنوشت آﯾـنـده اﯾـران
تکرار تارﯾخ چھار صد سال اخير خواھـد
بود و ھمه فرصت ھا از دسـت رفـتـه
است و نخبگان امروز تافته جدابافتھای
از پيشنيان خود نيستند و اﯾـران را بـه
ھــمــان مســيــری خــواھــنــد بــرد کــه
صفوﯾان ،قاجار ،پھلوی و مسـلـمـانـان
شيعه آثنی عشری بـردنـد ،کـردھـا و
دﯾگران نيز با درس گـرفـتـن از تـارﯾـخ
خوﯾش ،راه افغانستان ،تاجيـکـسـتـان،
ترکمنستان ،ارمنـسـتـان ،آذربـاﯾـجـان،
بحرﯾن و کردستان را در پيش خـواھـنـد
گــــــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــــــت.
کردھا و دﯾگر ملـل ،کـه ھـيـچ نـقـش
سياسی و حکـومـتـی در سـيـسـتـم
فعلی اﯾران ندارند ،نمی تواننـد عـامـل
فروپاشی "اﯾران" باشـنـد .آنـانـکـه در
طول چھل سال گذشته بـجـز زنـدان،
چوبه ھای دار ،تبعيـض ،اسـتـسـمـار،
استعمار ،ذوب ھوﯾتی سھمی از اﯾران
نداشتھاند ،عامل فروپاشی نيسـتـنـد.
عامل به گل نشستـن چـرخ اقـتـصـاد
اﯾران کولبران کرد نيستـنـد ،حـکـومـت
جمھوری اسالمی ،بانکھای اسالمـی،
اخالگران و اخـتـالـسـگـران اسـالمـی،
داللھای اسالمی ،نخبگان اسالمـی و
غير اسالمی فعال در اقتصاد ،صنعت و
بازار ،عامالن اصلی فـروپـاشـی اﯾـران
ھستند .وزارتخانھھای رﯾز و درشت که
به نام اسالم زبان ،فرھنگ ،ھـوﯾـت و
روان مردمان اﯾن سرزمـيـن را از آنـان
گرفتند ،عامالن اصلی فروپاشی اﯾـران
ھستند .آخوندھا و شاگردان فـوکـلـی
آنھا عـامـالن اصـلـی ھسـتـنـد ،کـه
سرزمين بزرگی را به غـارت بـردنـد و
اﯾرانی پر از فحشا با انواع بيـمـارﯾـھـای
روحــی و روانــی از خــود بــرجــاﯾــی
گــــــــــــذاشــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــد.
دسامبر ٢٠١٨

ﺗﻮپ ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺸﻔﺸﻪ آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻢ ﺑﺸﻪ

اﻃﻠﺲ ﻓﻘﺮ در اﻳﺮان؛ ﺗﻬﺮان

محاسبه شده است.
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سالھاست که دولتھای مختلـف در
اﯾران تالش کردهاند تا تصوﯾری مدرن و
پرزرق و برق از پاﯾتخت اﯾـران بسـازنـد
که در آن رفاه و زندگی روزآمد شـھـری
پررنگ است؛ انگار که پاﯾتخت نـمـادی
از اﯾران در حال توسعه است که حتـی
در
اوج

خط فقر در پاﯾيز امسال برای ﯾـک نـفـر
بيش از ﯾک ميليون و  ١۵۶ھزار تـومـان
و برای ﯾک خانواده چھار نفری بيـشـتـر
از  ٣ميليون و  ١٢٢ھزار تـومـان بـرآورد

بحرانھای اقتـصـادی و سـيـاسـی و
تحرﯾمھا ،زندگی مرفـه در آن جـرﯾـان
دارد .درحالیکه بـزرگتـرﯾـن اجـتـمـاع
فقرای اﯾران نيز در تـھـران مـتـشـکـل
شده و بيش از ١۵درصـد فـقـرای کـل
اﯾران در پاﯾتخت بـا زنـدگـی دسـت و
پنجه نرم میکنند ﯾعنی جمعيتی بالـغ
بر  ٢ميليون نفر که غذای کافـی بـرای
خوردن ندارند…
*****
اﯾن گـزارش خـالـصـهای از آمـارھـا و
اطالعاتی است کـه نشـان مـیدھـد
وضعيت فقر در استـانھـای مـخـتـلـف
اﯾران چگونه است .اﯾـن اطـالعـات بـر
اســاس دادهھــای تــحــقــيــق مــرکــز
پژوھشھای مجلس بـا عـنـوان «خـط
فقر اﯾران در سال  »١٣٩۵و تطبيـق آن
با سـاﯾـر آمـارھـای رسـمـی ،مـانـنـد
سرشماری ،تورم و بيکاری استخراج و

میشود.
اجتماع بزرگ فقرا در پاﯾتخت
تھران وﯾترﯾن و خـوشآب و رنـگتـرﯾـن
جای اﯾران است .بيش از ١۶درصـد از
جمعيت اﯾران در استان تھران زنـدگـی
میکننـد و بـر اسـاس آخـرﯾـن آمـار
حسابھای منطقهای در سال ،١٣٩۴
سھم استان تھران از توليـد نـاخـالـص
داخلی کشور بيش از ٢٢درصد است.
سالھا است که دولتھای مختلف در
اﯾران تالش کردهاند تا تصوﯾری مدرن و
پرزرق و برق از پاﯾتخت اﯾـران بسـازنـد
که در آن رفاه و زندگی روزآمد شـھـری
پررنگ است؛ انگار که پاﯾتخت نـمـادی
از اﯾران در حال توسعه است که حتـی
در اوج بحرانھای اقتصادی و سياسی
و تحرﯾمھا ،زندگی مرفه در آن جـرﯾـان
دارد.
روی اﯾن تصوﯾر سفيد ،امـا ﯾـک لـکـه

پــررنــگ ســيــاه ،بــه اســم فــقــر و
حاشيهنشينی وجود دارد که ھمـه آن
زرق و برق را به حاشيه میراند.
بزرگترﯾن اجتماع فقرای اﯾران در تھران
متشکل شده است .بيش از ١۵درصـد
فقرای کل اﯾران در پاﯾتخت بـا زنـدگـی
دست و پنجه نرم میکنند؛ جمعـيـتـی
بالغ بر  ٢ميليون نفر که غـذای کـافـی
برای خوردن ندارند .جمـعـيـت فـقـرای
استان تھران از کل جمعيت  ٢٠استـان
بيشتر است.
وضعيتی کلی درآمدی در تھران چندان
بد نيست .فرصتھای شغلی بھتـر و
درآمد باالتر در تھـران بـيـش از سـاﯾـر
نقاط اﯾران مـمـکـن اسـت .حـتـی بـر
اساس شاخصھای آمـار نـيـروی کـار
ھم اوضاع تھران بھتر از وضعيت کـلـی
کشور است .بر اساس آمار اشـتـغـال
سال  ،١٣٩۶حدود ٣٩درصد جـمـعـيـت
باالی  ١۵سال استان تھـران ،صـاحـب
شغلاند .جمعـيـت زﯾـادی ھـم بـدون
شغل صاحب درآمدند و از محـل سـود
سپـردهھـای بـانـکـی ﯾـا اجـاره دادن

امالکشان زنـدگـیشـان را در رفـاه
نسبی میچرخانند.
نحوه توزﯾع درآمد در پـاﯾـتـخـت چـنـدان
عادالنه نيست ،جـمـعـيـت زﯾـادی در
مناطق مرفـه شـھـر تـھـران در رفـاه
مطلق زندکی میگذارنند و جـمـعـيـت
زﯾادی در شھرھای اقماری و حاشيه و
حرﯾم شھرھا ،برای بقا با فقر خشن و
گرسنگی دست به گرﯾبانند.
در چنين شراﯾطی وﯾترﯾن تھران ،بيـش
از آنکه تصـوﯾـری فـرﯾـبـنـده بـه خـورد
تماشاگـر داخـلـی و خـارجـی دھـد،
نماﯾشگاه فاصله طبقاتی ،بیعدالتی،
تــبــعــيــض و شــکــســت  ۵٠ســال
توسعهگراﯾی غيرمتوازن است.

فقر شھری
جــمــعــيــت فــقــرا در مــنــاطــق
شھرنشين استان تھران در سـال
 ،٩۵بيش از ﯾک مـيـلـيـون و ٩٢۵
ھزار نفر برآورد شده است .از اﯾـن
ميان سھم شھر تھران حـدود ﯾـک
ميليون و  ٣٨٠ھزار فقير است کـه
نزدﯾک ١۶درصد از جمعيت شھر را
تشکيل میدھند.
خط فقر در استان تھران بـاالتـر از
ھمه جای دﯾگـر در اﯾـران اسـت،
مرکز پژوھشھای مجلس خط فقـر
استان را در دو مجزا ﯾعنـی شـھـر
تھران و مناطق شھری استان بـه
جز شھر تھران ،مـحـاسـبـه کـرده
است.
خط فقر در شھر تھران در سـال ،٩۵
برای ﯾک نفر نزدﯾک  ٧٧٠ھزار تومـان و
برای ﯾک خانواده چھار نفری  ٢ميليـون
و  ٧۶ھزار تومان محاسبه کرده اسـت.
اگر اﯾن اعداد را با احتساب نـرخ تـورم
در آبان  ٩٧بهروز کنيم خط فقر در پاﯾيـز
امسال برای ﯾـک نـفـر بـيـش از ﯾـک
ميليون و  ١۵۶ھزار تومان و بـرای ﯾـک
خانواده چھار نفری بيشتر از  ٣ميليـون
و  ١٢٢ھزار تومان برآورد میشود.
اﯾن عدد در مقياس دستمزدھا بسـيـار
باال است ،چنانکه اگر نـرخ دسـتـمـزد
کارگران را در سال  ١٣٩٧مبـنـای قـرار
دھيم ،نتيجه تکاندھنده خـواھـد بـود.
برای قرار گرفتن ﯾـک خـانـواده چـھـار
نفری باالی خط فقر مطلق ،دست کـم
فعاليت تماموقت سه نـيـروی کـار بـا
حداقل نرخ دسـتـمـزد الزم و ضـروری
است تا غذای کافی به ھمه برسد.
در ساﯾر مناطق شھری استان تـھـران
ھم خط فقـر سـرانـه  ۵٠۵ ،٩۵ھـزار
تومان و خط فقر خانواده چـھـار نـفـری
ﯾک ميليون و  ٣۶۵ھزار تومان تـعـيـيـن

شده است .با احتساب تورم خط فـقـر
سرانه در آبان  ،٩٧بيش از  ٧۶٠ھـزار
تومان و برای ﯾک خانواده چھـار نـفـری
بيش از  ٢ميليون و  ۵٣ھـزار تـومـان
تخمين زده میشود.
فقر روستاﯾی
در تمام اﯾران به جز استانھای تـھـران
و البرز ،نرخ فقر روسـتـاﯾـی کـمـتـر از
مناطق شھری اسـت .امـا در تـھـران
نسبت جـمـعـيـت فـقـرا در مـنـاطـق
روستاﯾی بيشـتـر اسـت .دلـيـل اﯾـن
وضعيت ،فرم خاص مناطق روسـتـاﯾـی
است که در واقع نـه روسـتـا ،بـلـکـه
پناھگاهھاﯾی در حرﯾم شھر ھستند.
جمعيت فـقـرای مـنـاطـق روسـتـاﯾـی
استان تھران در سال  ٩۵حـدود ١٣٨
ھزار نفر تـخـمـيـن زده شـده اسـت.
چيـزی حـدود ١٧درصـد از جـمـعـيـت
روستاﯾی استان.
خط فقر روستاﯾی اسـتـان تـھـران در
سال  ،٩۵باالتر از ھـمـه اسـتـانھـای

