ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان )ﻫﻠﻨﺪ( ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎره  81ﺷﻬﺮﻳﻮر 1398
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان:

ﺑﺎ ﻓﻘﺪان وﻗﺘﻲ ﺧﻤﻴﻨﻲ دﺟﺎل ،ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﺮ

آزادي و اﺳﺘﻘﻼل

ﻫـﻤـﺎن ﻛﺎﻟﺴﻜﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر از ﻣﺎه ﺑﻪ اﻳﺮان

ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺲ از ﻛﻮدﺗﺎي

 2 8زﻣﻴﻦ آورده ﺷﺪ ،ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي

ﻣﺮداد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﺳـﺖ .ﺣﺮث و ﻧﺴﻞ اﻳﺮان و اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺴﺖ

ﻣﻠّﺖ اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠّﺖ
را ﻣﺤﻘﻖ ﻛﻨﺪ

ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ :ﺟﻬﺎن
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ
روي اﻋﺪامﻫﺎي 67

زندانی سياسی ابوالقاسم
فوالدوند زندان گوھر دشت

ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺟﮕﺮﺧﺮاش ﺳﺤﺮ ﺧﺪاﻳﺎري دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ

دﺧﺘﺮ آﺑﻲ

ﺿﺮورت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ رژﻳﻢ آﺧﻮﻧﺪي و ﻣـﺤـﻜـﻮم

ﭘﺮ ﻛﺸﻴﺪ

در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪ،

ﻛﺮدن ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي زنﺳﺘﻴﺰاﻧﻪ آﻧﺮا ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ

رﺿﺎﺷﺎه ﺳﺎزﻧﺪه اﻳﺮان ﻧﻮﻳﻦ ﻳﺎ...؟
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎدر ﺳﺘﺎر ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺎدران ﭘﺎرك ﻻﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﻲ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻛﺸﺘﺎر 67
ﻳﻚ ﻣﺎه ﺳﺮ ﻛﺎر ﻣﻲروم  400ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﻲﮔﻴﺮم.
ﺗﺎزه ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ  300ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
آﻗﺎﺟﺮي :اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻳﺮان دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ

ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻮﻻﺩوﻧﺪ

ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ  1367ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ ﻓﺪﺍ

3

ﻋﻘﻮ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ

ﺟﻬﺎﻥ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭوی ﺍﻋﺪﺍﻣﻬﺎی  67ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ

4

ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﺧﻔﻘﺎﻥ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ...

6

ﺳﺎﯾﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻧﯿﺎ

سحر خداﯾاری ،درگذشت - . ،ھنگامی که حادثه اخطار می شود

8

ﮐﺎوﻩ ﺁﻟﺤﻤﻮﺩی

ﻫﺮ ﺑﯿﺸﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﻨﮓ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

9

ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺳﺘﺎﺭ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ

11

ﺍﺻﻼﺡ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ

12

ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺭﺳﻤﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮﯾﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺷﻮﺭﺍی

13

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺁﺷﻨﺎ

13

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺮﺥ ﺭوی  400-300ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ

14

ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﻮﯾﻦ ﯾﺎ ...؟

16

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺩﯾﻦ

23

ﺑﺎ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩی و ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﺗﺎی  28ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﭘﺎ

25

ﺷﺶ ﮔﺎو ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻃﻠﺒﺎﻥ

27

ﺳﻔﯿﺮ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻪ ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﮐﻮﺩﺗﺎی  28ﻣﺮﺩﺍﺩ ﮐﺮﺩ؟ ﺍﺳﻨﺎﺩ

29

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪوﻥ ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ؟

32

ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻏﻼﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺎﻋﺪی

33

ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪﻕ

34

ﺍﻓﺸﺎﮔﺮی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺯﺍﮐﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ وﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

36

ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ  -ﻫﻠﻨﺪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ

ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﭘﺎﺭک ﻻﻟﻪ

ﮔﻮﻫﺮ ﻋﺸﻘﯽ
ﺁﻗﺎ ﺟﺮی

ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺑﻨﯽ ﯾﻌﻘﻮﺏ

ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮﺍﺯﻧﺪﻩ

ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی
ژﺍﻟﻪ وﻓﺎ

ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺟﻌﻔﺮی

ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺍﻓﺸﺎﺭ

جبھه ملی اﯾران-ھلند بر روی شبکه اﯾنترنت

آدرس اﯾميلی:

ﺻﻔﺤﻪ

www.jebhemelli.nl

post4iraneazad@gmail.com

ﻣﺮداد ﻣﺎه  1367ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﻓﺪا
زﻧﺪاﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻮﻻدوﻧﺪ زﻧﺪان ﮔﻮﻫﺮ دﺷﺖ ـ 19ﻣﺮداد 98
وﻗﺘﻲ ﺧﻤﻴﻨﻲ دﺟﺎل ،ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﺮ ﻛﺎﻟﺴﻜﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر از ﻣﺎه ﺑﻪ اﻳﺮان زﻣـﻴـﻦ آورده
ﺷﺪ ،ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﺣﺮث و ﻧﺴﻞ اﻳﺮان و اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺴﺖ و ﻫﺮ روز ﻛﻪ از ﺣـﻜـﻮﻣـﺖ
ﺳﻴﺎه و ﺧﻮﻧﺒﺎرش ﻣﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﺶ ﻣﻲ اﻓﺰود و ﻫﺮ روز ﮔـﺮوه و
دﺳﺘﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ را از ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ در ﻣﻲ ﻛﺮد.

ﺻﻔﺤﻪ 3

وقتی خمـيـنـی دجـال ،نشـانـده بـر
کالسکه استعمار از ماه به اﯾران زميـن
آورده شد ،کمـر بـه نـابـودی حـرث و
نسل اﯾران و اﯾرانی بست و ھر روز که
از حکومت سـيـاه و خـونـبـارش مـی
گذشت بر دامنه جناﯾاتش می افزود و
ھر روز گروه و دسته و جماعتـی را از
صحنه سياسی اﯾران به در مـی کـرد.
در اﯾن ميان تنھا مجاھدﯾن بودند که بـا
شناخت دقيق از خمينی جالد و جرﯾان
فکری او ،با برخـورداری از اﯾـدئـولـوژی
پوﯾا و انقالبی توحيدی و ھمچنـيـن بـا
اتکا به رھبری پاکباز ،آگاه ،مسـئـول و
ذﯾصــالح خــوﯾــش ،بــا انــتــخــاب ﯾــک
استراتژی اصولی و پای فشردن بـر آن

درجھت کسـب آزادی از ھـيـچـگـونـه
فداﯾی درﯾغ نـورزﯾـدنـد تـا جـاﯾـی کـه
سردار کبير و شھيـد خـلـق فـرمـانـده
موسی بانگ برآورد که نميتوانيد مـا را
نابود کنيد زﯾرا ما جرﯾان بحق ھستـيـم
و در مسير صحيح تارﯾخ و تکـامـل قـرار
گرفتھاﯾم و افزود که جـرﯾـانـات بـاطـل
ھمچون کف روی آب فانی و ميرا مـی
باشند و آﯾنده از آن انقالبيـون و از آن
خـــلـــق قـــھـــرمـــان اﯾـــران اســـت.
شھيدموسی ـ دانشـگـاه تـھـران دی
 -١٣۵٨بعد از ورود به مبارزه انـقـالبـی
مسلحانه با رژﯾم جناﯾتکار و ضدبشـری
آخوندی ،فرمانده موسی و اشرف زنان
مجاھد خلق و شمار دﯾگـری از شـيـر
زنان و کوه مردان مجاھد و مبارز بـرای
آزاد ساختن اﯾران از زﯾر ﯾوغ آخوندھـای
جناﯾتکار خون خود را بـرای مشـخـص
کردن مسير دستيابی بـه آزادی نـثـار
کردند .خمينی دجال که معنا و مفھـوم
بانگ فرمانده موسی در خصوص نـبـرد
حق عليه باطل در مسير تکاملی تارﯾخ
را نفھميده بود در تابستـان  ۶٧اقـدام
به ﯾک نسلکشی نمود و خون بـيـش
از  ٣٠ھزار مجاھد و مبـارز را در قـتـل
عامی جناﯾتکارانه بر پای درخت آزادی
اﯾـــران زمـــيـــن جـــاری ســـاخـــت.
اﯾنک بعد از  ٣١سـال از آن جـنـاﯾـت
ضدبشری ،جوشش خـون قـتـل عـام
شدگان  ۶٧و دﯾگر شـھـدا ،بـا رنـج و
شکنج خلقی به پاخاسته و مـتـبـلـور
گشته در اشرف  ،٣اﯾن کانون و مجمـع
بين الملل آزادگان و آزادﯾخواھان و نماد
آزادی و سازندگـی اﯾـران فـردا جـمـع
گردﯾده ،و با ضـرب شـدن در رھـبـری
پاکباز و جان برکفی چون برادر مسعود
و خواھر مرﯾم ،طليعه تابش مھر تـابـان
آزادی را بر اﯾران عـزﯾـز نـمـاﯾـان کـرده
اســت؛ بــه تــرتــيــبــی کــه عــالوه بــر