کشور  ۴٣٢ھزار تومان برای ﯾک نفـر و
ﯾک ميليون و  ١۶٧ھزار تومان برای ﯾـک
خانواده چھار نفری مـحـاسـبـه شـده
است.
اگر اﯾن اعداد و ارقام را بـه نـرخ تـورم
مناطق روستاﯾی استان تھران در آبـان
 ،٩٧به روز کنيم ،خط فقر در پاﯾـيـز ٩٧
بيش از  ۶۵٠ھزار تومان برای ﯾک نفر و
ﯾک ميليون و  ٧۵۵ھزار تومان برای ﯾـک
خانواده چھار نفری ساکن در مـنـاطـق
روستاﯾی استان محاسبه میشود.
با اﯾن حساب درآمد ﯾک کـارگـر حـتـی
برای زندگی حداقلی در روسـتـاھـای
استان و پناهگاهھای حرﯾم شھر کافی
نيست و به تھيـه حـداقـل غـذا بـرای
خانواده نمیرسد.
علی رنجیپور
اﯾران واﯾر ـ  ١٠دی ١٣٩٧
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زﻧﺪﮔﻲ در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻮل
ﻣﺤﺴﻦ آزﻣﻮده» :ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﻮل« در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﻬﻨﺎز ﻣﺴﻤﻲﭘﺮﺳﺖ،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻣﺘﺮﺟﻢ آﺛﺎر ﮔﺌﻮرگ زﻳﻤﻞ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺮﻳﺒﻮن زﻣﺎﻧﻪ *

جامعه شناس بدون وارث
گئورگ زيمل ،جامعه شناس و
فيلسوف آلمانی ،يکم مارس
 ١٨۵٨در برلين به دنيا آمد .پس
از دريافت ديپلم ،در دانشگاه
فريدريش ويلھلم به تحصيل در
رشته تاريخ ،فلسفه و روان
شناسی پرداخت و در کنار آن
تاريخ ھنر و زبان ايتاليايی
باستان را فرا گرفت .پس از
فارغ التحصيلی ،در سال ١٨٨۵
به درجه استادی رسيد و در ھمان دانشگاه به تدريس مشغول شد و بعدھا تدريس را
در دانشگاه برلين ادامه داد .زيمل از بنيان گذاران جامعه شناسی ساختاری است و
از او به عنوان بنيانگذار جامعه شناسی شھری ياد میکنند .او در سال  ١٩١١يک
دکترای افتخاری در رشته علوم سياسی از دانشگاه آلبرت لودويگ فرايبورگ
دريافت کرد که به پاس تالش ھايش در گسترش دانش اقتصاد ملی و به رسميت
شناختن کارايی او به عنوان يکی از بنيانگذاران جامعه شناسی به وی اعطا شد .او
در سال  ١٩١۴يک کرسی آموزشی در رشته فلسفه در دانشگاه کايزر ويلھلم
استراسبورگ دريافت کرد و سرانجام در  ٢٨سپتامبر  ١٩١٨در ھمان شھر بر اثر
ابتال به سرطان درگذشت.
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در روزگار ما پول ارزش ارزشھـا شـده
است ،نه وسيلهای برای رسـيـدن بـه
ھدف ﯾا اھدافی مشخص ،بل غـاﯾـتـی
در خود و برای خود است .ھمه چيز را
میتوان با پول خرﯾد ،برای ھر چـيـزی
میتوان قيمتی تعيين کـرد و در ﯾـک
کالم پول عيار سنجش ھمه چيز شده
است ،حتی انسان ھا .در افواه بسيار
شنيده اﯾم و خوانده اﯾم که بـا کـمـال
تاسف ،ھر کسی قيمتی دارد! دقـيـقـا
خــالف آن حــکــم مشــھــور عــمــوم
نظامھای اخالقی ،به وﯾژه کـانـت کـه
ھيچگاه انسان را وسيله قرار نده! اﯾـن
باور تا جاﯾی قوت و قدرت گـرفـتـه کـه
حتی انسان را تـا سـطـح مـوجـودی
اقتصادی تقليل میدھند و کل حـيـات
او را معطوف به ھر چه بيشتر پـول در
آوردن ،ارزﯾابی میکنند.

گئورگ زﯾمل ،در کتاب سترگ „فلسفه
پول“ چگونگی تـحـول پـول از فـرمـی
اقتصادی برای تنظيم زندگی به تـعـيـن
بخـش سـاﯾـر شـؤون اجـتـمـاعـی را
بررسی میکند ،اما نه به سياقی کـه
مارکس بحث میکرد .خوشبختانه اﯾـن
کتاب را اخيرا شھناز مسمی پـرسـت،

پژوھشگر ،نوﯾسـنـده و مـتـرجـم آثـار
نظری در حوزه جامعـه شـنـاسـی بـه
فارسی ترجمه کرده و نشر پارسـه آن
را منتشر کرده است .خانـم مسـمـی
پرست تاکنـون آثـار مـتـعـددی دربـاره
جامعه شناسان بزرگ کالسيـک مـثـل
ماکس وبر و کارل مارکس مثل „ماکس
وبر و مارکس“ اثر کارل لووﯾت و „کـارل
مارکس“ نوشته آلن وود ،اميل دورکيـم
„(ساخت شکـنـی دورکـيـم“ نـوشـتـه
جنيفر له مان و „اميل دورکـيـم“ کـنـت
تامپسون( ترجمه کرده اسـت؛ امـا در
اﯾن ميان بيش از ھمه به گئورگ زﯾمـل
پرداخته و گذشـتـه از تـرجـمـه آثـاری
درباره او مثل „گـئـورگ زﯾـمـل“ دﯾـوﯾـد
فرﯾزبی و „اندﯾشه اجتماعـی گـئـورگ
زﯾمل“ ھرست ھله بـرخـی از آثـار او
چــون „دربــاره فــردﯾــت و فــرمھــای
اجتماعی“ „ ،مقاالتـی دربـاره دﯾـن“ و
„مقاالتـی دربـاره تـفـسـيـر در عـلـم
اجتماعی“ را ترجمه کرده است.
به عنوان پـرسـش نـخـسـت و
برای آشناﯾی اجمالی خوانندگـان،
بفرماﯾـيـد پـيـام اصـلـی جـامـعـه
شناسی زﯾمل چيست؟
اگر بخواھيم پيام اصـلـی ﯾـا رسـالـت
جامعه شـنـاسـی زﯾـمـل را بـه طـور
خالصه بگوﯾيم ،ھمانطور کـه ھـرسـت

ھله در اثر اخير )اندﯾشـه اجـتـمـاعـی
گئورگ زﯾمل با ترجمه شھناز مسمـی
پرست( خود میگوﯾد ،آن است که اگر
روﯾکرد زﯾمل به فرھنگ ،سـيـاسـت و
جامعه را به کار گيرﯾم ،میتوانيم گزاره
„تو بر خطاﯾی“ را به گزاره „می فھمم،
تو از اﯾن زاوﯾه به موضـوع مـینـگـری“
برگردانيم .بنابراﯾن به جای آنکه دﯾگری
را بر خطا بـدانـيـم و نـگـرش خـود را
درست ،بينش جدﯾدی را تاﯾيد خواھيم
کرد .از اﯾنجا راه حلی برای ستيزهھا و
تضادھای دست کم نـظـری خـواھـيـم
ﯾافت .بگذارﯾد بيشتر توضيـح دھـم .از
تفاوت بنيادی ميان علـوم طـبـيـعـی و
علوم انسانی آغاز مـیکـنـم ،اﯾـنـکـه
موضوعات تحقيق در علوم طبيـعـی ـــ
فيزﯾک ،شيمی ،زﯾست شـنـاسـی و
غيره ـــ آزادی انسـانـی را نـدارنـد و
بنابراﯾن روشی که بـرای تـحـقـيـق و
پژوھش در اﯾن علوم به کار میرود بـا
روش شــنــاســی عــلــوم انســانــی و
اجتماعی ــ فلسفه ،تارﯾخ و جـامـعـه
شناسی ــ باﯾد مـتـفـاوت بـاشـد .در
جامعه شناسی ما با کنشگر ﯾا عامـل
آزاد طرفيم .ما و انسانھای دﯾـگـر بـا
ھم ،با تعامل بـا ﯾـکـدﯾـگـر ،واقـعـيـت
اجتماعی را خلق مـیکـنـيـم ،ﯾـا بـه
عبارتی به چيزھا معنا میدھيـم .اﯾـن
فرآﯾند ساختن و معـنـا دادن بـه زبـان
زﯾملی میشود فرم دادن به محتواﯾی
که به خودی خود بی معناست .فرآﯾند
معنا دادن )ﯾا خلق واقعيت اجتمـاعـی(
ھمان فرم دادن به محتواست .مثـالـی
بزنم :محتوا گلی است کـه شـمـا در
دست دارﯾد .اگر به اﯾـن گـل از زاوﯾـه
ھنری نگـاه کـردﯾـد و آن را تـوصـيـف
کردﯾد ،معنای ھنری به آن داده اﯾـد و
اﯾن فرم ھنر است .اگر به اﯾـن گـل از
زاوﯾه دﯾنی نگاه کردﯾـد و مـثـال آن را
نشانه عظمت خلقـت الـھـی دﯾـدﯾـد،
معنای دﯾنی به آن داده اﯾد و اﯾن فـرم
دﯾن است .اگر بـه اﯾـن گـل از زاوﯾـه
علـمـی نـگـاه کـردﯾـد و خصـوصـيـات
زﯾستی و فيزﯾکی آن را بـرشـمـردﯾـد،
معنای علمی به آن داده اﯾد و اﯾن فـرم
علم است .اﯾن سه فرم ،ﯾـعـنـی فـرم
علم ،ھنـر و دﯾـن سـه فـرم اصـلـی
ھستند که تمام محتواھاﯾی را کـه در
جھان ھستند میتوانند در بربـگـيـرنـد،
ﯾعنی ھر چيزی را که در جھـان اسـت
میتوان از نگاه ھنری ،دﯾنی و علمـی
)دانش پژوھی( مشاھـده و بـررسـی
کرد و چون ھر ﯾک از فرمھا جھانـی از
ن خوﯾش است ،جھان ھـنـر ،دﯾـن و
آ ِ
علم به طور اصولی بـا ھـم سـتـيـزی
ندارند ،از نظر زﯾمل آنھا نسبت به ھـم
قياس ناپذﯾرند و ارتباطی با ھم نـدارنـد
مانند جھان رنگ و جھان صوت کـه بـا
ھم ستيزی ندارند.
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گــئــورگ زﯾــمــل ،در کــنــار
چھرهھاﯾی چون امـيـل دورکـيـم،
ماکس وبر ،کارل مارکس و… ﯾکی
از بزرگان جامعه شناسی اسـت.
جاﯾگاه او در مـيـان کـالـسـيـکھـا
چيست؟
خوب ببينيد زﯾمل در ميان کالسيـکھـا
جاﯾگاه بسيار خـاصـی دارد کـه او را
ممتاز میکند .او ﯾک متفکر اجتمـاعـی
محض نيست .او ﯾک نـگـاه و روﯾـکـرد
کلی به جھان و زندگی دارد و بنابراﯾـن
به ھر موضوع جزﯾی و خاصی که روی
کند ،مثال بخواھـد دربـاره پـول ،گـروه
دوتاﯾی ،اھـمـيـت قـاب عـکـس ،پـل،
عشق ،ستيـزه ،جـنـگ ،زنـدگـی و…
بنوﯾسد ،آن نگاه کلی در آنـجـا حضـور
دارد .او نخستين فيلسوفی است کـه
فلسفه را در زنـدگـی روزمـره ادغـام
میکند و راجـع بـه امـور انضـمـامـی
روزمره به زبان فلسفی مینوﯾسد ،به
عبارت دﯾگر او فيلسوف فرھنگ اسـت.
متفکران کالسيک ھر ﯾک برای تبيين و
تفسير مدرنيته و مدرنيزاسيون شـيـوه
خاصی داشتند .زﯾمل پيداﯾش جامـعـه
مدرن را بر اثر فرآﯾند عـقـالنـی شـدن
)نظرﯾه وبر( ﯾـا رشـد سـرمـاﯾـه داری
)نظرﯾه مارکس( در نظر نمـیگـيـرد .او
مدرنيته را شيوهھای تـجـربـه کـردنـی
میداند که خاص جامعه مدرن اسـت.
زﯾمل در مقاله اش درباره ھـنـر ُردِن و
درون مــاﯾــه حــرکــت در ھــنــرھــای
تــجــســمــی ،ذات مــدرنــيــتــه را روان
شناسی گراﯾی میداند ،ﯾعنی تجربـه
کردن و تفسير کردن جھـان بـر طـبـق
واکنشھای جھان درونی و واقـعـا بـه
مثابـه جـھـانـی درونـی ،حـل شـدن
محتواھای ثابت و قطـعـی در عـنـصـر
سيال روح ،که ھر ماده ﯾا جـوھـری از
آن جدا میشود و فـرم ھـاﯾـش فـقـط
فرمھای حرکت میشودُ .ردِن دربـاره
کارش به زﯾمل میگوﯾد کـه بـه مـدل
ھاﯾش اجازه میدھد کـه ژسـتھـا و
فيگورھای مختلفی را به دلخـواه خـود
بگيرند و او سپس ناگھان به چرخشی
ﯾا خم شدن ﯾا تا شدن ﯾک دسـت ﯾـا
پای تنھا ،چرخش پشت ،دسـتـی کـه
باالبرده شده ﯾا زاوﯾه ﯾک مفصل عالقه
مند میشود و آن جزء را با حرکتش در
گل مجسمه سازی مینشاند .اغـلـب
پس از مدتی طوالنی ﯾک بدن کامل را
با وضعيتی خاص در درون خود شـھـود
میکنـد ،ﯾـعـنـی از آن ﯾـک حـرکـت
میتواند بدنی بسازد که متعلق به آن
است .اﯾن وﯾژگی ھنر مدرن است .در
ھر حال اگر بخواھيد از فرھنـگ مـدرن
عميقا سردرآورﯾد ناچـار از خـوانـدن و
فھميدن آثار زﯾمل ھستيد .بـه گـفـتـه
دونالد لـوﯾـن اسـتـاد فـقـيـد جـامـعـه
شناسی در دانشگاه شيکاگو و ﯾـکـی
از بزرگترﯾن زﯾمل شـنـاسـان ،جـھـان
اندﯾشه نه تنھا زﯾـمـل را پشـت سـر
نگذاشته بلکه باﯾد راھی را بپيماﯾد تـا