دســتــگــيــری ھــای گســتــرده و کــور
بستگان مجـاھـدﯾـن اشـرفـی روزانـه
پارس ھای خوابيده کھنه جالدان رﯾز و
درشت اﯾـن رژﯾـم ضـدبشـری از ھـر
ســوی بــلــنــد مــی شــود کــه آھــای
مماشاتگران به کمکمان بشتابيـد زﯾـرا
آنھاﯾی که روزانه آنھا را دستگير کردﯾم
و کشتيم و گفتيم که دﯾگر نابود شـده
اند ،ققنوس وار متولد شده اند و رشـد
ﯾــافــتــه انــد و حــتــی بــا نــفــوذ در
خانهھاﯾمان ،نسل جوان را نيز در پـی
انــــــد.
کــــــرده
روان
خــــــود
بله! آنچه که پارس ھای جناﯾتکـاران را
به زوزه ھای مرگ آخوندھای قـاتـل و
جانی تبـدﯾـل کـرده اسـت ،ظـھـور و
ساﯾهگستر شـدن نسـل جـدﯾـدی از
رزمندگان و جوﯾندگان آزادی در کـارگـاه
و مکتـب انسـان سـازی مـجـاھـدﯾـن
ميباشد «بنام کانون ھای شورشـی »
که با گذشتن از خود ،بیمحابا و تحـت
فرماندھی سازمان رزم مـجـاھـدﯾـن و
رھبری آن ھر لحظه رژﯾم ضد بشری را
به سرنوشت محتوم خـوﯾـش ﯾـعـنـی
ســرنــگــونــی نــزدﯾــکــتــر مــی کــنــد.
مـــرگ بـــر اصـــل والﯾـــت فـــقـــيـــه
زنده باد ارتش آزادﯾبخش مـلـی اﯾـران
گسترده تر باد کانون ھـای شـورشـی
قــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــام
رجــــــــــوی
بــــــــــر
درود
زندانی سياسی ابوالقاسـم فـوالدونـد
تارﯾخ  ١٩مرداد ١٣٩٨

ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ :ﺟﻬﺎن
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ
روي اﻋﺪامﻫﺎي

بــيــنــشــان ،در نــقــاط
مختـلـف کشـور ،دفـن
شده است".
مرداد و شھرﯾور ،١٣۶٧
ھــــزاران زنــــدانــــی
سياسـی در اﯾـران بـا
دستور آﯾتﷲ خمينـی،
بــنــيــانگــذار و رھــبــر
جــمــھــوری اســالمــی
اعدام ،و در گورھای دستهجمعی دفن
شدند.
فيليپ لوتر ،مدﯾر بخش تـحـقـيـقـات و
امور حقـوقـی خـاورمـيـانـه و شـمـال
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سازمان عفو بينالملـل در بـيـانـيـهای
مطبوعاتـی کـه در آسـتـانـه ھـفـتـم
شــھــرﯾــور روز جــھــانــی "قــربــانــيــان
ناپدﯾدسازی قھری" منتشـر کـرده ،بـا
اشــاره بــه اعــدام ھــزاران زنــدانــی
سياسی در سال  ١٣۶٧نوشته "دنـيـا
چشم خود را به روی بحران گسـتـرده
ناپدﯾدسازیھای قھری در اﯾران بستـه
است".
سازمان عفو بينالملل در بيانيهای کـه
در سی و ﯾکـمـيـن سـالـگـرد کشـتـار
ھزاران مخالفان سـيـاسـی مـنـتـشـر
شده ،جمھوری اسالمی را بـه خـاطـر
اعدامھای سال  ١٣۶٧به جناﯾت عليـه
بشرﯾت متھم کرده است.
در اﯾن بيانيه آمده "در چارچوب قوانـيـن
بينالـمـلـلـی ،مـادام کـه ﯾـک دولـت
سرنوشت ﯾا محل نگھداری قـربـانـيـان
جرم افشا نکند ،ناپدﯾدسازی قھـری را
متوقف نکند ،ارتکاب اﯾن جرم ،مـتـوقـف
شده محسوب نـمـیشـود .اگـر فـرد
ناپدﯾدشده جان باخته بـاشـد ،تـوقـف
جرم مستلزم تحوﯾل جنازه قربانـی بـه
خانوادهاش است".
سازمان عفو بينالملل ھمچنين ھمراه
با اﯾن بيانيه ،گزارش نھاﯾی خود را پس
از دو سـال تـحـقـيـق دربـاره کشـتـار
زندانيان سياسـی در سـال  ۶٧بـرای
اولين بار به فـارسـی مـنـتـشـر کـرده
است.
در اﯾــن گــزارش  ٣٠٠صــفــحــهای کــه
نسخه انگليسی آن دسـامـبـر سـال
گذشتـه مـنـتـشـر شـده بـود ،عـفـو
بينالملل نوشته" :مرگ ھزاران قربانی
ھنوز به ثبت نرسيده اسـت و ھـزاران
جـمـعـی
جنازه ناپدﯾدشده در گورھای
ِ

و فراقضاﯾی در سال  ،١٣۶٧ھمـچـنـان
در حال ارتکاب جرم 'ناپدﯾدسازی قھری
' در ابعاد گسـتـرده و سـازمـانﯾـافـتـه
ھستند که به منزلهی 'جناﯾـت عـلـيـه
بشرﯾت ' به شمار میرود".
اﯾن نھاد ناظر بر وضعيت حـقـوق بشـر
پيشتر از سازمان ملل متحد خـواسـتـه
بود در مورد اعدامھای سال ۶٧تحقيـق
مستقلی انجام دھد.
تا به امروز ،تعداد دقيق کشتهشـدگـان
نامعلـوم مـانـده اسـت امـا ،بـنـا بـه
برآوردھای تـخـمـيـنـی سـازمـانھـای
حقوق بشری و سياسی ،اﯾـن تـعـداد
به

گروھی از اعداميان در گورھای جمعی در گورستان خاوران تھران دفن شدهاند

آفرﯾقای عفو بينالملل میگـوﯾـد "اﯾـن
تصور که کشتار  ١٣۶٧در گذشـتـه دور
اتفاق افتاده و به امروز مربوط نـيـسـت
اشتباه است .ارتکاب جرم ناپدﯾدسازی
قھری در ابعاد گسترده ھمچنان ادامـه
دارد و با گذشـت بـيـش از  ٣٠سـال،
خانوادهھای قـربـانـيـان ھـمـچـنـان از
اضطراب و ابھام در مورد سرنـوشـت و
مــحــل دفــن عــزﯾــزانشــان عــذاب
میکشند".
سازمان عفو بينالملل در بيانـيـه خـود
تصرﯾح کرده که "مقامھا و مسـئـوالن
ی
اﯾرانی ،با ادامه دادن بـه پـنـھـانکـار ِ
سازمانﯾافته در مـورد سـرنـوشـت و
محل دفن قربانيان اعدامھای محرمانـه

حدود  ۵ھزار نفر میرسد.
جمھوری اسالمی میگوﯾد اعـدامـيـان
"محارب" و "مـرتـد" بـودنـد .تـا کـنـون
برخی مقامات اﯾن کشور درباره دالﯾـل
اعدام زندانيان منتـسـب بـه سـازمـان
مجاھدﯾن صحبت کردهاند .امـا دربـاره
دالﯾل اعدام زندانيـان گـروهھـای چـپ
ھيچ اظھار نظری نشده است.
به گفته آقای لوتر ،اعدامھای سال ۶٧
جناﯾت عليه بشرﯾت است" ،جنـاﯾـتـی
آنچنان فجيع که نه فقط قـربـانـيـان و
بازماندگان و کشور مورد نظر بلکه کـل
بشرﯾت را جرﯾحهدار میکند".
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عفو بينالملل سازمان ملل را به انجام
تحقيقات مستقل فراخوانده اسـت تـا
"امکان تعقيـب قضـاﯾـی مـظـنـونـان و
متھمان فراھم شود و جبران خسـارت
از بازماندگان و خانوادهھای قربانيـان را
ضمانت کند".
مصطفی پورمحمدی ،ابراھيم رئيسی،
مرتضی اشراقی و حسينعلی نيری از
جمله مقـامھـاﯾـی بـودنـد کـه دربـاره
اعدام زندانيان تصميـم گـرفـتـنـد .اﯾـن
اعدامھا با فتوای آﯾتﷲ خمينی رھبـر
اﯾران انجام شد.
آقای رئيسی در حال حـاضـر رﯾـاسـت
قوه قضائيه اﯾران را بر عھده دارد.

خانوادهھاﯾشان تـحـوﯾـل نـداده و بـه
عالوه ،در تالش برای محـو کـردن ھـر
نشانی از قربانيان ،محل دفن اجسـاد
را ھــم بــه اکــثــر خــانــوادهھــا اطــالع
ندادهاند.
بنا به اطالعات درﯾافتی عفو بينالملل،
مقامھا و مسئوالن در چندﯾن شھر )از
جمله بندر انزلی ،اصـفـھـان ،مسـجـد
سليمان ،شيراز ،سـمـنـان و تـھـران(
محل تعدادی گور انفرادی را بـه اطـالع
تعداد اندکی از خانوادهھا رسانده و بـه
آنھا اجازهی نصب سنگ قبر دادهانـد،
اما بسياری از خانوادهھا از اﯾـن بـيـم
دارند که ممکن است فرﯾبشـان داده

اعضای خانوادهی ﯾـکـی از قـربـانـيـان
زمين زﯾر سنگ قبـری
متوجه شدند که
ِ
که تصور میکردند عضو اﯾـن خـانـواده
چند دھه پيـش در آنجـا دفـن شـده
عمال ً خالی است و استخوان ﯾا سـاﯾـر
بقاﯾای انسانی در آنجا وجود ندارد.
جست و جوی اسـامـی ثـبـت شـده
بيش از  ۴۵٠٠نـفـر از قـربـانـيـان در
سامانه جست و جوی متوفی سازمان
بھشت زھرا نشان مـیدھـد کـه ٩٩
درصد از اﯾـن اسـامـی در آن پـاﯾـگـاه
اطالعاتی ثبت نشده است.
نامهھاﯾی که عفو بينالملـل در سـال
 ١٣٩٧برای سازمان ثبت احوال کشـور

بر اساس رواﯾت بازماندگان ،متھمان در
جلسهھاﯾی سرﯾع و بدون تشـرﯾـفـات
قضاﯾی معمول و بـرخـی بـدون آنـکـه
بدانند چه سرنوشتی در انـتـظـارشـان
است به اعدام محـکـوم و مـخـفـيـانـه
اعدام شدند.
ســرنــوشــت نــاروشــن اجســاد
اعداميان
مقامھا و مسئـوالن اﯾـرانـی جـنـازهی
ھــيــچﯾــک از قــربــانــيــان کشــتــارھــای
فـــراقضـــاﯾـــی ســـال  ١٣۶٧را بـــه

باشند و آن گورھا عمال ً خالی باشند.
در مورد تھران ،اﯾن نگرانیھا از آن رو
تشدﯾد میشود که ،بنا به ﯾافـتـهھـای
عفو بينالملل ٩٩ ،درصد از  ٣٣۵قـبـر
واقع در گورستان بـھـشـت زھـرا ،کـه
مقامھا و مسئوالن بـه عـنـوان مـحـل
دفن قربانيان اعدامھا مـعـرفـی کـرده
بودند ،در ساﯾت رسمی و اﯾـنـتـرنـتـی
بھشت زھرا به ثبت نرسـيـده و فـقـط
سه مورد از آنھا ثبت شده است.
در ﯾــک مــورد ،در تــابســتــان ،١٣٩۶

و سازمـان بـھـشـت زھـرا در تـھـران
فرستاده ،و خواھان ارائهی توضيحاتـی
در مورد اﯾن نواقـص شـده ،بـیجـواب
مانده است.
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حکومت اسالمی اﯾران که  ۴٠سالگی
خود را لنگ لنگان سپری مـیکـنـد ،از
ھمان آغاز ،انقالبی که بـا مشـارکـت
فعاالنه و عاشقانه بھتـرﯾـن نـيـروھـای
دگراندﯾش برای رسيـدن بـه بـرابـری،
آزادی و عدالت بـرپـا شـده بـود را بـا
فرﯾب و نيرنگ و تقلب در ﯾد اختيار خود
گرفت و شراﯾط پرورش جناﯾت کـاران و
حذف دگراندﯾشان را فراھم نمود.
از ھمان روزی که بـا فـرمـان روح ﷲ
خمينی ،صادق خلخالی حـاکـم شـرع
تھـران شـد و اعـدام سـردمـداران و
مجرﯾان حکومت پـھـلـوی را از بـاالی
مدرسه رفاه آغاز کـردنـد ،خـفـقـان و
سرکوب در اﯾران کـلـيـد خـورد ،اعـدام
ھاﯾی که بدون ﯾک محاکمه عـلـنـی و
عادالنه انجام شد .آری اﯾـن حـکـومـت
دﯾکتاتور و تماميت خواه از ھمان ابـتـدا

با حذف فيزﯾکی توانست بر ارﯾـکـه ی
قدرت بنشيند و پس از چـنـدی تـمـام
سازمان ھا و تشکل ھا را نابود کنـد و
تمامی فعاالن سياسی و حتی فعاالن
مدنی را به بی رحمانه تـرﯾـن شـکـل
ممکن از دم تيغ بگذارند ﯾـا از صـحـنـه
سياسی جامعه حذف کند.
از کشتار کردھا در کردستان و ترکـمـن
صحرا تا آغاز کشتـارھـای گسـتـرده و
بی رحمانه فعاالن سياسـی در دھـه
ی شصت و به وﯾژه کشتـار تـابسـتـان
سال  ١٣۶٧که به عنوان جناﯾت علـيـه
بشرﯾت شناخته می شود ،جـنـاﯾـتـی
که تعداد زﯾادی از زندانيان سياسی را
پشت درھای بسته و در بـیخـبـری و
بی اطالعی زنـدانـيـان ،خـانـوادهھـا و
جامـعـه قـتـل عـام کـرد .قـتـل عـام
زندانيانی که محکوميت زندان داشتـنـد
و چه بسا سال ،ماه ﯾا روزھای پاﯾانـی
محکوميت خود را مـی گـذرانـدنـد ﯾـا

برخی محکوميت شان به پاﯾان رسيده
بود و به ملی کش معروف بودنـد .اﯾـن
که بھانـه حـکـومـت در کشـتـن اﯾـن
زندانيان چه بود و چـگـونـه و در چـه
شراﯾطی اﯾن عزﯾزان را گروه گـروه بـه
قتل رسانيد و چگونه اجساد آنان را بـه
دور از چشم خانواده و وابستگان شان
در گــورھــای جــمــعــی در تــھــران و
شھرستانھا به خاک سپرد ،داسـتـان
دردناکی است که ھيچ گاه از حافـظـه
تارﯾخی و جـمـعـی مـردم اﯾـران پـاک
نخواھد شد ،به خصوص در شـراﯾـطـی
که چند سالی است پرده ھا کنار رفته
و عامالن و آمران آن کـامـال مشـخـص
شده اند.

جناﯾت کاران باﯾد بدانند که عادی جلوه
دادن اﯾن جناﯾت ھا ،آن ھم با وقـاحـت
و بیشرمی کم نظيری که در اﯾن کـار
نشان می دھـنـد ،نـه تـنـھـا بـاعـث
نمیشود که اﯾن جناﯾت ھا در انـظـار
عمـومـی بـدﯾـھـی جـلـوه کـنـد و از
مسئوليت جـنـاﯾـت کـاران در انـجـام
جناﯾتی که انجام دادهاند کاسته شود،
بــلــکــه بــاعــث مــیشــود کــه خشــم
فروخورده ی خانوادهھای آسيب دﯾـده
از اﯾن ھمه قساوت و بیشرمـی سـر
رﯾز شده و جامعه را نسـبـت بـه اﯾـن
ھمه بیعدالتی آگاهتر سازد .امـا اﯾـن
چـيـزی اسـت کـه دسـت انـدرکــاران
حکومت اسالمی اﯾران از صدر تـا ذﯾـل
درک نمیکنند و بـا ھـمـان شـيـوه و
روﯾکرد و حتی وقيحانه تر فعاالنـی کـه
برای سادهترﯾن خواستهھای خـود بـه
خيابان میآﯾند را ھم چنان می گيرند،
می بندند ،شکنجه می کننـد ،حـبـس
ھای طوالنی مدت مـی دھـنـد و بـه
اشکال مختلف می کشند.
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مسئوالن حکومتـی بـاﯾـد
بدانند که دستگيری ھا و
حبس ھای طوالنی مـدت
و وثيقه ھای سنگين کـه
در سـال ھـا ،مـاه ھـا و
ھــفـــتــه ھـــای اخـــيـــر
به شدت باب کـرده انـد،
نيز نمی تواند اعـتـراضـات
مــردم خســتــه از ظــلــم،
دروغ ،فـــقـــر ،فســـاد،
اختالس،تـبـعـيـض ،آزادی
کشــی و نــابــرابــری را
خاموش کند .ھـر چـه بـر
شــدت بــازداشــت ھــا و
شکنجه ھا و محکـومـيـت
ھــا و حــق کشــی ھــا
بيافزاﯾند ،انرژی و عزم معترضـان بـرای
اعتراض ھا و اعـتـصـاب ھـا جـدیتـر
شدت خواھد شد .حکومت باﯾـد از آن
روزی بترسد کـه مـردم دﯾـگـر تـاب و
تحمل شان پاﯾان ﯾـابـد ،آن زمـان کـه
خيلی ھم دور نخواھد بـود ،حـکـومـت
دﯾگر با ھيچ نيروﯾی تـوان مـقـابـلـه بـا
خشم و اراده مردم به خروش آمده در
خيابانھا برای رھاﯾی از بـيـدادگـری را
ندارد.
امسال سی و ﯾکمين سالگرد کشـتـار
زندانيان سياسی در تابستان سال ۶٧
است .مادران و خانوادهھای خاوران در
اولــيــن ســالــگــرد کشــتــار زنــدانــيــان
سياسی در دھم شـھـرﯾـور  ١٣۶٨در
خاوران اﯾن روز را به عـنـوان سـالـگـرد
کشتار زندانيان سياسی برگزﯾـدنـد .از
آن سال ،به جز حضور مداوم خانوادهھا
در طی سال که ابتدا ھر ھفته جمـعـه
ھا بود و بعد دو ھفته ﯾـک بـار و بـعـد

جمعه ھای اول ھر ماه ،ھم چنيـن دو
بار در طی سال ،جمعه آخر سال برای
گرامی داشت عزﯾزان مـان در آخـرﯾـن
جمعه در آستانه ی نوروز و در جـمـعـه
نزدﯾک به دھم شھرﯾور برای اعـتـراض
به قتل عـام زنـدانـيـان سـيـاسـی و
گرامی داشت ﯾاد قتـل عـام شـدگـان
گرد ھم می آﯾـنـد .امسـال نـيـز ھـم
جمـعـه اول مـاه و ھـم در ھشـتـم
شھرﯾور به مناسبت سی و ﯾـکـيـمـيـن
سالگرد قتل عام شـدگـان در خـاوران
گرد ھم آمدند و گل ھای زﯾـبـاﯾـی بـر
بوته ھای خشکيـده و گـورھـای بـی
نشان عزﯾزان مان نشاندند و به احترام
مبارزات و اﯾستادگی ھـا و عـاشـقـی
ھای آن ھا اﯾستادند و سرود خوانـدنـد
و خوشحاليم که ماموران امـنـيـتـی و
اطالعاتی نبودند و مزاحمتی حداقل در
ظاھر برای خانواده ھا اﯾجاد نکردند.
ما مادران پارک الله اﯾـران بـه عـنـوان
صداﯾی از جنـبـش دادخـواھـی مـردم
اﯾران ،مصرانه میخواھيم بدانيم ،چـرا