به او برسد .دو کانون اصلی مـدرنـيـتـه
ﯾکی کالنشھر و دﯾگری اقتصاد پـولـی
رشدﯾافته ھستند ،که زﯾمل درباره اﯾن
دو بسيار نوشته است .اﯾن دومـی در
فلسفه پول شرح و بسط میﯾابد.
به طور خاص جان کالم-به نحـو
خالصه -زﯾمل در فـلـسـفـه پـول
چيست و او در اﯾن کتاب بـه پـول
چه نگاھی دارد؟
اگر بخواھم چکيدهای از فلسـفـه پـول
در اﯾنجا به دست دھم آن چکيده اﯾـن
است که زﯾـمـل چشـم انـداز نـظـری
خودش را به زندگـی و مـخـلـوقـاتـش
)بيشتر-از-زندگـی بـه اصـطـالح خـود
زﯾمل ﯾا ھمان فرمھای فرھنگ( در اﯾن
اثر با ﯾک مثال برجسته و مھم روشـن
میکند :فرم اقتـصـاد .در اﯾـنـجـا الزم
است نظرﯾه فرمھای فرھنگی زﯾمل را
به طور خالصه شرح دھـم .بـھـتـرﯾـن
شرح فرمھا در آخرﯾن اثـر زﯾـمـل کـه
وصيت نامه او مـحـسـوب مـیشـود،
چشم انـداز زنـدگـی ) The View of
) ،Lifeوجــود دارد .فــرمھــا از درون
زندگی ،از جرﯾان زندگی روزمره آدميان
پدﯾدار میشوند .نيازھا ،انـگـيـزه ھـا،
تماﯾالت گوناگـون آدمـی طـی حـيـات
فرمھاﯾی را برای برآوردن و تحقق آنھـا
خــلــق مــیکــنــد .زﯾــمــل مــثــال فــرم
موسيقی را میزند که در مواقع غـم،
خشم ،شادی ،جشن و عزا برای ابـراز
احساسات به تدرﯾج مـلـودی و رﯾـتـم
شکل گرفته است و جھان موسـيـقـی
به اﯾن شکل زاده شده است .اﯾن فرم
در آغاز به سـبـب نـيـازھـای عـمـلـی
زندگی انسانـی زاده مـیشـود و در
خدمت زندگی است .امـا پـس از آن
رشد میکند و تـکـامـل مـیﯾـابـد بـه
درجهای که از سلـطـه زنـدگـی خـارج
میشود ،قوانين و ھنجارھای خـودش
را میﯾابد و دﯾگر در خـدمـت زنـدگـی
نيست بلکه بـرعـکـس ،اﯾـن زنـدگـی
است که در خدمت آن قرار مـیگـيـرد.
ھنگامی که زندگی به اﯾنجا رسيـد در
نظامھاﯾی از نمادھا تجسم مـیﯾـابـد
که زﯾمل آن را فرھنگ عينی مینامـد.
فرمھای گوناگون فـرھـنـگ ﯾـا ھـمـان
جھان ھا .تنش ميـان زنـدگـی و فـرم
میتواند تراژدی فرھنگ را بيافرﯾند.
فرمی که در فلسفه پول از آن
بحث میشود ،چيست؟
در فلسفه پول اﯾن فرم اقتـصـاد اسـت
که از جرﯾان زندگی اوليه پدﯾد میآﯾد و
در آغاز در خدمـت نـيـازھـای عـمـلـی
زندگی است تا به اوجی میرسد کـه
از آنجا اﯾن فرآﯾند معکوس مـیشـود و
زندگی در خدمت آن درمی آﯾد .کـتـاب
دو بــخــش دارد .در بــخــش اول کــه
تحليلی است زﯾمل به تکوﯾـن مـقـولـه
ارزش که میتوان گفت وﯾژگی اصـلـی
فرم اقتصاد است ،میپردازد .زﯾـمـل از
مفھوم ارزش آغاز میکند که مـفـھـوم
اصلی در اقتصاد اسـت .او جـھـان ﯾـا

مقوله ھستی و جھان ﯾا مقوله ارزش
را دو جھان ﯾا مقوله مستقل مـیدانـد
که ھر کدام نظم و تـرتـيـب و قـواعـد
خاص خود دارنـد .بـه عـبـارتـی ارزش
چيزھا ربطی به ھستـی آنـھـا نـدارد.
جالب است که ببينيد ارزش چگونـه از
زندگی اوليه آدميان پدﯾد آمـده اسـت.
ارزش ﯾک وﯾژگی چيزھا )اعيان ﯾا ابـژه
ف رنگ ﯾـا دمـا کـه
ھا( نيست ،برخال ِ
میتوان گفت وﯾژگی اشياست .فاعـل
ﯾا سوژه انسانـی ارزش را بـه اشـيـا
نسبت میدھد .پس از اﯾنجـا مـعـلـوم
میشود که ارزش امری سـوبـژکـتـيـو
است به اﯾن معنا سوبژکتيو است کـه
سوژه انسانی آن را پدﯾد آورده اسـت.
ولی امروزه ما ارزش ھا ،ﯾا در حقيقـت
ارزش اشيا ،را امری عـيـنـی در نـظـر
میگيـرﯾـم ،ﯾـعـنـی اشـيـا جـدای از
سوژهھاﯾی که آنھا را با ھـم مـبـادلـه
میکنند ارزش عينی معينی دارند.
چگونه چنين چـيـزی در طـول
زندگی بشر رخ داده است ،ﯾعـنـی
ارزشھای سـوبـژکـتـيـو چـگـونـه
عينيت ﯾافتهاند ﯾا ابـژکـتـيـو شـده
اند؟
زﯾمل میگوﯾـد کـه عـيـنـيـت ﯾـافـتـن
ارزشھای سوبژکتيو در اثر مبادله پدﯾد
آمد ،ﯾعنی از زمانی که انسانھا آغـاز
به مبادله چيزھا با ھم کردند .میتوان
انسانھای اوليهای را تصـور کـرد کـه
زمانی که چيزی توجه شـان را جـلـب
میکرد ،ھر چند که آن را قـبـال کـس
دﯾگری بـرداشـتـه بـود ،آن را بـا زور،
دزدی ﯾا قاپيدن برمی داشتند و حـتـی
اصال مفھوم دزدی و قاپيدن برای شـان
وجود نداشت .اﯾن انسانھـا بـاﯾـد بـه
حدی از رشد فرھنگی رسيده باشنـد،
مفھومی ھر چند ابتداﯾی از مالکيت را
به دست آورده باشند ،که به ھـنـگـام
خواستن چيزی حاضـر شـده بـاشـنـد
چيزی را بدھند تا چيـز دﯾـگـری را بـه
دست آورند .حتی مـیتـوان در ذھـن
مجسم کرد که مفھوم برابری پـس از
اﯾنکه انسانھا چيزھا را با ھم مبـادلـه
کردند به تدرﯾج پدﯾد آمـده بـاشـد .در
آغاز فقط خواستن بوده است و فـقـط
پس از آنکه چيزی را که خواستيـم بـه
ازای از دست دادن چـيـز دﯾـگـری بـه
دست آوردﯾم اﯾن مفھوم که ارزش اﯾـن
باﯾد با آن برابر بوده باشد در ذھن مـان
شکل گرفته است .تکوﯾن فرم اقتـصـاد
از اﯾنجا آغاز میشود ،از مبادله چيزھـا
با ھم.
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ﯾکی از بزرگترﯾن متفکران )اگـر
نگوﯾيم بزرگترﯾن متفکر( تارﯾخ کـه
به مفھوم ارزش پـرداخـتـه ،کـارل
مارکس است که بر زﯾمل مـتـقـدم
بوده است و گوﯾا زﯾـمـل نـظـرﯾـه
ارزش خود را با عطف به دﯾدگاه او
تبيين کرده است .تـفـاوت نـگـرش
زﯾمل بـه ارزش در مـقـاﯾسـه بـا
مارکس چيست؟
مارکس سرچشمه نظام اقـتـصـادی را
توليد میداند و زﯾمـل خـو ِد تـولـيـد را
نوعی مبادله میداند ،مبادله انسان با
مثال طبيعت ﯾا زمينی که در آن کشـت
میکند .در فصل اول کتاب کـه شـاﯾـد
انتزاعیترﯾن و فـلـسـفـیتـرﯾـن فصـل
کتاب ھم باشد زﯾمل به اﯾن مسـئـلـه
مـیپــردازد کـه فــرم اقـتــصــاد ،ارزش
اقتصادی ،چگونه پدﯾد آمده است .و در
پاﯾان فصل ﯾک جھـان بـيـنـی نسـبـی
گراﯾانه )) ،relativismﯾا شـاﯾـد بـھـتـر
اســت بــگــوﯾــيــم رابــطــه گــراﯾــانــه )
)relationalismخود را مـفـصـال شـرح
میدھد )حتی حقيقت از نظر زﯾمل به
مثابه رابـطـه مـيـان تصـورات تـلـقـی
میشود( ،و سرشت پول را که رابطـه
ارزش ميـان اجـنـاس اسـت تـحـلـيـل
میکند .در اﯾن جھان بـيـنـی چـيـزھـا
معنای شان را از رابطهای که با ﯾکدﯾگر
دارند ،از تفاوت شان بـا ﯾـکـدﯾـگـر ،بـه
دست میآورند .پول ھم رابطـه مـيـان
ارزش چيزھـاسـت .پـس مـیتـوانـيـم
بگوﯾيم که در جھان عـمـلـی مـا پـول
تصوﯾر بسيار روشنـی از فـرمـول کـل
ھستی را بـه دسـت مـیدھـد .اﯾـن
معنای فلسفی پول اسـت .در فصـل
دوم رشد و تـحـول اصـول اولـيـه فـرم
اقتصاد شرح داده مـیشـود ،و چـون
مبادله ارزشھـا کـه اصـل اسـاسـی
تکوﯾن فرم اقتصاد است در پول تجسم
میﯾابد در اﯾن فصل به تـحـول پـول از
ﯾک مادهای که خودش ارزشمنـد بـوده
است به مادهای که خـودش تـقـرﯾـبـا
فاقد ارزش است )رشد تارﯾخی پول از
ماده به کارکـرد( مـیپـردازد و نشـان
میدھد که چگونه زنـدگـی تـارﯾـخـی
آدمی باعث تـحـوالتـی در مـاده پـول
میشود و پول را صرفا تبدﯾـل بـه ﯾـک
نماد میکند که کارکرد خاصی دارد .در
فصل سوم ،پول در زنـجـيـره اھـداف،
ابتدا به تضاد ميان روﯾکرد عل ّـی ،مـثـل
عمل ناشی از غرﯾزه ،و روﯾکرد غـاﯾـت
شنـاخـتـی ،عـمـل نـاظـر بـه ھـدف،
پرداخته میشود .بحث زﯾـمـل دربـاره
درازای زنجيره غاﯾت شناختی ،دربـاره
ابزار و پول به مثابه خالصتـرﯾـن مـثـال
ابزار است.
در اﯾن فصـل زﯾـمـل مـبـاحـث
دﯾگری ھم مطرح مـیکـنـد ،مـثـل
اﯾنکه چرا ﯾھودﯾان در امـور پـولـی
بيشتر فعاليت داشتنـد .ﯾـا بـحـث
تبدﯾل شدن وسيله به ھدف .پيـام
اصلی زﯾمل در اﯾن فصل چيست؟

در مورد اﯾنکه چـرا ﯾـھـودﯾـان در امـور
پولی بيشتر فعاليت میکنند ،زﯾمل آن
را به غرﯾبه بودن آنھا و مـحـروم بـودن
شان از تملک زمين و مقام شھرونـدی
نسبت میدھد .بحث دﯾگر او چنان که
گفتيد ،رشد روان شناختی وسيـلـه و
تبدﯾل شدن آن به ھدف اسـت و پـول
که استثناﯾیترﯾـن مـثـال وسـيـلـهای
است که به ھدف بدل میشود .درک
کلی من از اﯾن فصـل اﯾـن اسـت کـه
زﯾمل میخواھد به ما نشان دھـد کـه
چــگــونــه فــرم اقــتــصــاد ،و پــول کــه
خالصترﯾن نماد آن محسوب میشود،
پس از تکوﯾنش و رشد و تـحـولـش بـه
تدرﯾج بـه اوج رشـد خـود مـیرسـد،
جھانی برای خودش میشود ،ﯾـعـنـی
به جاﯾی که دﯾگر به جای آنکه زندگـی
و تارﯾخ و تحوالتش تعيين کننده اقتصاد
باشد اقتصاد فرآﯾندی میشود کـه بـر
اساس فرمھا و تنظيمات مـادی-فـنـی
کامال عينی روی میدھد .منطق رشد
و تحولـش دﯾـگـر بـه اراده آدمـيـان و
ضرورتھا و نـيـازھـای زنـدگـی آنـان
وابسته نيست ،تو گوﯾی که آدميان بـه
خاطر اقتصاد وجود دارند نه اقتصـاد بـه
خاطر آدميان و نيازھای شان .در آغـاز
فرم اقتصاد ،در وضعيت ابـتـداﯾـی اش
که آن را میتوان پيشافرم نـامـيـد ،در
خدمت زندگی است ،پس از رسـيـدن
بــه اوج رشــدش ،نــقــطــه عــطــف،
چرخشی محوری میکند ،از زنـدگـی
استقالل میﯾابد ،و زندگی در خـدمـت
اﯾن فرم درمی آﯾد .تنشـی کـه مـيـان
زندگی و فرمھا روی میدھد در مـورد
اقتصاد به بيشترﯾن حد خـود رسـيـده
است.
از فصــل چــھـارم وارد بــخــش
ترکيبی کتاب مـیشـوﯾـم ،آزادی
فردی ،معـادل پـولـی ارزشھـای
شخصی و سـبـک زنـدگـی سـه
فصل بعدی ھستند کـه تـاثـيـرات
پول بر زندگی انسـان را مـفـصـال
شرح میدھند ،اﯾنکه چگونه پـول
به تدرﯾج زندگی انسانی را تغـيـيـر
میدھد .اگر ممکن است به نـحـو
خالصه در مورد مباحث اﯾن فصـول
توضيح دھيد.
در فصل  ۴زﯾمل مـیگـوﯾـد آنـچـه مـا
آزادی تلقی میکنيم در واقـع اغـلـب
فقط تغيير تعھدات است؛ ھنگامی کـه
تعھدی جدﯾد جـای تـعـھـد قـبـلـی را
میگيرد ،در آغاز احساس مـیکـنـيـم
باری از دوش مان برداشته شده است
و احساس آزادی میکنيم چون فشـار
تعھد جدﯾد در آغاز احساس نمیشـود
و فقط مدتی که گذشت کم کم فشـار
آن را احساس میکنيم ،اﯾنـکـه آزادی
به ھمراه وظاﯾف و تکاليف اسـت .پـول
باعث و بـانـی روابـط غـيـرشـخـصـی
میشود .تملک در گذشته بـه مـثـابـه

فعاليت بوده است ،ﯾعـنـی داشـتـن و
بودن به ھم وابسته بودنـد ولـی پـول
وابستگی ميان داشتن و بودن را مـحـو
میکند .زﯾمل در اﯾن فصل بـه تـمـاﯾـز
شخص و داراﯾی ،رشد استقالل فرد از
گروه ،فرمھای جدﯾد جامعـه زﯾسـتـی
که در اثر وجود پول پدﯾدار میشونـد و
به روابط کلی ميان اقـتـصـاد پـولـی و
اصل فردگراﯾی میپردازد .در فصـل ،۵
معادل پـولـی ارزشھـای شـخـصـی،
زﯾمل به دﯾه ،ازدواج خـرﯾـدنـی ،ارزش
زنان ،جھيـزﯾـه ،رابـطـه مـيـان پـول و
روسپی گری ،رشوه خـواری ،اﯾـده آل
تماﯾز و تشـخـص ،تـبـدﯾـل ارزشھـای
مــادی بــه ارزشھــای پــولــی و…
میپردازد .ﯾکی از نکات بسيار مھم در
اﯾن بخش بحثی است کـه زﯾـمـل در
مورد نظرﯾه ارزش مارکس میکـنـد .او
از ﯾک سو نظرﯾه ارزش مارکس را کـه
مبتنی بر کار است از نظر فلسفی بی
نھاﯾت جالب محسـوب مـیکـنـد و از
سوی دﯾگر آن را رد مـیکـنـد .اﯾـن در
آغاز براﯾم عجيب مـینـمـود تـا آنـکـه
باالخره مقصود او را درﯾافتم .زﯾـمـل در
اثر دﯾگرش ،شوپنھـاور و نـيـچـه ،کـه
پيش از اﯾن آن را ترجمـه کـرده بـودم،
اﯾن دو فيلـسـوف بـزرگ را کـه اولـی
نماﯾنده تيپ بدبينی و دومی نـمـاﯾـنـده
تيپ خوش بيـنـی بـه زنـدگـی اسـت
انتخاب میکند و در ضمن مـوضـوعـات
کــتــاب بــه مــا نشــان مــیدھــد کــه
فيلسوف با آثارش طبع ﯾا تيپ انسانی
اش را )چيزی بين فردﯾت و کـل بشـر،
چيزی که نه فردﯾت مـنـحـصـربـه فـرد
است و نه کلی و عمومی است بلکـه
ميان اﯾن دوست( به ما عرضه میکند.
فــيــلــســوف بــا اﯾــن کــار بــر غــنــای
دستاوردھای فلـسـفـی و گـنـجـيـنـه
فرھنگ عينی بشری میافزاﯾد .اما در
اثر فلسفی چنين نيست که فيلسـوف
آنچه را اختيار میکند ضرورت منطقـی
داشته باشد بلکه مـوضـع فـيـلـسـوف
ﯾکسوﯾگی او را که ھمان تيپ ذھـنـی
اوست نشان میدھد .اﯾن ﯾکسوﯾگـی
ابـدا بـه مـعـنـای اﯾـدئـولـوژﯾـک بـودن
فيلسوف ،آگاھـی کـاذب فـيـلـسـوف،
نيست .مثال زﯾمل نشان میدھـد کـه
تفسيری کـه نـيـچـه از مسـيـحـيـت
میکند به ھيچ وجه ضرورت منـطـقـی
ندارد و حتی میتوانست جھتی کامال
بر خالف آنچه نيچه میگـوﯾـد داشـتـه
باشد اما اﯾن تيپ ذھنی و طبع نـيـچـه
است که چنين تفسير میکند.
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بدبينی و خوش بينی ھيچ ﯾک ضـرورت
منطقی نيست .حال در مورد مـارکـس
ھم ھمين است .طبع و تيپ ذھنی او
معطوف به سوسياليسم است ،تـاری
را که او از تارھای بی شـمـار شـبـکـه
درھم تنيده واقعيت اختيار میکند اﯾـن
است .زﯾمل نشان میدھد که نظـرﯾـه
ارزش مارکس که مبتنی بر کـار اسـت
ضــرورت مــنــطــقــی نــدارد و دارای
اشکاالتی است ولی با سوسياليسـم
توافق و ھماھنگی دارد .برای ھـمـيـن
است که میگوﯾد اﯾن نظرﯾه به لـحـاظ
فلسفی ،و نه مثال به لـحـاظ جـامـعـه
شناختی ﯾا اقتصادی ،بی نھاﯾت جالب
است .در حقيقت مارکس مثال دﯾگـری
برای تعرﯾف فلسفه از دﯾد زﯾمل است.
از منظر خود زﯾمل وضعيـت بـه
چه صورت است؟ آﯾا اﯾن تـعـرﯾـف
فلسفه و فيلسوف در مـورد خـود
او ھم صادق است؟
بله صادق است .جھان بيـنـی رابـطـه
گراﯾانه زﯾمل که در فصل اول کتـاب بـه
آن پرداخته میشود و تز اصلی زﯾـمـل
است اشکاالتی داشته که بارھا خـود
زﯾمـل در مـکـاتـبـاتـش بـا رﯾـکـرت از
مشکالت آن شکوه کرده است .معلوم
است که از پيش و مطابق بـا طـبـع و
سرشت ﯾا تيپ ذھنـی خـودش آن را
تعيين کـرده اسـت و نـه بـا ضـرورت
منطقی .زﯾمل در کتاب مسائل اصـلـی
فلسفه کـه فـقـط فصـل اول آن بـه
انگليسی درآمده )رودولف واﯾن گارتـنـر
آن را ترجمه کرده اسـت( و مـن اﯾـن
فصل را از آنجا که به تعرﯾف فلسفـه و
فيلسوف پرداخته است و برای فھم تـز
اصلی او بسيار مـھـم اسـت تـرجـمـه
کرده و در ابتدای کتـاب شـوپـنـھـاور و
نيچه اضافه کرده ام ،میگوﯾد„ :شـاﯾـد
ھــيــچ انــدﯾشــه ضــروری ای کــنــار
گذاشتنش آنقدر سخـت نـبـاشـد کـه
تجزﯾه چيزھا به محتوا و فـرم ،اگـرچـه
چنين چيزی نه قوت منطقی دارد و نـه
قوت دادهھای بطور حسی معلوم را„ .
ﯾعنی خود او اذعان میکند که نظـرﯾـه
اش ضرورت مـنـطـقـی نـدارد .نـکـتـه
مھمی که در اﯾنجا بـاﯾـد خـاطـرنشـان
کنم آن است که زﯾمل وقـتـی دربـاره
فالسفه مینوﯾسد به شيوه متداولـی
که اسم بردن از آنھا و ذکر بـحـثھـا و
استداللھای فردی آنھـاسـت چـنـيـن
نمیکند بلکه او اندﯾشهھای فالسـفـه
دﯾگر را به مثابه محمـل و وسـيـلـهای
برای بسط اﯾدهھـای خـودش بـه کـار
میگيرد .به گفته واﯾن گـارتـنـر آنـچـه
زﯾمل از فالسفه دﯾگر قرض مـیگـيـرد
در بافت و زمـيـنـهای کـه خـود اراﯾـه
میکند جوش میخورد و با آن ﯾـکـی
میشود؛ او آنچه را از دﯾگران میگيـرد
صـرفــا در بـافــت انـدﯾشــهھـای خــود
نمیگنجاند ،بلکه آن را خم مـیکـنـد،
پيچ و تاب میدھد ،به عبارتی آن را از