پس از  ٣٨سال از آغـاز کشـتـارھـای
وحشيانه فعاالن سياسی در دھـه ی
شصت در تھران و شھرستانھا و پس
از کشتـار و سـر بـه نـيـسـت کـردن
زندانيان سياسی در تابستان سال ۶٧
) زندانيانی که حکم زنـدان داشـتـنـد(،
ھنوز خانوادهھا و جامـعـه ی دادخـواه
نمیدانند که چه تعدادی را کشته انـد
و چه بالﯾی بر سر زندانيان آوردهانـد و
چه کسانی در اﯾن جناﯾت ھا سـھـيـم
بوده اند؟ چرا پس از گذشت بيسـت و
ﯾک سال از قتل ھای سياسـی سـال
 ٧٧و  ٢٠سـال از حـمـلـه بـه کـوی
دانشگـاه و ربـودن سـعـيـد زﯾـنـالـی
ھا،خانوادهھـای آنھـا و جـامـعـه ی
دادخواه نمیدانند که آنھا را چگونه و
چرا کشته اند؟ و چرا پس از ده سـال
از کشتار خيابانی مـردم بـیدفـاع در
خيابان در سال  ،٨٨ھنوز نـمـیدانـيـم
که چه تعدادی را کشته انـد و چـرا و
چگونه و چه کسانی در اﯾن جناﯾت ھـا

سھيم بوده اند؟ و تا کـنـون اﯾـن رونـد
جناﯾت کارانه و سرکوب سازمان ﯾافتـه
و عــدم پــاســخگــوﯾــی بــه مــردم و
دروغگوﯾی و وقاحت حاکميت و دسـت
اندرکاران جناﯾت ھا بدون وقـفـه ادامـه
دارد.
در بــزرگ داشــت کشــتــه شــدگــان
تابستان سال  ۶٧و دھه ی خـون بـار
شصت باﯾد گفت نام و ﯾاد آنان در قلب
ما حک شده و بی صبرانه منتظر روزی
ھستيم که محاکمه عادالنـه آمـران و
عامالن کشتار آنان را شاھد باشيم ،تا
راه بر تکرار جناﯾاتی اﯾن چنيـن بسـتـه
شود و دﯾگر ھيچ انسانـی بـه خـاطـر
داشتن عقيده و مـرامـی مـتـفـاوت از
دﯾگران تاوان ندھد.
ما مادران پارک الله ،اﯾن چرخه ی
آزادی کشی ،سرکوب ،خشـونـت،
بازداشت ،شـکـنـجـه ،تـبـعـيـض،
اعترافات اجباری ،احکام ناعادالنـه
و قتل ھای دولتی سازمان ﯾافـتـه
در اﯾران و وضعيت بحرانـی زنـدان
ھا و زنـدانـيـان را بـه
شدت محکوم میکنيم
و خواھان (١ :آزادی بدون
قــيــد و شــرط تــمــامــی
زنــدانــيــان ســيــاســی و
عقيدتی (٢ ،لـغـو قـانـون
شکنجه و مجازات اعـدام
از جـمـلـه؛ اعـدام ،تـرور،
کشتار خيابانی ،شکنجه،
سنگسـار و قصـاص(٣ ،
محاکمه و مجازات آمران و
عـــامـــالن تـــمـــامـــی
جناﯾاتھای صورت گرفتـه
توسط مسئوالن جمھوری
اسالمی اﯾران از ابتـدا تـا
به امروز در دادگاه ھـاﯾـی
علنی و عادالنه ھستيـم.
ما ھـم چـنـيـن اعـتـقـاد
عميق دارﯾم که اﯾن خـواسـتـه ھـا بـا
اتحاد و ھمبستگی و مبارزات پيگير مـا
دادخواھان به دسـت خـواھـد آمـد و
تردﯾدی نيست که برای رسيدن به اﯾن
خواسته ھا باﯾد برای رسيدن به آزادی
بيان و اندﯾشه ،حق داشتن تـجـمـع و
اعتصاب و تشکل و احـزاب مسـتـقـل،
رفع ھرگونه تبـعـيـض و جـداﯾـی دﯾـن
ازحکومت نيز تالش کنيـم ،زﯾـرا عـلـت
اصلی اﯾـن بـی عـدالـتـی ھـا را در
ساختار حکومت و قوانين آزادی ستـيـز
و تبعيض آميز حکومت اسالمـی اﯾـران
می دانيم.
مادران پارک الله اﯾران
سيزدھم شھرﯾور ١٣٩٨

ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺟﮕﺮﺧﺮاش ﺳﺤﺮ ﺧﺪاﻳﺎري دﺧﺘﺮ
ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب و ﺗﺒﻌﻴـﺾ
ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪ ،ﺿﺮورت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ
ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ رژﻳﻢ آﺧﻮﻧﺪي و ﻣﺤﻜـﻮم ﻛـﺮدن
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي زنﺳﺘﻴﺰاﻧﻪ آﻧﺮا ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

سحر خداﯾاری ،دختر اﯾرانی عاشق فوتبال که در پـی جـراحـات
ناشی از خودسوزی درگذشت. ،
خانم خداﯾاری اسفند ماه گذشته موقع ورود به استادﯾوم آزادی
با لباس مبدل مردانه دستگير شده بود .او روز  ١١شـھـرﯾـور در
مقابل ساختمان دادگاه انقالب در تھران خود را به آتش کشـيـد.
او طرفدار تيم استقالل بود و به ھمين دليل از او بـا نـام دخـتـر
آبی نام میبرند.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺣﺎدﺛـﻪ
اﺧﻄﺎر ﻣـﻲﺷـﻮد
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» ...سرباز اشاره کرد نستـرن جـلـوتـر
بياﯾد .نسترن تکان نخورد .برگشت بـه
عقب نگاه کرد .دو سه نفر پشت سـر
را پس زد و پـا گـذاشـت بـه دوﯾـدن.
سرباز فرﯾاد زد« :دخـتـره ...دخـتـره...
بـــــــــگـــــــــيـــــــــرﯾـــــــــنـــــــــش».
نسترن پا بـه دو گـذاشـت .شـھـال و
وانيك از دور نگاه مىكردند .ميتـرا ھـم
ھاجوواج سرجاﯾش ميخکوب شده بود.
میدﯾدند کـه نسـتـرن ﯾـکـی دو بـار
سکندری خـورد .سـه چـھـار سـربـاز
دنبالش میدوﯾدند .ازدحـام جـمـعـيـت
نمیگذاشت نسترن دﯾگر به دﯾد بياﯾد.
ﯾکی از ميان جمعيت بـا صـدای بـلـنـد
گفت« :خب کفر خدا مـیشـه اﯾـنـام
بــيــان فــوتــبــال تــمــاشــا کــنــن؟»
صدای آژﯾر ماشين پليس فرﯾاد مـرد را
برﯾد .ميترا در شلوغی کـاله گـيـس را
انداخت و کالهکشـی را کشـيـد روی
سرش .سه تاﯾی پا به دو گـذاشـتـنـد
دنبال ماشـيـن پـلـيـس .نـفـسبـرﯾـده
رسيدند به حلقهای از جـمـعـيـت ،کـه
کنار ﯾک ماشين آتـشنشـانـی جـمـع
شده بودند .نور سرخ ماشين پليس بـا
سرخی ماشين آتشنشانی غـروب را
بـــــــود.
کـــــــرده
قـــــــرمـــــــز
ميترا از پسـر جـوانـی کـه از مـيـان
جــمــعــيــت بــه طــرف ورزشــگــاه بــر

میگشـت پـرسـيـد« :چـی شـده؟»
پسر گفت« :ﯾه ﯾارو مرتـيـكـﮥ عـوضـی
خواست بگيرتش ،ھلش داد .دخـتـره
بيچاره افتاد سـرش خـورد بـه سـپـر
آتـــــــــــــشنشـــــــــــــانـــــــــــــی» .
ميترا جلوتر رفت .كاسﮥ سر نسترن را
دﯾد که شكافته بود و جوى باريك خـون
را ،که راه گرفته بود به ميان جمعـيـت.
شھال و وانيك كه رسيدند بـه مـيـتـرا،
آمــبــوالنــس داشــت زوزهكشــان دور
مــــــــــــــــــــــــىشــــــــــــــــــــــــد.
صدای بوق و غرﯾو شادی تماشاچـيـان
که بلند شد ،دخترھا چشم دوختند به
ورزشگاه ،که ردّ خونيـن کـفـشھـا تـا
جلوی در آن میرسيد».
سطور فوق فـراز پـاﯾـانـی داسـتـانـی
است بـا نـام «کـالهگـيـس »نـوشـتـﮥ
سپيده زمانی ،نوﯾسندۀ اﯾرانی ساکـن
امرﯾکا .صورت فارسی اﯾن داستـان در
مجموعه داستان زنھا به آسمان نگاه
میکنند )تـھـران ،بـھـار  ،1398نشـر
سيب سرخ( و صورت انگليسی آن بـا
نام  The Wigدر مجـلـﮥ V. 93, N. 3,
World Literature (Summer 2019
 ) Todayبــه چــاپ رســيــده اســت.
«کالهگيس » ماجـرای دخـتـری اسـت
عاشق فوتبال به نام نسترن ،کـه روز
مسابقﮥ پيروزی و استقالل ھمراه چند
نفر از دوستانش خودشان را پسـر جـا
میزنند تا وارد ورزشگاه شوند :ﯾـکـی
ســرش را تــيــغ مــیانــدازد ،دﯾــگــری
کالهکشی به سر میکشد ،و ﯾـکـی
ھم کالهگيس میگذارد .آنھا با گرﯾم و
لباس مردانه ،سری خوش از سـودا و
سـرود و دلــی جـوان از صــد شــوق