ن خوﯾش میکند ،ھـمـان کـاری کـه
آ ِ
فالسفه بزرگ مثل ھـاﯾـدگـر ،درﯾـدا و
فوکو میکنند.
برگـردﯾـم بـه فـلـسـفـه پـول.
فلسفه پول بيشتر در کدام حـوزه
شناخت قرار میگيرد؟
فلسفه پول ھم فلـسـفـه اسـت ھـم
اقتصاد و ھم جامعه شناسی؛ به اﯾـن
معنـی کـه مـوضـوع و مـحـتـوای آن
مفاھيم اقتصادی ھـمـچـون مـبـادلـه،
تقاضا ،کميابی و فراوانی ،توليـد ،بـازار
و از ھمه مھم تر پول است ،چـارچـوب
بزرگ تر آن روابط انسانی ﯾـا اشـکـال
جــامــعــه شــنــاســی اســت و روش
شناسی )متودولوژی( آن بـه گـفـتـه
برخی متافيزﯾکی است و بـه گـفـتـه
محققان اخيـری ھـمـچـون گـری بـک
ھاوس روش شناسی او را مـیتـوان
پدﯾدارشناسانه نام نھاد .جالب اسـت
که اگر به شيوهھای استدالل زﯾمل در
اﯾن اثر دقت کنيد میبينيد که گـاه بـه
شيوه تجربی و تارﯾخی مسئله را مورد
بررسی قرار میدھد و گاه بـه شـيـوه
دﯾگری که بـعـضـی آن را تـمـثـيـلـی
ناميدهاند و گفـتـهانـد کـه او در واقـع
استدالل علمی دقيـقـی نـدارد .حـال
آنکه شيوه اسـتـدالل او را مـیتـوان
پدﯾدارشناسانه نـامـيـد .اﯾـن روﯾـکـرد
فلسفـی در آن زمـان ھـنـوز شـکـل
نگرفته بود ،ھوسرل و زﯾـمـل تـقـرﯾـبـا
بطور ھمزمان پدﯾدارشناسی را بـنـيـان
نھادند ،ھوسرل سعی کرد کـه اصـول
آن را مدوّن کند ولی زﯾمل بطور عملی
و شـاﯾـد نـاآگـاھـانـه آن اصـول را در
پژوھش ھاﯾش به کار میبرد بی آنکـه
نام پدﯾدارشناسی بر آن نھد.
اگر ممکن است در مـورد اﯾـن
روش پدﯾدارشناسی زﯾمل بيشتـر
توضيح دھيد.
زﯾمل وقتی فرمی را که در طول تـارﯾـخ
پدﯾد آمده است مـیخـواھـد تـوضـيـح
دھد ،مثال فرم ازدواج خرﯾدنی ،ﯾـک ﯾـا
چند وﯾژگی متماﯾز ) ،eideذات ﯾا اصول
پيـشـيـنـی( را بـا نـوعـی شـھـود )
)intuitionبه شيوه پدﯾـدارشـنـاسـانـه
توصيف میکنـد ،مـثـال اﯾـنـکـه ازدواج
خرﯾدنی چه وﯾژگی متماﯾزی دارد کـه
آن را ازدواج خرﯾدنی میکند .در اﯾنـجـا
وﯾژگی متماﯾز اﯾن فـرم ازدواج در اﯾـن
است که ھر زنـی را فـقـط
ﯾک جـنـس )مـونـث(
مـــــحـــــســـــوب
میکند
و نه چـيـزی
بيشـتـر ،بـطـور
مثال نه زنـی کـه
فـــالن و فــــالن
خصــيــصــه را دارد،
بلکـه مـثـل ﯾـک عـيـن
غيرشخصی .فـرم مـبـادلـه

اقتصادی مثال دﯾگری است که وﯾژگی
متماﯾز آن قـربـانـی کـردن ﯾـا چشـم
پوشی است .ھنگام مبـادلـه ھـمـواره
چيزی را قربانـی مـیکـنـيـم تـا چـيـز
دﯾگری را به دست آورﯾم .اﯾن قـربـانـی
کردن در ذات مبادله اقتصادی اسـت و
بدون آن مبادله ممکن نيـسـت .ادراک
اﯾن وﯾژگـی ذاتـی ) )eideبـه شـيـوه
تجربی ممکن نيست بـلـکـه بـه نـحـو
شھودی با روش شناسی ای صـورت
میگيرد که مبتنی بر توصيـف مـحـض
است .در حـقـيـقـت زﯾـمـل پـژوھـش
علمی تمام وکمالی )دو نحوه پژوھش
مکمل ھم ،ﯾکی علم تجربی و دﯾگـری
علم ذاتی] )]eideticرا آغاز میکند که
بــعــدا در پــدﯾــدارشــنــاســی مــورﯾــس
مرلوپونتی بسط میﯾابـد) .از مـقـالـه
گری بک ھاوس( .در ھر حال گـذشـتـه
از اﯾن مباحث کتاب گنجيـنـهای اسـت
عظيم از نکات و بارقهھـای درخشـان،
نکاتی که آدمی را به فکر فرو مـیبـرد.
مخصوصـا در فصـل شـشـم ،سـبـک
زندگی ،با مباحث بسيار جالبی دربـاره
تاثيرات پول که موجب عينـيـت سـبـک
زندگی میشود ،مـواجـه مـیشـوﯾـد:
اﯾنکه چطور بـا رشـد اقـتـصـاد پـولـی
کارکردھای عـقـلـی بـر کـارکـردھـای
عاطفی برتری ﯾافتند ،شباھـت مـيـان
عقل و پول )ھر دو غيرشـخـصـیانـد و
بــدون وﯾــژگــی خــاص( ،خصــيــصــه
حسابگرانه دوران مدرن ،تقسـيـم کـار
که علت جداﯾی فرھنگ سوبژکـتـيـو و
ابژکتيو میشود ،سلطه تکنـولـوژی در
عصر مدرن ،تحليل سبک مدرن زندگی
با توجه به سه ُبعد فاصله ،رﯾتم )نظم(
و شتاب )سرعت( ،پول به مثابه نـمـاد
تارﯾـخـی خصـيـصـه نسـبـی )رابـطـه
مندانه( ھستی و….

شما که با ادبيات روز جـامـعـه
شناسی آشناﯾی دارﯾـد ،جـاﯾـگـاه
زﯾمل را امروز پس از گذشـت صـد
سال در فضاھای آکادميک چگونـه
ارزﯾابی میکنيد؟ به عبارت دﯾـگـر
امروز کدام وجه و جـنـبـه از آثـار
زﯾمل بيشتر مورد تـوجـه اصـحـاب
علوم اجتماعی است؟
تاثير زﯾمل بر ھمعصرانش مستقـيـم و
گســتــرده بــوده اســت ھــرچــنــد او
نتوانست به مقام استادی در بـرلـيـن
برسد ولی آثارش طـرفـداران فـراوانـی
داشتند و برخی نيـز بـه سـرعـت بـه
زبــانھــای دﯾــگــر اروپــاﯾــی تــرجــمــه
میشدند .مکتب کنش متقابل نمادﯾن
)تعامل گراﯾی نمادﯾن( و مکـتـب تضـاد
در امرﯾکا دﯾن بزرگی به زﯾـمـل دارنـد.
تاثير زﯾمل بر ھاﯾدگر و نفوذ عـمـيـق او
بر تکوﯾن فـلـسـفـه اگـزﯾسـتـانسـيـال
ھاﯾدگر انکارناپذﯾر است .امروزه حضـور
زﯾمل را در مکانھای بسيار متـفـاوتـی
در نـظـرﯾـهھـای جـامـعـه شـنـاخـتـی
میتوان دﯾد ،در ساخت ھندسه روابط
اجتـمـاعـی ،سـنـجـش فـاصـلـهھـای
اجتماعی سوبژکتيو و ابژکتيو در روابـط
شخصی در محـيـطھـای شـھـری ،در

نــظــرﯾــه اطــالعــات و ارتــبــاطــات ،در
نظرﯾهھای مربوط به مبادله اجتمـاعـی
و تضاد ،نظرﯾهھاﯾـی دربـاره ھـدﯾـه و
روانشــنــاســی اجــتــمــاعــی ،دربــاره
معاشرت ،گروهھا و… ميراث زﯾمل امـا
بسيار مـتـنـوع اسـت و ھـنـوز جـای
استفادهھای بسيار دﯾگری را دارد کـه
در آﯾنده شاھد آن خـواھـيـم بـود .در
کنـفـرانسـی کـه  ٩و  ١٠آذر سـال
گذشته به مناسبت صدمين سالـمـرگ
زﯾمل در ميالن برگزار شد و اﯾـنـجـانـب
نيز در آن شـرکـت داشـتـم و دربـاره
استقبال از زﯾمل در اﯾران صحبت کردم
سخنرانان درباره فلـسـفـه و جـامـعـه
شناسی فردگراﯾی؛ آزادی و سـتـيـزه:
دو جنبه نظرﯾه مدرنيته زﯾمل؛ فرھـنـگ
فلسفی زﯾمـل؛ زنـدگـی و فـرم ھـا،
معنای جامعه شناختی اسـتـعـاره بـه
سخنرانـی و سـپـس بـحـث و نـقـد
پرداختند.
من در اﯾنجا فقط به برخی موضوعاتـی
که در سالھای اخير چاپ شـده انـد،
اشاره میکنم :مفھوم زﯾمل از شـادی
)نه به مثابه ھدفی که بـاﯾـد تـعـقـيـب
شود بلکه به مثابه کيفيـت و وﯾـژگـی
اعمال و حاالت ذھن ،کيفيـت زنـدگـی
„ذاتا زﯾسته“  ،به عبارتی فرد رابطـهای

معلوم با خودش دارد(؛ اجتماعی بودن
ورزش :طرفداران فوتـبـال اسـکـاتـلـنـد
)ارتش تارتان( با جامعه شناسی زﯾمل
تفسير میشوند؛ قدردانی ،تـاری کـه
جامعه را بطور نامرﯾی به ھـم پـيـونـد
میدھد؛ استفاده از اﯾـدهھـای زﯾـمـل
برای از نو تئورﯾزه کـردن رابـطـه مـيـان
حرفه پزشکی و نھادھای اجـتـمـاعـی
)اﯾن بحث زﯾمل کـه دانـش پـزشـکـی
پيشگيرانه باﯾد فراتر از رابطـه پـزشـک
−بيمار برود و در نھادھـای آمـوزشـی،
اقتصادی و سياسی تـلـفـيـق شـود(؛
استفاده از نظرﯾه اجتماعی زﯾمل برای
بررسی مـحـدودهھـای پـاسـبـانـی و
شھربانی دمکـراتـيـک )اﯾـنـکـه „فـرم“
رابــطــه پــلــيــس-مــردم بــر اســاس
بنيادھاﯾی فرض میشود که به مثـابـه
موانعی برای دموکراتيک شـدن عـمـل
میکنند(؛ استفاده از آرای زﯾـمـل در
جامعه شناسی تکنولوژی و فـلـسـفـه
تکنولوژی و…
لينک مطلب در ترﯾبون زمانه
منبع اصـلـی :روزنـامـه اعـتـمـاد،
ﯾکشنبه  ٣تير ١٣٩٧

ﻛﻬﻜﺸﺎن »اﺑﺮ ﻣﺎژﻻﻧﻲ ﺑﺰرگ «در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
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متوجه شدند کـھـکـشـان
ھمساﯾـه «ابـر مـاژالنـی
بزرگ »در مسير برخورد بـا
کھکشان راه شيـری قـرار
گرفته است.

ستارهشناسان در مطـالـعـهای جـدﯾـد

زمانی که ما بـه خـطـرات
آسمانی فکر مـیکـنـيـم،
شاﯾد اغـلـب تصـورات مـا
مربوط به برخورد سـيـارات
بـــزرگ ،ســـتـــارهھـــای
دنبالهدار ،انفجار پرتـوھـای
عجيب و غـرﯾـب گـامـا ﯾـا
ابرنواختر باشد اما ممـکـن
اســت بــه بــرخــورد دو
کــھــکــشــان فــکــر نــکــرده
باشيم .طبـق مـطـالـعـات
جدﯾد ممـکـن اسـت اﯾـن
اتفاق رخ دھد.
بــــراســــاس گــــزارش
«نيواطلس»« ،ابر ماژالنی بـزرگ »ﯾـک

کھکـشـان کـوتـولـهای اسـت کـه در
ھمساﯾگی کھکشان ما قرار دارد و در
حال حاضر در مسـيـر کـھـکـشـان راه
شيری قرار گرفته است.
اﯾن ھمساﯾه کيھانی شـکـل خـاص و
منظمی ندارد و در فـاصـلـهای حـدود
 163ھزار سال نـوری از مـا در حـال
چرخش است.
طــبـــق بــررســـیھـــای دقـــيـــقتـــر
ستارهشناسان و مطالعات اخيـر ،اﯾـن
ابرماژالنی دو بـرابـر «مـادهتـارﯾـک »و
بزرگتر از آن است کـه پـيـش از اﯾـن
تصور میشد.
اﯾن بدان معناست که اﯾن کھکشان به
سرعت انرژی را از دست میدھد و در
حال کند شدن اسـت ،بـنـابـراﯾـن بـه
سمت کھکشان راه شـيـری کشـيـده
میشود.

گر سوی مستان
ﻓﺮﻳﺪون ﺧﺎوﻧﺪ میروی...
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حکمرانی بدون انتخاب کردن امکانپذﯾر
نيست و ﯾا ،بھـتـر بـگـوﯾـيـم ،وظـيـفـه
نخسـتـيـن ھـر حـکـومـتـی گـزﯾـنـش
اولوﯾـتھـا و ردهبـنـدی آنـھـا اسـت.
آسـانتـرﯾــن راه بـرای پــی بــردن بــه
ماھيت و اھداف نظامھای سـيـاسـی
در جھان ،شناخـت سـلـسـلـه مـراتـب
اولوﯾتھای حاکم بر سـيـاسـتـگـذاری
آنھا در عرصهھای داخلـی و خـارجـی
است.
»گـــربـــه بـــاﯾـــد مـــوش بـــگـــيـــرد«
کره شمالی و کـره جـنـوبـی را نـظـر
بگيرﯾم ،دو پاره ﯾـک شـبـه جـزﯾـره بـا
مردمانی که نژاد و تارﯾخ و فـرھـنـگـی
مشترک دارند .بهرغم ھمه اﯾـن وجـوه
اشتراک ،دو نظام حاکم بر اﯾـن شـبـه
جزﯾره در دھهھای بعـد از جـنـگ دوم
جھانی راهھای کـامـال مـتـفـاوتـی را
برگزﯾدند و دو کشـوری را بـه وجـود
آوردند که امروز تـفـاوتھـای آنـھـا در
عرصهھای سيـاسـی و اقـتـصـادی و
دﯾپلماسی از زمين تا آسـمـان اسـت.
نظام کمونيستی حاکم بر شـمـال بـه
دکــتــرﯾــن «جــوشــه» روی آورد کــه
«خود کفاﯾی »در عرصه اقتصادی ﯾکـی
از اجزای اصلی آن بود و رژﯾم نـظـامـی
حاکم بر جنوب ،با الھام گرفتن از ژاپن،
ادغام در اقتصاد جـھـانـی را در صـدر
اولوﯾتھای خود قرار داد.
نمونه پر معنای دﯾگر در اﯾـن زمـيـنـه،
اولوﯾتھای کامـال مـتـفـاوت و حـتـی
متضادی است که نظام حاکم بر چـيـن
در دو مرحله از تارﯾخ معـاصـر خـوﯾـش،
پيش و بعد از مرگ مـائـوتسـه تـونـگ،
برای کشور برگزﯾد .از زمان پاﯾه گـذاری

جمھوری خلق چين در  ١٩۴٩تـا سـال
 ،١٩٧۵حزب کمونيست اﯾن کشور بـه
رھبری مائوتسه تونگ ،ھمانـنـد دﯾـگـر
نــظــامھــای مشــابــه ،وفــاداری بــه
اﯾدئولوژی را در راس اولوﯾتھـای خـود
قرار داد و آن را بر عرصهھای گونـاگـون
زندگی کشـور از جـمـلـه در عـرصـه
اقتصادی حاکم کرد .بـا گـزﯾـنـش اﯾـن
اولوﯾت ،اقـتـصـاد چـيـن در راسـتـای
ســــيــــاســــت درھــــای بســــتــــه
و «خودکفاﯾی »سازمان ﯾـافـت .ھـدف
اصلی چين مائوﯾـيـسـتـی ،پـيـشـبـرد
انقالب «پرولتری »در سطـح جـھـانـی
بود و ،از اﯾن دﯾدگـاه ،اولـوﯾـت اصـلـی
جــذب گــروهھــای مــارکســيــســت -
لنينيست از سراسر دنيای آن روز بـود
نه جذب سرماﯾه گذاریھای خـارجـی.
در عرصه خارجی نيز ،بـرای چـيـن آن
دوران ،صدور »کتاب سرخ« حاوی افکار
»صدر مائو« اھميت داشت نه صـادرات
کاالھا و خدمات.
در فــاصــلــه کــوتــاھـی بــعــد از مــرگ
مائوتسه تونگ ،جمھوری خلـق چـيـن
زﯾر رھبری دنگ شيائو پيـنـگ بـه ﯾـک
چرخش صـد و ھشـتـاد درجـهای در
گزﯾنشھا و اولوﯾتھای اقتصادی خـود
روی آورد« ،خودکفاﯾی »را رھا کـرد و
ھمگراﯾی با اقتصاد جھانی را بـرگـزﯾـد.
دنگ شيائو پينگ ،رھبر تازه چيـن ،بـه
اﯾن نتيجه رسيد که برای مقابله با فقر
سياه مسلط بر پر جمعيتترﯾن کشـور
جھان ،راھی نيست جز اﯾجاد سـاالنـه
چند ده ميليون شـغـل ،و اﯾـن ھـمـه
شغل به وجود نمیآﯾد مگـر بـا جـذب
انبوه سرماﯾـهگـذاریھـای خـارجـی و

روانه کردن سيل کاالھا بـه بـازارھـای
گونـاگـون در سـراسـر دنـيـا .فـرمـول
ابـــداعـــی او بـــرای قـــانـــع کـــردن
اﯾدئولوگھای حزب کمونيست بسـيـار
معروف است « :گربه باﯾد موش بگيرد.
حاال چه فرق میکند که سياه بـاشـد
ﯾا سـفـيـد» .چـرخـش در سـيـاسـت
اقتصادی چين ،که به تازگی چھلمـيـن
سالگرد آن بر گذار شد ،اﯾن کشـور را
به «کارخانه جھان »بدل کرد و نتاﯾجی
را به بار آورد که امروز میبينيم.
تاکيد بر اھميت انـتـخـاب و ردهبـنـدی
اولوﯾـتھـا بـه مـعـنـای ارزش داوری
نيست .ﯾک نظام سياسی میتواند در
شراﯾطی خاص مالکھای معـنـوی ﯾـا
محاسبـات ژئـوپـولـيـتـيـک را در صـدر
اولوﯾتھای خود قرار دھد ،ولو بـا فـدا
کردن منافع اقتصادی کشور طـی ﯾـک
دوره معين .با اﯾن حال تردﯾدی نيسـت
که ھر کشوری باﯾد تکليفش را روشـن
کند ،چون نمی توان ھمه چيز را با ھـم
داشت .چين بعد از مائوتسه تونگ ،پـا
به پای سياستھای کالن خود در راه
ھمکاری با جھان به منظـور پـيـشـبـرد
توسـعـه اقـتـصـادی ،از صـدور افـکـار
انقالبی و پشـتـيـبـانـی از گـروهھـای
رادﯾکال خـارجـی دسـت بـرداشـت و
دﯾپلماسی تازهای را بـرگـزﯾـد کـه در
خدمت جذب سرماﯾه و تـکـنـولـوژی و
صدور کاال به بازارھای جھانی بـاشـد.
کره شمالی ھم اگر بخواھد روزی بـه
سياسـت گشـاﯾـش اقـتـصـادی روی
بياورد و توسعه و رفاه مردمانش را در
راس اولوﯾتھای خود قرار دھد ،مجبور
خواھد شد در راستـای اﯾـن انـتـخـاب
تازه ،سياست خارجی خود را تـعـدﯾـل
کند .به بيان دﯾگر ھمراه شدن با جھان
به مـعـنـای پـذﯾـرفـتـن الـزامـات اﯾـن
ھمراھی است .به قول مـولـوی «گـر
سوی مستان میروی مسـتـانـه شـو
مستـانـه شـو »».گـاردھـای سـرخ »
چينی در دوران انقالب فرھنگی «صـدر
مائو» ،دنيا را میترسـانـدنـد .در حـال
حاضر ھم الـبـتـه «چـيـن ھـراسـی »
ھمچنان وجود دارد ،ولی بـه گـونـهای
کامال متفاوت با گذشته .چين نوﯾن بـا
پيشرفتھای تکنولوژﯾک خود ،از جمله
در عرصهھاﯾـی چـون ربـات و ھـوش
مصنوعی ،شمار زﯾادی از قـدرتھـا را
میترساند.