شکفته راھی ورزشگاه میشوند ،امـا
در صف بازرسی گير میافتـنـد و فـرار
میکنند .نسـتـرن حـيـن فـرار زمـيـن
میخورد و در اثر اصابت سرش با سپر
ماشين آتشنشانی میميرد .صـحـنـﮥ
پاﯾانی داستان سرخ سـرخ اسـت :ر ّد
خــون دخــتــر در چــرخوواچــرخ چــراغ
آتشنشانی و قرمزی غروب میپيچد و
تصــوﯾــر ظــلــم را تــمــام مــیکــنــد.
ادبيات میتواند پيشگوﯾی کـنـد ،زﯾـرا
نوﯾسنده ھمواره جلوتر از زمـان خـود
اﯾستاده است و با دﯾـدگـانـی دوربـيـن
افقھـای پـيـش رو را مـینـگـرد .او
میبيند ،حس میکند ،و از رنج جملـه
و جامه میبافد .نوﯾسنده با سـرشـت
جــمــعــی مــیپــيــونــدد و از چشــمــﮥ
نــاخــوداگــاه جــمــعــی آب و شــراب
مینوشد .چه بس قصهھا که موبهمـو
جامﮥ واقعيت پوشيدهانـد و چـه بـس
رخدادھا که از جھان شعرھا و قصهھـا
ره جھان واقعيت سپردهاند .گاه خـيـال
میکنيم برای پيوستگی رواﯾـت ادبـی
به حـقـيـقـت بـاﯾـد قـرنھـا بـگـذرد و
اسطورهھا زاده شود و بناھا برپا گـردد
و کاخھا فرو رﯾزد ،اما نوﯾسنـدهای کـه
فرزند زمانﮥ خوﯾشتن است فـاجـعـه را
در ﯾک قدمی حس میکنـد و اخـطـار
میدھد .افسوس که چون بـاد ظـلـم
وزﯾدن میگيـرد ،چشـم جـابـران کـور
است و گوششان کر و شامـهشـان از
بوی گيس سوختﮥ دختران کرخت.

ساﯾه اقتصادی نيا

ﻫﺮ ﺑﻴﺸﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮ ﻛﻪ ﺧﺎﻟـﻲ
اﺳﺖ؛ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﻠﻨﮓ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻛﺎوهآلﺣﻤﻮدي
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–سياســــت از بــــسياری
جھـــات صـــحبت بـــه زبـــان
معکوس و البته حنگ منافع
است.
دنيـــای غــــرب سياســــت
ھـــاﯾش را بـــر روی محـــور
اقتــصادی و منــافع متمرکــز
کرده است ،بھمين دليل در
بــــسياری مــــوارد غــــرب
کـــدھاﯾی کـــه از ســـوی
دﯾپلماتھـــــای جمھـــــوری
اسالمی درﯾافت مـی کنـد
را غلط قرائت می کند.
اظھــارات امانوئــل مــاکرون
مبنی بر اماده بودن شراﯾط
برای دﯾدار دونالد ترامـپ بـا
روحانی در حقيقت حبابـی
بود که ھر چند توانست تـا
حــدودی ھمراھــی و نگــاه
مثبت رئيس جمھور امرﯾکـا
را بخــود جلــب کنــد ،ليکــن
اﯾــن حبــاب در کمــتر از 24
ساعت ترکيد.
روحـــانی در زمـــانی کـــه
ظرﯾف مـشغول مـذاکره بـا

فرانسوی ھا بود گفت :دولت برای حل
مـــشکالت کـــشور از ھيـــچ مـــسير و
طرﯾقی کوتاھی و درﯾغ نمی کند بنـده
معتقدم برای منافع ملی کشور باﯾـد از
ھر ابزاری استفاده کنيم.
من اگر بدانم ﯾک جلسه ای بـروم و بـا
کــسی مالقــات کنــم کــشور ابــاد مــی
شود و مشکالت مردم حل مـی شـود
درﯾغ نخواھم کرد ،زﯾرا اصل منافع ملی
است.
ﯾـــک روز بعـــد ﯾعـــنی در  5شـــھرﯾور
روحانی حرف خود را پس مـی گـيرد و
می گوﯾد :اگر کسی بخواھد با حـسن
روحانی عکـس بگـيرد اﯾـن کـار امکـان
پــذﯾر نيــست .وی ســپس بــا لودگــی
خـــاص اخونـــدی مـــی گوﯾـــد :البتـــه
فوتوشاپش امکان داره….
حال بماند کـه روحـانی چـه تحفـه ای
اسـت کـه کـسی بخواھـد
عکسش را فتو
شاپ کند؟!
غربــی
ھا

و بخــصوص اروپائيــان در درک طبيعــت
نظام حاکم بر اﯾران بسيار دچار خطـا و
اشـــتباه و ســـردرگمی مـــی شـــوند.
نظامی که ﯾک شخص غير منتخـب در
راس خود با صالحيت ھا واختيارات بی
حد و مرز دارد و از سـوی دﯾگـر ھميـن
نظام وحشی و قرون وسطاﯾی در زﯾـر
محموعه خود به اصطالح ﯾک سيـستم
رﯾاستی منتخب دارد و ھميـن مـسئله
باعث گيجی و سـردرگمی غربـی ھـا
گردﯾده است.
مالﯾان تمام تمرکزشان بر اﯾـن بـود کـه
از طرﯾق اروپا تا حـدودی فـشار تحرﯾـم
ھا را کاھش دھند ،بھمين دليل ظرﯾف
ســـفرھاﯾی بـــه برخـــی کـــشورھای
اروپاﯾی داشت ،سـفر ظرﯾـف بـه سـه
کشور شمال اروپا عمال نتيجـه ای جـز
رسواﯾی بيـشتر و برجـسته تـر شـدن
انـــزوا و منفورﯾـــت رژﯾـــم
نداشت.
ســـفر رفـــت و برگـــشتی
ظرﯾف به فرانـسه ھـم گـر
چه در نوع خود بی سـابقه
بود ،برای رژﯾم حاصلی جـز
ﯾک شکـست فـضاحت بـار
نداشت .در سفر روز جمعه
ظرﯾــف بــه فرانــسه ھيــچ
مقـــــام فرانـــــسوی بـــــه
اســـــتقبال او نيامـــــد ،و
مالقاتش در کـاخ الـيزه نيـز
عمـــال فاقـــد ھـــر گونـــه
دســـتاورد بـــود ،بطورﯾکـــه
بيانيه ای ھم در اﯾن رابطـه
صادر نشد.

اخــيرا اســرائيل ضــرباتی را بــه مراکــز
تحمــع نــيرو ،اھــداف و منــافع رژﯾــم در
عراق و سورﯾه وارد کـرد ،رژﯾـم نـيز در
ضعف و زبونی مطلـق تـالش کـرد اﯾـن
ضـربات درداور را بــه روی خــود نيــاورد،
اﯾن عالمت ضعف روشن از دﯾد نـاظران
پنھان نمانـده اسـت ،کمـا اﯾنکـه جيـغ
ھای بنفش حسن نصراله از لبنـان بـه
انـــدازه کـــافی گوﯾـــای شـــدت درد و
استيصال اخوندھا می باشد.
رژﯾــم از ھــر گونــه تنــش افرﯾــنی در
منطقه و پيچيده تر کردن اوضـاع اباﯾـی
ندارد .ليکن انقدر بـه ضـعف خـود اگـاه
است که عمده تـالش خـود را بـر روی
کــشتی ھــای غــير نظــامی کــه فاقــد
قدرت دفاعی می باشند متمرکز کـرده
است.
در اﯾـن ميـان وضــعيت کـشتی طوفــان
زده دﯾپلماسـی جمھـوری اسـالمی از
نظــر اکــثر نــاظران اگــاه پنھــان نمانــده
است سياست نظام بشدت متزلـزل و
ھمــراه بــا تناقــضات ســاختاری اســت،
تفاوت ميان اظھارات سران نظام بـا ان
چــه دســتگاه دﯾپلماســی نظــام دنبــال
می کند از زمين تا اسمان است.
ھمــه ميداننــد کــه ســکان سياســت
خارجی در دست ولی فقيه اسـت کـه
به صراحت ھر گونه مصالحه ای را رد و
مذاکره را سم مھلک ميدانـد ،ھمزمـان
شاھد ھستيم که ظرﯾف برای مـذاکره
و رابطه با کشورھای اروپاﯾی که ولـی
فقيــه انــان را غيرقابــل اعتمــاد خوانــده
است ،خود را به در و دﯾوار می کوبد.

اولين سئوال اﯾن اسـت کـه اگـر شـما
تـــصميم خودتـــان را برعـــدم مـــذاکره
گرفتيد ،معنی اﯾن سـفر ھـای رنجـيره
ای وزﯾــر خارجــه تحــرﯾم شــده شــما
چيست؟
ظرﯾــف ظــاھرا نقــشه راه ﯾــابی بــه
اجالس جی ھشت را داشـت ،و مـی
خواست به نوعی با جـا دادن خـود در
ﯾکی از جلسات جی ھشت برای خود
و دولت متبوعش ﯾک پيروزی به ارمغان
بياورد که عمال تيرش به سنگ خـورد و
او را به کنفرانس راه ندادند.
براﯾان ھوک ،رئيس گروه اقدام اﯾران در
وزارت امــور خارجــه آمرﯾکــا طــی ﯾــک
کنفـــــرانس مطبوعـــــاتی از ابـــــراز
آمــادگی ٣٠کــشور بــرای پيوســتن بــه
ائتـــالف نظـــامی آمرﯾکـــا بـــه منظـــور
حفاظت از کـشتیھا در خليـج فـارس
خبر داد.
او گفت :صادرات روزانه نفت اﯾران از دو
ميليــون بــه  ١٠٠ھــزار بــشکه نفــت
رسيده است.
امرﯾکا با خيال راحت از تـاثيرات تحرﯾـم
ھا مطمئن است که اﯾن مسئله قطعـا
دﯾر ﯾا زود اتفاق خواھد افتـاد و مالﯾـان
باالخره زانو خواھند زد.
واقعيت اﯾن است که برای مـا اﯾرانيـان
موضوع اختـالف و نـزاع ميـان امرﯾکـا و
اخونــــدھای حــــاکم بــــر کــــشورمان
موضــوعی اســت کــه در ھــر حــال در
بــيرون مــا مــردم اﯾــران اتفــاق افتــاده
اسـت ،مـا ﯾــا مـی تــوانيم بعنـوان ﯾــک
ملــت و اپوزﯾــسيون اﯾرانــی بــر روی ان
تاثير بگذارﯾم و ﯾا نمی توانيم.

ليکن در باره نزاع بين امرﯾکا و اخوندھـا
با توجه به شـروطی کـه امرﯾکـا بـرای
مذاکره قرار داده است ،اﯾن رژﯾم قطعـا
در شراﯾطی به مذاکره تـن خواھـد داد
که دﯾگر نـاﯾی بـراﯾش نمانـده باشـد و
امرﯾکا بی شک شروط خود را به رژﯾـم
تحميــل خواھــد کــرد ،اگــر ملــت اﯾــران
مقاومتی داشته باشند و اپوزﯾـسيونی
ھــشيار ،بــی شــک خواھــد توانــست
محور حقوق بشر ملت اﯾران را ھـم در
شــــــــروط امرﯾکــــــــا بگنجانــــــــد.
ولی حتی اگر اﯾـن اتفـاق ھـم نيفتـد،
قطعا رژﯾمی کـه از مـذاکرات بـا امرﯾکـا
بيرون خواھد امـد ،رژﯾمـی دم برﯾـده و
بمراتب ضعيف تر از قبل خواھد بود.
ما بعنوان ملتی که چھار دھه مـستمر
زﯾــر ســتم و ســرکوب اﯾــن رژﯾــم قــرون
وســطاﯾی قــرار دارﯾــم ،حــق طبيعــی
ماســت کــه از موقعيــت فــراھم شــده
بيشترﯾن استفاده را در خـالص شـدن
از شر اﯾن رژﯾم بکنيـم و البتـه تـضعيف
کيفی رژﯾم ﯾک ھـدف حـداقلی اسـت
که خواه نا خـواه محقـق خواھـد شـد،
بنــــابراﯾن در صــــورتيکه مخالفــــان و
اپوزﯾــسيون رژﯾــم حــول ھميــن اھــداف
متحد و بـسيج و سـازماندھی شـوند،
بی شک اﯾن پروژه می تواند نتيجه برد
برد برای ما و مردممان داشته باشـد و
ھـــدف حـــداکثری مـــا را کـــه ھمانـــا
سرنگونی است ،محقق کند.
کاوه ال حمودی
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ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎدر ﺳﺘﺎر ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ
ﻣﺎ از ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﺧﺎﻣـﻨـﻪ
اي و آﺧــﻮﻧــﺪﻫــﺎي
دﺳــﺘــﮕــﺎه ،ﻓــﺮﻳــﺐ
ﺧﻮردﻳﻢ .ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺜـﻞ
ﻣﻦ ،ﻓﺮﻳﺐ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎﻳـﻲ
را ﺧﻮردﻳﻢ ﻛﻪ دﺳﺖ در
ﺟﻴﺐ و ﺧـﻮن ﻣـﺮدم
دارﻧﺪ و ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ
ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﺻـﻴـﻪ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ!
گوھر عشقی مادر ستـار بـھـشـتـی،
بالگر معترضی کـه زﯾـر شـکـنـجـه در
زندان کشته شد در نامهای به دونـالـد
ترامپ خواھان اﯾن شد کـه روز تـولـد
فرزند او ،ﯾعنی اول شـھـرﯾـور بـه نـام
»روز دوستی ميان مردم اﯾران با مـردم
آمرﯾکا «انتخاب شود .نامه خانم گوھـر
عشقی تـوسـط »انـجـمـن جـھـانـی
پاسداشت حـقـوق بشـر «بـه وزارت
خارجه آمرﯾکا ارسال شده است .متـن
نامه گوھر عشقی به رﯾيس جـمـھـور
آمرﯾکا به شرح زﯾر است:
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»سالم می گوﯾم به شما آقای دونالـد
ترامپ ،تا سالم گفته باشم بـه مـردم
آمرﯾکا ،تا گفته بـاشـم :مـا اﯾـرانـيـان،
دوستدار مردم آمرﯾکـا و ھـمـه مـردم
جھانيم .من از جانب خودم ،از تک تـک
مردم آمرﯾکا معذرت ميخواھم بـخـاطـر
»مرگ بر آمرﯾکا «گـفـتـن ھـای مـردم
اﯾران .من از شعور خودم معـذرت مـی
خواھم بخاطر سالھا عـقـبـگـردی کـه
امثال مـن گـرفـتـارش بـودﯾـم .مـا از
خمينی و خـامـنـه ای و آخـونـدھـای
دستگاه ،فرﯾب خوردﯾم .بسياری مـثـل
من ،فرﯾب آخوندھاﯾی را خـوردﯾـم کـه
دست در جيب و خون مـردم دارنـد و
مردم را به صبر و تحمل تـوصـيـه مـی
کنند!
من بدون خجالت می گوﯾم :مـا غـلـط
کردﯾم اگر بـا شـعـارھـای جـمـھـوری
اسالمی ھمـراه شـدﯾـم و مـرگ بـر
آمرﯾکا و مرگ بر انگلـيـس و مـرگ بـر

گوھر عشقی مادر ستار بھشتی در کنار عباس امير انتظام
اسراﯾيل گفتيم .من در اﯾـن روزھـای
آخر عمرم ،بچنان فھمی رسيده ام که
مرگ را برای قاتل فرزنـدم ھـم نـمـی
خواھم .بارھا گفته ام کـه اگـر قـاتـل
پسرم ھم بخانه ام بياﯾـد ،از او مـثـل
ﯾک مھمان پذﯾراﯾی مـی کـنـم .آقـای
ترامپ ،فرزند مرا مأموران سـيـدعـلـی
خامنه ای ،جلـوی چشـمـم از خـانـه
بيرون کشيدند و بردند و سه روز بـعـد،
جنازه اش را تحوﯾلم دادند .مگـر گـنـاه
پسرم چه بود؟ گناه پسر من نـوشـتـن
مطالب ساده ای بـود کـه در فضـای
مجازی بـيـسـت نـفـر ھـم خـوانـنـده
نداشت! در اﯾن ھفت سـالـی کـه از
ن پسرم می گذرد ،جـاﯾـی
کشته شد ِ
نبوده که سر نزده باشم .بارھا دسـت
بدامن خامنـه ای و قـوه قضـاﯾـيـه و
دولتی ھا و نماﯾندگان مجلس شدم تا
به آنھا بگوﯾم من از شـمـا پـول خـون
پسرم را نمی خواھم بلکه ﯾک دادگـاه
عادالنه می خواھم .ﯾک دادگاه علنـی
و عادالنه تشکيل بـدھـيـد و بـه مـن
بگوﯾيد چرا و به چه دلـيـل فـرزنـد مـرا
کشتيد؟
شاﯾد از خودتان بپرسيد من چـرا اﯾـن
نامه را برای شما می نوﯾسم؟ و چـرا
اﯾن نـامـه را بـرای خـامـنـهای نـمـی
نوﯾسم؟ از نظر من ،خامنه ای جـنـازه
ای بيش نيست .او از ھمان روزی کـه
دروغ گفت و از روزی کـه دسـت بـه
خون مردم بردُ ،مرد! او سالھاست کـه
مرده .خامنه ای نسبـتـی بـا اﯾـران و
مردم اﯾران ندارد .نسبت او با عـمـامـه
ای است که بر سر دارد .عـمـامـه ای
که از آن خـون و دروغ مـی چـکـد.
خواستم بشما بگوﯾم :اول شـھـرﯾـور،
سالروز تولد پسـر کشـتـه شـده ام،
ستار بھشتی بدست مأموران خامـنـه
ای است.