» انــــفــــکــــاک« ﯾــــا » ارتــــبــــاط« ؟
تکليف جمـھـوری اسـالمـی اﯾـران در
زمينه تعيين اولوﯾتھا و رده بندی آنھـا
روشن نيست و ﯾا ،اگر ھم بـاشـد ،از
دستگاه سياستگـذاری آن پـيـامھـای
متفاوت و گاه آشتیناپذﯾری بـه گـوش
میرسد .احتماال رﯾشه اﯾن ابـھـام ﯾـا
تناقص در اختالف نظر بسيار عمـيـقـی
است که بر سر مفھوم «اسـتـقـالل »
وجود دارد .ھمـيـن اخـتـالف نـظـر بـه
گونهای چشمگير بر روابـط اقـتـصـادی
اﯾران با جھان تاثير گذاشته و فـرآﯾـنـد
توسعه کشور را با موانع بسيـار جـدی
روبرو کرده است.
در اﯾن جا برای درک بھتـر مسـالـه بـر
گزارشی تکيه میکنيم که اسفند مـاه
 ١٣٩۴زﯾـر عـنـوان «اﯾـران و الـزامـات
سياست خـارجـی تـوسـعـه گـرا »از
سوی «مرکز پژوھشھای مـجـلـس »
انتشار ﯾافت .اﯾن گزارش میگوﯾد کـه
«در دوران پس از انـقـالب اسـالمـی،
استقالل مـفـھـوم غـالـب سـيـاسـت
خارجی جمـھـوری اسـالمـی بـوده و
کليدیترﯾن تاثيرات را در شکلدھی به
رفتار سياست خارجی کشور بر جـای
گذارده است .وجھی از اﯾن اسـتـقـالل
در حوزه تعامالت اقتصادی خارجی بروز
و ظھور ﯾافته و به گفتمان خودکـفـاﯾـی
اقتصادی که در ھمه ادوار پسـاانـقـالب
مسلط بوده ،شکل داده است».
نوﯾسندگان اﯾن گزارش ضمن انتقـاد از
سياست مبتنـی بـر «خـودکـفـاﯾـی »
پيشنھاد میکنند که «استقالل » ،بـه
عنوان مفـھـوم غـالـب در سـيـاسـت

خارجی کشور ،از «استقالل از جھان »
به » استقالل در جـھـان« تـحـول پـيـدا
کند .مراد از »استقالل در جـھـان« ،از
دﯾــدگــاه ھــمــان گــزارش ،حــفــظ
«استقالل »کشـور در عـيـن تـعـامـل
حداکثری با اقتصاد جھانی اسـت ،بـه
گونهای که اﯾران به تدرﯾج از ﯾک کشور
«مســتــقــل مــنــفــک »بــه کشــوری
«مستقل متصل »ﯾا «مستقل مرتبط »
بدل شود.
از دوران بــعــد از جــنــگ بــا عــراق
گــراﯾــشھــای تــازهای در جــمــھــوری
اسالمی قدرت گرفتند کـه خـواسـتـار
گذار از «انفکاک »به «ارتـبـاط »بـودنـد.
اﯾنان سياست اقتـصـادی مـعـروف بـه
»خودکفاﯾی« را ،که از نـظـرﯾـهپـردازان
چپ دھهھای بعد از جنگ جھانی دوم
)گوندر فرانک ،سمير امـيـن ،فـرنـانـدو
کوردوسو ،امانوئل والرشتين و غيره(...
الھام میگرفتند ،زﯾر پرسش بردنـد .از
ﯾاد نبرﯾم کـه ھـمـيـن نـظـرﯾـهپـردازان
معروف به «جھان سومگرا» ،به بھـانـه
مــبــارزه بــا «نــظــام ســلــطــه» ،بــه
کشورھای در حـال تـوسـعـه تـوصـيـه
میکردند ساختارھای اقتصادی خود را
از «آلوده شدن »به مشکالت و فـراز و
نشيبھای بازرگانی بيـنالـمـلـلـی در
امان نگه دارند ،دروازهھای خـود را بـر
ورود کــاالھــای خــارجــی بــبــنــدنــد و
ســرمـــاﯾـــهگــذاران غـــربــی را بـــه
سرزمينھای خود راه ندھند .چـنـدﯾـن
نســل از روشــنــفــکــران اﯾــران ،در
سالھـای پـيـش و پـس از انـقـالب
اسالمـی ،زﯾـر تـاثـيـر اﯾـن افـکـار ،از

شناخت واقعيتھای اقتصادی جھان و
تحوالت آن باز ماندند.
طی سه دھه گذشـتـه گـراﯾـشھـای
اﯾرانی ھـوادار «ارتـبـاط »و پـيـشـبـرد
سياست «ھمگراﯾی » در مقياسھـای
منطقهای و جھانـی سـنـگـرھـاﯾـی را
عمدتا در عرصه نظری فـتـح کـردنـد و
حتی موفق شدند بعضی از ھدفھای
خود را در مـتـون حـقـوقـی نـاظـر بـر
برنامهھای توسعه کشور بـگـنـجـانـنـد.
کافی است به بـنـد «پ »مـاده ١٠۵
قانون برنامه پنجساله ششم نگـاھـی
بينـدازﯾـم کـه وزارت امـور خـارجـه را
موظف میدارد دﯾپلماسی کشور را در
راستای ورود به بازارھـای خـارجـی و
جذب سـرمـاﯾـهگـذاریھـای خـارجـی
کــــــــنــــــــد.
تــــــــقــــــــوﯾــــــــت
ولی در عمل ،ميدان ھمچنان در اختيار
گراﯾشھاﯾی است که به «انـفـکـاک »
تماﯾل دارند و اﯾران را قلعهای میداننـد
در محاصره دشمنان رﯾز و درشت .اﯾـن
دﯾدگاه «قلعهای » مھمترﯾـن مـانـع بـر
سر راه واحدھای توليدی اﯾـران اسـت
که ،اگر از شر فشـارھـای داخـلـی و
خارجی رھـاﯾـی ﯾـابـنـد ،مـیتـوانـنـد
ققنوسوار از خاکستر خود برخيزند و با
دفاع از بازار مـلـی و فـتـح بـازارھـای
خارجی ،ھمزمان بـا تـحـکـيـم اقـتـدار
کشور ،ميليونھا فرصت شـغـلـی بـه
وجود آورند.
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77
رقص و جوالن بر سر ميدان کنند
ن خود مردان کنند
رقص اندر خو ِ
مطربانشان از درون دف میزنند
بحرھا در شورشان کف میزنند.
• • • • • • • •
مرگآشامان ز عشقش زندهاند
دل ز جان و آب جان ) (١برکندهاند.
• • • • • • • •
ای خورند ٔه خون خلق از راه َبرد)(٢
تا نيارد خون اﯾشانت نبرد
مال اﯾشان خون اﯾشان دان ﯾقين
زانکه مال از زور آﯾد در ﯾمين.
• • • • • • • •
گر حدﯾثت کژ بود معنيت راست
مقبول خداست
ی لفظ
ِ
آن کژ ّ
ور بود معنی کژ و لفظت نکو
آن چنان معنی نيرزد ﯾک تَسو
از دفتر سوم مثنوی
پـاورقـیھـــا
 -١آب زندگی.
 -٢ترساندن
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اﯾن را ِه روشن
راھزنان از ھر سو می اﯾند
تاراج را پاﯾانی نيست
شھر به ورطه ی تارﯾکی
فرو می رود
وبه قُرق ظلمت و خوف
می دانستم،
جغدھا که بر سر کار
باز اﯾند
خيل عظيم خفاشھا ھم
می اﯾند
)قندﯾل ھای مشتعل(
فرو می شکنند
کبوترھا را در ميادﯾن
و خيابانھا
سر می ُبرند
می بينيد…
بال خورشيد را می شکنند
ن سپيده
ُغبار بر چشما ِ
می پاشند
که روز بر نياﯾد
پسين ،پس لرزه ای
از
می دانستم
ِ
واژه ھای سر ِد مسخ شد ِه
تکراری –
ھزاران دروغِ عرﯾان
خاکستر سياه
بارانی از
ِ
سر شھر می بارد
بر
ِ
من،
بيھوده نيست که اﯾن ھمه راه
آمدم
اﯾن راه،
اﯾن راه روشن
امتدادش از افق می گذرد
مثل روز روشن –
وصل می شود به را ِه شيری
بال خورشيد
و به ِ
معبر رھاﯾی
و به
ِ
رحمان

ﭼﭙﺎول ﮔﺮوﻧﻲ ،زﻣﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :ﻣﺎﻛﺴﻴﻢ ﮔﻮرﻛﻲ

وقتی استخوانھای پيرش را کش داد روی
سنگی کنار در مینشيند و کارتی از جيب
نيمتنهاش در میآورد و کمی دورتر میگيرد،
چشمھاﯾش را تنگ میکند .و مدت درازی
به آن خيره میشود لبھاﯾش بيصدا حرکت
میکند .صورت پھنش که موھای زبر نقرهای
دارد از لبخند تازهای روشن میشود،
لبخندی که در آن عشق ،اندوه و غرور به
طور عجيبی درھم آميخته است.
پيش او ،روی کارت پستی ،تصوﯾر آب رنگ دو پسر تنومندی
است که کنار ھم نشستهاند و شادان لبخند میزنند ،اﯾن
دو جوان موھای وز کرده و سر بزرگی مانند سر چککو پيره
دارند .باالی کارت با حروف درشتی اﯾن کلمات نوشته شده:

ﭼﻜﻜﻮ ﭘﻴﺮه
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خورشيد ميان سکوت مقدسی طلوع میکند ،مه کبودی که
از بوی خوش جگن طالئی سنگين شده از جزﯾره سنگی به
آسمان شناور است.
جزﯾره که ميان توده خواب آلود آب تيره ،زﯾر گنبد رنگ باخته
آسمان نشسته ،مانند مذبحی است برای االھه خورشيد.
ستاره ھا تازه رنگشان پرﯾده ،اما زھره سفيد ھنوز در پھنه
سرد آسمان تار ،باالی تيغه نازک ابرھای کرکی
میدرخشيد .ابرھا از اولين پرتو آفتاب صورتی رنگ شدهاند و
انعکاسشان در سينه درﯾای آرام مانند صدفی است که از
اعماق آبی رنگ به سطح آب آمده باشد.
تيغهھای علف گلبرگھا با بار شبنم نقرهایشان دست خود
را به خورشيد دراز میکنند .قطرهھای درخشان شبنم که از
نوک شاخه ھا آوﯾزانند آماس میکنند و روی زمين که انگار
در خواب عرق کرده است ،میافتند .آدم منتظر میماند که
صدای جلنگ نرم افتادنشان را بشنود و چون نمیتوانند
غمگين میشود.
پرنده ھا در حالی که نغمه صبحگاھی خود را میخوانند
سبک ميان برگھای زﯾتون پرواز میکنند و از پائين صدای
آهھای سنگين درﯾا ،که خورشيد از خواب بيدارش کرده
است ،به گوش میرسد.
با اﯾنحال ھمه جا ساکت است چون مردم ھنوز در خوابند.
در خنکی بامدادی بوی گلھا و علفھا از صداھا تندتر
است.
از درگاه خانه سفيد کوچکی که از زﯾادی پيچکھای دور و
برش شبيه قاﯾقی است که موجھای سبز تکانش میدھند،
اتتوره چککو Ettore Ceccoبه استقبال خورشيد بيرون
میآﯾد .پيرمرد تنھا و رﯾزهای است با بازوھای ميمون ،کله
طاس ﯾک دانشمند ،و صورتی که چنان و چين و چروک
برداشته که چشمھاﯾش الی شيارھا پنھان شده است.
دست پر موی سياھش را آھسته به پيشانيش میگذارد و
به آسمان صورتی رنگ نگاه میکند و بعد به صحنه دور و
برش خيره میشود :ميدان پھناوری از شکوفهھای زمردی،
طالئی ،گلی ،زرد ،و قرمز در زمينه صخرهھای ارغوانی و
خاکستری .لبخند آرامی میزند و صورتش باز میشود ،سر
گرد و سنگينش را با رضاﯾت تکان میدھد.
طوری اﯾستاده است که انگار بار سنگينی به دوش دارد:
پيشتش کمی خميده و پاھاﯾش از ھم باز شده است و دور
و برش روز تازهای میتابد و برق میزند و سبزی پيچکھا از
آن ھم درخشانتر .چھچھه سھرهھای طالئی طنين بلندی
میاندازد ،بلدرچينھا ميان توت کوھی ھا و بيشه زارھای
فرفيون پر میزنند ،و جائی ﯾک توکا مانند اھالی ناپل القيد و
سبکبار آھنگ شادی را با سوت مینوازد .چککو پيره
بازوھای دراز و خستهاش را باالی سرش بلند میکند و
طوری کشاله میرود که انگار ھمين االن به درﯾا که مانند
شرابی در پياله آرام است ،پرواز خواھد کرد.