من نشستم و فکـر کـردم و بـا خـود
گفتم :بخاطر سالھا «مرگ بر آمرﯾکـا »
گفتن آدمھای فرﯾب خـورده ای چـون
ِ
من ،نکند مردم آمرﯾکا از ما مردم اﯾـران
دلگير باشند!؟ با فرستادن اﯾـن نـامـه
خواستم به شمـا بـگـوﯾـم :مـا مـردم
اﯾران ،خودمـان اسـيـر خـامـنـه ای و
مأموران او ھستيم و روزشمـاری مـی
کنيـم بـرای روزی کـه از جـمـھـوری
اسالمی خبری نبـاشـد .بـلـه ،مـا بـا
مردم آمرﯾکا دوست ھستيم .اﯾن نامـه
را مادری برای شما می نـوﯾسـد کـه
تنھا نان آور خانه اش ،توسط مـأمـوران
خامنه ای کشته شده .اﯾن مـادر کـه
ھفت سال است لباس سـيـاه عـزای
پسرش را بر تن دارد ،دست دوسـتـی
بسمت شما دراز می کـنـد تـا شـمـا
سالمش را به مردم آمرﯾکا برسانيـد و
به آنان بگوﯾيد :گوھر عشـقـی ،ھـمـه
مردم جھان را دوست خود می دانـد و
«مرگ » را تنھا و تنھا برای جـمـھـوری
اسالمی می خواھد!
آقای ترامپ ،پيـشـنـھـادی دارم بـرای
دوستی .اﯾن را از من بـپـذﯾـرﯾـد .مـن
خون فرزندم ستار را در کف دست می
گيرم و آن را پيش پای "دوستی مـردم
اﯾران و مردم آمرﯾکا" دفن می کنـم .از
شـمــا خــواھـش مـی کـنــم روز اول
شھرﯾور را که روز تولـد پسـرم سـتـار
است ،روز دوستی ميان مردم اﯾران بـا
مردم آمرﯾکا اسم گزاری کنيد .دوسـت
دارم با اﯾن دلخوشی از دنيا بروم .چـه
اسم خوبی .روز اول شھرﯾور ،روز تولـد
ستار بھشـتـی ،روز دوسـتـی مـيـان
مردم اﯾران و مردم آمرﯾکا.
با احترام
گوھر عشقی مادر ستار بھشتی
اﯾران  -شھرستان رباط کرﯾم«
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ھاشم آقاجری
به ميزانی که رابطه سيستم و زﯾست
جھان پارادوکسيـکـال مـی شـود کـار
اصالحطلبان حکومـتـی ھـم دشـوارتـر
میشود .به ميزانی که به سـيـسـتـم
نزدﯾک میشوند از مردم دور میشوند
و به مـيـزانـی کـه بـه مـردم نـزدﯾـک
میشوند از سيستم دور مـیشـونـد.
باالخره اﯾن نيـرو در نـقـطـهای دوپـاره
میشود و ﯾک پاره آن در سـيـسـتـم
جذب میشـود و ﯾـک بـخـش آن در
زﯾست جھان و مردم ادغام مـیشـود.
در اﯾن خصوص اصالحطلبھا بـاﯾـد بـه
اﯾن پرسش پاسخ بدھند که سيسـتـم
قابل اصالح اسـت ﯾـا نـه؟ بـا روشـن
شدن اﯾن پرسش حداقل اﯾن امکان را
فراھم میکند که از ﯾک توھـم بـيـرون
بياﯾند و خروج از تـوھـم مـوجـود خـود
میتواند مقدمهای بـرای پـيـدا کـردن
راهحل بدﯾل باشد .من ھم بنا به دالﯾل
تارﯾخی ﯾعنی تارﯾـخ اصـالحـات در دو
دھه اخير و ھم بنا به دالﯾل مـنـطـقـی
فکر میکنم که اصـالح در سـيـسـتـم
اﯾران کنونی ناممکن است.
واقــعــيــت اﯾــن اســت کــه ھــمــانــنــد
ســيــســتــم ،دو نــيــروی ســيــاســی
اصولگراﯾی به معنای مرسوم جاری و
اصــالحطــلــبــی از جــامــعــه عــقــب و
ھيچکدام جامعه اﯾران را نـمـاﯾـنـدگـی
نمیکنند و جامعه امـروز در ﯾـک خـأل
فقدان نماﯾندگی به سر میبرد؛ ﯾعنـی
امروز ما با ﯾک تنواره اجتماعی روبـهرو
ھستيم که اﯾن تن واره اجتماعی فاقد
ﯾک سر است .ﯾک تنه بزرگ و متـحـول
شده که البته اعضا و جوارح اش از ھم
پراکنده است و ھيچ نماﯾنده ،سخنـگـو
و کانون معين و منسجم نـمـاﯾـنـدگـی
ندارد.
اﯾــنﯾــکــی از کــمــبــودھــای جــنــبــش
اجتماعی در اﯾران است و درعيـنحـال
ﯾکی از مخاطرات آن نيز ھست .قطـعـاً
جنبشھای اجتماعی خودانگـيـخـتـه و
بدون سـازمـانﯾـابـی در بـزنـگـاهھـای
نامنتظره جامعه را متالطم میکنند اما
از اﯾن تالطم و غليان و فـوران خـيـلـی

چيزھای غافلگيرکننـده
ھم مـیتـوانـد بـيـرون
آﯾد؛ ﯾعنی از خطاھـای
بزرگ غير دموکراتيک و
اســتــبــدادی ھــمــيــن
اســت بــهطــوریکــه
رژﯾمھای استبدادی و
غير دموکراتيک سعـی
مــــــیکــــــنــــــنــــــد
نـــمـــاﯾـــنـــدگـــیھـــای
اجتماعـی را از بـيـن
ببرند ،فرصت و مـجـال
تشــکــل ﯾــابــی و ســازمــاندھــی بــه
بخشھای مختلف جامعه را نـدھـنـد،
جامعه را متفرق و فاقد پيکر واره ھـای
سازمانﯾافته میخواھند تا بتوانند بھتر
کنترل و سرکـوب کـنـنـد؛ امـا اتـفـاقـاً

واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧـﻨـﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ،دو ﻧﻴﺮوي ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ
اﺻﻮلﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺮﺳـﻮم
ﺟﺎري و اﺻﻼحﻃﻠﺒﻲ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻋﻘﺐ و ﻫﻴﭻﻛﺪام ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان را
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ
اشتباه آنان ھمين است .ظاھراً کنتـرل
میکنند اما واقعاً جامعه را از دستـرس
خود خارج میکنند و قدرت پيشبيـنـی
و امکانسنجی را از خـود مـیگـيـرنـد.
بعد اﯾن جامعه در بـزنـگـاهھـا آنھـا را
غافلگير میکند.
بنابراﯾن تا زمانی که خأل رھبری بـرای
ھداﯾت اعتراضات و جنـبـش گسـتـرده
اجـتـمـاعـی پـر نشـود جـنـبـشھــای
اجتماعی تنھا میتوانند بهاصطـالح در
مرحله نفی مؤثر واقع شوند اما گذر از
نفی به اثبات و جاﯾگزﯾن کردن ﯾک نظم
نوﯾن بهجای نظم قدﯾم ناممکن اسـت.
نمونه شورشھای دی  ٩۶ﯾک نـمـونـه
خيلی مھم است .جـنـبـش  ٩۶ھـيـچ
رھبری معينی نداشـت ھـيـچ کـانـون
نماﯾندگی مشـخـصـی نـداشـت ﯾـک
جنبش خود به خودی پراکنده در حـدود
 ١٠٠شھر اﯾران بود .در ھر حال به نظر
میرسد امروز شراﯾط عينی و مـوجـود
اﯾران ،خواست تحول و انتظار تـحـول و
اﯾنکه اﯾن وضع قابلتداوم نيست کامـال ً
محسوس است .در فضای جامعه و در
گفتگوی با قشرھای مـخـتـلـف مـردم

میتوان به اﯾن احساس رسيدکه اﯾـن
وضع قابلدوام نيست؛ امـا اﯾـنـکـه بـه
کدام سمتوسـو خـواھـد رفـت ،چـه
اتفاقی خواھد افتاد ،مشخص نيست.
اصالحطلبان دﯾگر توان و امکان چـنـيـن
نماﯾندگی را ندارند و گفتمان آنھا ھـم
آنچنان سير تنازلی پيداکرده است که
حتی مترقیترﯾنشان ﯾعنی به اصطالح
رادﯾکالترﯾنـشـان خـواسـتـهاش نـبـود
نظارت استصوابی در انتخابات است به
عبارتی اﯾن خواسته اوج رادﯾـکـالـيـزم
اصالحطلبی است .مردم نيز در تجـربـه
زﯾســتــی و زنــدگــی روزمــره خــود
گامھاﯾی را در اﯾن مسير برداشتـهانـد.
مقاومت مردم در مـقـابـل پـدﯾـدهھـای
مختلف مثل ماجرای ورود خانـمھـا بـه
استادﯾومھا ،اعتراض و تحصن کارگـران
و مالباختگان ھمه نمونهھای مقاومت
مردم است .درھرصورت ما نيازمند ﯾـک
نيروی آلترناتيو در داخل اﯾران ھستيم.

ﻧﻈﺮات رﺳﻤﻲ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠّﻲ اﻳﺮان در
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ دﻛﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎن رﺋﻴﺲ
ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠّﻲ اﻳﺮان
درﺑﺎره درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎزﻧﺪران.
مصاحبه دکتر حسين موسوﯾان رئيس شورای مرکـزی جبھـه
مل ّی اﯾران راديو عصرجديد:
https://www.youtube.com/watch?v=-CsVmYeqyyQ
چکيده:
چھار کشور استقالل ﯾافته کنار درﯾای مازندران طبـق حقـوق
بينالملل وارث اتحاد جماھير شوروی ھستند .تنھـا نيمـی از
حقوق درﯾاچه مازندران به آنان میرسد.
متأسفانه حق مسلم ملـت اﯾـران بهواسـطه کنوانـسيون
درﯾاچه مازندران پاﯾمال میشود.
در تمام زمانھـاﯾی کـه دولـت اﯾـران دچـار ضـعف بـوده و
پشتيبانی ملت را ھمراه نداشته ،منـافع و حقـوق خـود را از
دست دادهاﯾم.

حقوق ملت اﯾران در درﯾای مازندران روی سـوء سياسـت
خارجی نادرست جمھوری اسالمی از بين میرود.
عدول از سياست نه شرقی و نه غربی موجب ضـعف مـا
در مقابل روسيه شده و روسيه به ھر طرﯾـق بـه حـق ملـت
اﯾران در درﯾاچه مازندران تجاوز میکند.
اميــدوارﯾم کنوانــسيون درﯾاچــه مازنــدران مــورد تــصوﯾب
نماﯾندگان مجلس واقع نشود باﯾد مـسئله مـورد داوری ملـت
اﯾران قرار بگيرد.
در پنھانکاری رفتاری انجام نشود که بعـدھا بـدنام تارﯾـخ
شوند.
نماﯾنــدگان مجلــس گرچــه نماﯾنــده واقعــی ملــت اﯾــران
نيستند ،اما اﯾرانی کـه ھـستند و باﯾـد بـا مفـاد کنوانـسيون
مخالفت کنند.
در شــراﯾط کنونــی چــون دولــت ضــعيف اســت ،نباﯾــد
مذاکرهای درباره درﯾاچه مازندران صورت گيرد.
حق اﯾران پاﯾمال شـود،
در اﯾن شراﯾط ضعيف جز اﯾنکه حقوق
ّ
نتيجهای ندارد.
کنوانسيون درﯾاچه مازندران بـسيار حـساس اسـت ،زﯾـرا
مسئلهای است کـه بـه تماميـت ارضـی اﯾـران و حفـظ آب و
خاک اﯾران بر میگردد.
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ﯾــه بــنــده خــداﯾــی از روســتــا
گوسفندی برای فروش به شھـر مـی
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد
به گردن قوچ زنگوله ای آوﯾزان کرد و با
تنابی گردن قوچ را به دم خرش بسـت
و حرکت کرد
بين راه دزدان زنگوله را باز کردند و بـه
دم خــر بســتــنــد و قــوچ را بــردنــد
خر ھم با چرخـانـدن دمـش و صـدای
زنگوله خرکيف شده بود
بعد از چند متر ﯾکی از دزدان جـلـوی
مرد روستاﯾی را گرفت و گفـت  :چـرا
زنگوله به دم خر بستی کـدام عـاقـل
اﯾــــن کــــار را مــــيــــکــــنــــد
روستاﯾی ساده پياده شد دﯾد ان مـرد

درســت مــی گــوﯾــد
گفت  :من زنگولـه را بـه گـردن قـوچ
بـــــــــــودم
بســـــــــــتـــــــــــه
دزد گفت  :درست ميگوﯾی قـوچـی را
در دست ﯾک نفر دﯾـدم بـه ان سـوی
بـــــــــــــــــرد
مـــــــــــــــــی
خر را به من بسپار و بـرو بـه دنـبـال
گــــــــــــوســــــــــــفــــــــــــنــــــــــــدت
مرد روستای خر را بـه دزد سـپـرد و
مدتی را به دنبـال گـوسـفـنـد گشـت
اما خسته و نا امـيـد بـه جـاﯾـی کـه
گوسفند را به دزد داده بـود بـرگشـت
دﯾد اثری از خـر و ان مـرد نـيـسـت
با دلی شکسته و خسته بـه سـمـت
کـــــرد
حـــــرکـــــت
روســـــتـــــا

بعد از طی مسافتی چنـد نـفـر را در
حال استراحت در کـتـار چـاھـی دﯾـد
داستانش را بـرای انـھـا بـازگـو کـرد
ﯾکی از انھا گفت  :ان شـاﷲ جـبـران
ميشود و ادامه داد ما چند نفر تاجرﯾـم
و تمام سکه ھای ما در کيسه ای بـود
چـــــاه
در
افـــــتـــــاده
کـــــه
چنانچه شنا بلد باشی در چـاه بـرو و
کيسه را بيرون بياور ما ھم در عـوض
پول قوچ و خـر را بـه تـو مـيـدھـيـم
روستاﯾی ساده دل بار سوم ھم گـول
دزدان را خورد و لباس خود را به دزدان
داد و به ته چاه رفـت بـعـد از کـمـی
جســــتــــجــــو بــــيــــرون امــــد
ولــی نــه اثــری دزدان بــود نــه از
لباسھاﯾش
_ما در چھل سال گذشته در انتخابـات
مختلف با وعده و وعيد ھای دروغـيـن
دزدانی را انتخاب کردﯾم اﯾنبـار اگـر در
انتخابات گول دزدان را بخـورﯾـم حـتـی
لباسمان را از تنمان در می آورند!!

اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺮخ روي  400 -300ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ
ﻳﻚ ﻣﺎه ﺳﺮ ﻛﺎر ﻣﻲروم  400ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﻲﮔﻴﺮم .ﺗﺎزه
ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ  300ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻨﻲ ﻳﻌﻘﻮب
• به اداره کار آستارا ھم رفتيم و تـازه
با عمق فاجعه ،بيشتر آشـنـا شـدﯾـم.
اﯾن که بعضی از زنان بـا مـاھـی ١۵٠
ھزار تومان ھم کار میکـنـنـد .افـرادی
ھستند که به کارفرماھا روشھاﯾی را
برای دور زدن خانمھا ﯾـاد مـیدھـنـد.
مثال ً از زنان مـیخـواھـنـد بـرگـهھـای
قرارداد با درآمد اندک را امضا کنند .بعد
بــا ھــمــان قــراردادھــای ظــاھــری،
عملکردشـان را در اداره کـار مـوجـه
نشان میدھند و زنان مـعـتـرض ھـم
حرفی برای گفـتـن نـدارنـد .مـیدانـم
ھمه جای کشور زنان نيروی کـار ارزان
ھستند اما باور کنيد اﯾـنـجـا نـرخ روی
 ۴٠٠ -٣٠٠ھزار تومان است ...

ﯾک فعال اجتماعی آستارا میگوﯾد در
اﯾن شھر مردان ھـم مشـکـل کـار و
درآمد دارند اما ﯾک بررسی نشـان داد
زنان شراﯾط غيـر قـابـل بـاوری دارنـد؛
طوری که بيشتر زنھا با درآمد  ٣٠٠ﯾـا
 ۴٠٠ھــزار تــومــان در مــاه زنــدگــی
مــــــــــــیکــــــــــــنــــــــــــنــــــــــــد.
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به گزارش اﯾسنا ،روزنامه اﯾران نوشت:
«ﯾک ماه سر کـار مـیروم  ۴٠٠ھـزار
تومان حقوق میگيرم .تازه ھمکـارانـم
 ٣٠٠ھزار تومان میگيرند .به من چون
فوق ليسانس دارم صـد ھـزار تـومـان
بيشتر از بقيه میدھـنـد .شـاﯾـد اﯾـن
مشکل ھمه باشد .میدانم بـيـکـاری
ھمـه جـای کشـور بـيـداد مـیکـنـد.
میدانم دستمزدھا چندان باال و بـرابـر
نيست اما در شھر ما تفاوت دستـمـزد
زنان و مردان باورنکردنی اسـت» .اﯾـن
را مرضيه ،دبير ﯾکـی از مـدارس غـيـر
انتفاعی شھر آستارا میگوﯾد .مـعـلـم
پاﯾه پنجم دبستـان اسـت .مـیگـوﯾـد
دستمزد ھمه ھمکارھاﯾش ھمين قـدر
است نه فـقـط مـدارس کـه خـيـلـی

جاھای دﯾگر
وضع ھميـن
اســت .اگــر
زنـــــی در
آستـارا ﯾـک
مـــيـــلـــيـــون
تــــــومــــــان
دســـتـــمـــزد
بگيرد ،ﯾعنی
حـــقـــوقـــی
روﯾـــــاﯾـــــی
اســــــــــت.
زنان آستـارا
از کمبود فضاھای عمومی شـھـر ھـم
گالﯾه دارند .اﯾن شھر تـنـھـا دو پـارک
کوچک دارد .فضای پارک «معلم »کامال ً
مردانه است و آن ﯾـکـی ھـم چـنـدان
گنجاﯾشی ندارد اما در ھـمـيـن پـارک
کوچک ھم بعدازظھرھا دختران زﯾـادی
را میبينی که بـيـکـار نشـسـتـهانـد.
مرضيه میگوﯾد« :ﯾکی از دالﯾلـی کـه
با اﯾن حقوق پاﯾيـن سـر کـار مـیروم
ترس از خانه نشـيـنـی و انـزواسـت.
خيلی از زنھای دﯾگر ھم بـه ھـمـيـن
دليل چنين شراﯾطـی را مـیپـذﯾـرنـد.
میدانی برای بيشتـر مـا اسـتـخـدام
شدن در شھر خودمـان تـقـرﯾـبـاً غـيـر
ممکن است .مگر ادارات دولتی چـقـدر
گنجاﯾش دارند؟ تازه پـارتـیبـازی ھـم
مثل ھمه جا وجود دارد .عبـور و مـرور
در سطح استان ھم برای ھـر کسـی
امکانپذﯾر نيست .بحث پذﯾرش بـومـی
و غـــيـــر بـــومـــی ھـــم ھســـت.
خوشبختانه چون شھر کـوچـک اسـت
مجبور نيستيم ھزﯾـنـه اﯾـاب و ذھـاب
زﯾادی بدھيم .چند باری دوستـانـم بـه
خاطر دستمزد پاﯾين شکاﯾت کردند امـا
به