آرتورو و انرﯾکو چککو دو قھرمان شرﯾف طبقه خود ،اﯾنھا
 25000کارگر نساجی را که ھفتهای  6دالر مزد میگرفتند
متشکل کردهاند و به ھمين جھت زندانی شده اند.
"پاﯾدار باد مبارزان عدالت سوسياليستی! "
چککو پيره سواد ندارد و از آن گذشته زﯾرنوﯾس به زبان
خارجی نوشته شده اما میداند مفھومش چيست ،ھمه
کلمات براﯾش آشناست ،ھر کلمهای مانند صدای شيپوری
است.
اﯾن کارت پستی آبی بای پيرمرد زحمت و دلواپسی زﯾادی
توليد کرده .دو ماه پيش به دستش رسيد و غرﯾزه پدری فوراً
بش گفت که حادثهای اتفاق افتاده است :عکسھای
آدمھای بی چيز فقط موقعی چاپ میشود که کار خالفی
کرده باشند.
چککو اﯾن برگ کاغذ را در جيبش پنھان کرد اما انگار باری
روی دلش بود که روز به روز سنگينتر میشد .چند دفعه
خواست که آن را به کشيش نشان دھد اما تجربه دراز
ﯾادش داده بود که حرف مردم راست است که":کشيش
ممکن است وقتی با خدا از بشر صحبت میکند حقيقت را
بگوﯾد ،اما ھرگز حقيقت را به بشر نمیگوﯾد" .
اولين کسی که چککو ازش خواھش کرد معنی مرموز کارت
را شرح بدھد نقاش موسرخ لندوک خارجی بود که اغلب به
خانهاش میآمد .اﯾن مرد پاﯾه نقاشی را در زاوﯾه مناسبی
میگذاشت و آنوقت کنارش دراز میکشيد و میخوابيد و
سرش در ساﯾه مربعی که تابلوی ناتمام میانداخت
میماند.
چککو روزی ازش پرسيد :سينيور ،اﯾنھا چه کار کرده اند؟
نقاش نگاھی به سر و صورت خندان پسران پيرمرد انداخت و
گفت حتماً کار قشنگی.
اﯾنجا ازشان چی نوشته شده؟انگليسی است .ھيچکس از زبانشان سر در نمیآورد غيراز خودشان و خدا ،و زن من اگر راستش را بگوﯾد ،که اغلب
نمیگوﯾد .نقاش مانند کالغ جارهای قھقھه زد .ھيچ چيز را
جدی نمیگرفت و پيرمرد با نفرت از او دور شد .روز دﯾگر نزد
سينيورای تنومندی ،زن نقاش ،رفت .خانم در باغ بود ،لباس
خيلی بلندی از ﯾک جنس سفيد شفاف پوشيده و در ننوئی
دراز کشيده بود و چشمھای آبيش با عصبانيت به آسمان
آبی خيره بود.
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به زبان اﯾتاليائی شکسته بستهای گفت :اﯾن مردھا را به
زندان انداخته اند.
پاھای مرد لرزﯾد ،انگار با ضربهای محکم به سر جزﯾره زده
اند .با اﯾنحال خودش را جمع و جور کرد و پرسيد :شاﯾد
چيزی دزدﯾدهاند ﯾا آدم کشته اند ،دھان؟
نه خيلی ساده اﯾنھا سوسياليست ھستند.سوسياليست دﯾگر چيه؟سينيورا با صدای آدمی که دارد از حال میرود گفت":بابا،
اﯾن ﯾک حرف سياسی است ".و چشمھاﯾش را بست.
چککو میدانست که خارجیھا احمقند حتی از
"کاالبرﯾا"ئیھا ھم احمقترند اما آرزو کرد ای کاش حقيقت
کار بچه ھاﯾش را میدانست اﯾن بود که مدت درازی کنار
سينيورا اﯾستاد و منتظر ماند تا چشمھای درشت و
بيحالش را باز کند و وقتی آخر سر باز کرد پيرمرد در حاليکه
با انگشت به کارت اشاره میکرد پرسيد:
اﯾن چيز شرافتمندانه است؟زن با بيزاری جواب داد :نمیدانم ،اﯾن سياسی است .براﯾت
گفتم ،نمیفھمی؟
نه ،نمیفھميد .سياست چيزی بود که کشيشھا و مردان
ثروتمند رم به کار میبردند تا فقيرھا را مجبور کنند ماليات
بيشتری بدھند ،در صورتيکه پسران از کارگر بودند و در
آمرﯾکا زندگی میکردند و بچهھای خوبی ھم بودند .چه
کارشان به سياست؟
عکس پسرھاﯾش را در دستش گرفت و تمام شب بيدار
ماند .در روشنائی مھتاب خيلی تيره و تار به نظر
میرسيدند و اندﯾشهھای پيرمرد از آن ھم تيره تر.
صبح تصميم گرفت برود و از کشيش بپرسد .مرد که جبه
سياھی پوشيده بود تند و کوتاه گفت :سوسياليستھا
آدمھاﯾی ھستند که مشيت خدا را انکار میکنند .ھمين
براﯾت کافی است.
و ھمينکه پيرمرد برگشت که برود کشيش با قيافه عبوستر
اضافه کرد که :باﯾد خجالت بکشی که با اﯾن سن و سال
دنبال اﯾن جور چيزھا افتاده ای.
چککو پيش خود گفت :چه خوب شد عکس را نشانش
ندادم.
چند روزی گذشت .پيرمرد پيش سلمانی که مرد خودساز
کله پوکی بود و از چاقی به االغ جوانی شباھت داشت
رفت .مردم میگفتند که به خاطر پول و پاتال آمرﯾکائی که
ظاھراً برای لذت بردن از مناظر اما در حقيقت برای
ماجراھای عاشقانه با پسرھای فقير به جزﯾره میآمدند
سروسری دارد .اﯾن مرد شرور وقتی زﯾرنوﯾس را خواند گونه
ھاﯾش از شادی گل انداخت :اوه ،خدا! آرتور و انرﯾکو،
دوستان من! بت تبرﯾک میگوﯾم بابا .با ھمه قلبم ،به تو و
خودم! حاال دو تا ھموطن مشھور دﯾگر دارم .اﯾن باعث افتخار
نيست؟
پيرمرد او را به خود آورد :اﯾن زبان احمقت را ببر ببينيم!
اما سلمانی دستھاﯾش را تکان میداد و فرﯾاد میزد:
عاليست!
پيرمرد با اصرار پرسيد :اﯾنجا از آنھا چی نوشته اند؟
من نمیتوانم بخوانم اما خاطر جمع ھستم که عينحقيقت است .اگر راستش را بگوﯾند فقيرھا واقعاً
قھرمانھای بزرگی ھستند.
چککو پيره گفت":ترو خدا جلو زبانت را بگير! و در حاليکه
کفشھای چوبیاش را به شدت روی سنگھا تاراق توروق
میکرد راه افتاد .پيش سينيور روسی رفت که میگفتند
آدم مھربان و شرﯾفی است .وارد شد و کنار تختخوابی که
سينيور روﯾش دراز کشيده بود و داشت میمرد نشست و
پرسيد :توی اﯾنجا از اﯾن پسرھا چی نوشته اند؟
روس چشمھاﯾش را که از بيماری پژمرده و غمناک بود تنگ
کرد و زﯾرنوﯾس کارت را با صدای نزاری خواند و لبخند گرمی
صورتش را روشن کرد.
پيرمرد گفت :سينيور میبينی که من خيلی پير شده ام و

ھمين روزھا پيش خداوند میروم .وقتی حضرت مرﯾم ازم
بپرسد چه به سر بچه ھاﯾم آورده ام باﯾد عين حقيقت را
بگوﯾم .اﯾنھا بچهھای من ھستند اما نمیفھمم چه کار
کردهاند و چرا زندانی شده اند.
روس به طور جدی بش توصيه کرد که :میتوانی به حضرت
مرﯾم بگوئی بچه ھاﯾت فرمان اساسی پسرش را خوب درک
کردند :ھمساﯾهشان را واقعاً دوست داشتند.
پيرمرد حرفھای مرد روس را باور کرد چون دروغ را نمیتوان
با زبان ساده گفت ،دروغ احتياج به کلمات قشنگ و
عبارتھای بدﯾع دارد بعد دست کوچک و نرم بيمار را فشرد.
پس باعث سر افکندگی نيست که زندانی شده اند؟روس گفت :نه .میدانی ،ثروتمندھا را فقط موقعی به زندان
میاندازند که آنقدر زشتکاری کرده باشند که دﯾگر نشود زﯾر
جلی درش کرد ،اما فقيرھا را به محض آنکه آرزوی زندگی
بھتری بکنند .بگذار بگوﯾم که پدر خوشبختی ھستی.
مدت درازی با چککو صحبت کرد و با صدای ضعيف و نازکش
به او گفت که چطور مردم شرﯾف جھان تکاپو میکنند به فقر
و حماقت غالب شوند و ھمه پليدیھا از حماقت و فقر به
وجود میآﯾد.
خورشيد مانند گل آتش در آسمان میسوزد و گرد طالئی
نورش را به صخرهھای خاکستری میباشد و از ھر شکاف
سنگی دست زندگی به خورشيد دراز میشود :علف سبز و
گلھاﯾی که مانند آسمان آبی اند .شرارهھای طالئی
خورشيد برق میزنند و در قطرهھای آماس کرده شبنم
بلوری نابود میشوند.
پيرمرد ھمانطور که به موجودات دور و بر که آفتاب زندگی
بخش را سر میکشند نگاه میکند و آواز پرندگان را که
سرگرم ساختن آشيانه خوﯾشند میشنود ،به فکر بچه
ھاﯾش ،پسرانش ،است که آن طرف اقيانوس در شھر
بزرگی پشت ميله ھا نشسته اند ،و فکر میکند که زندان
چقدر به سالمت آنھا ضرر دارد .بچهھای بيچاره...
اما وقتی ﯾادش میافتد که به خاطر شرافت ،که پدرشان
ھمه عمر با آن زندگی کرده .زندانی شده اند ،خوشحال
میشود و صورت برنجیاش به لبخند مغرورانهای باز
میشود.
زمين پر حاصل است ،بشر فقير است .خورشيد مھرباناست ،بشر ستمکار است ،ھمه عمرم در فکر اﯾن چيزھا
بودم و با اﯾنکه از اﯾن بابت با آنھا حرفی نزده ام فکرھاﯾم را
درک کرده اند .ھفتهای شش دالر میشود چھل لير .اوھو!
اما آنھا میگوﯾند اﯾن پول کم است و بيست و پنج ھزار نفر
دﯾگر ھم مثل آنھا .البته برای کسانی که میخواھد بھتر
زندگی کند خيلی کم است...
مطمئن است عقاﯾدی که در دلش پرورانده ات در جسم بچه
ھاﯾش شکوفه کردهاند و از اﯾن واقعيت بسيار به خود
میبالد اما چون میداند انسان افسانه ھاﯾی را که خودش
روزھاﯾی به ھم بافته خيلی کم باور میکند فکرھاﯾش را در
دل نگه میدارد.
با اﯾنحال گاھی قلب پير و بزرگش از فکر آﯾنده بچه ھاﯾش
لبرﯾز میشود ،آنوقت پشت خستهاش را راست میکند و
نفسھای عميقی میکشد و باقی مانده نيروﯾش را جمع
میکند و با صدای بلند به درﯾا و به جائی که بچه ھاﯾش
ھستند فرﯾاد میزند Val-o-o !:جرأت!
خورشيد که از آبھای عميق درﯾا باال میرود .میخندد و
مردانی که در تاکستانھای باال کار میکنند صدای پيرمرد را
برمی گردانندVal-o-o!:

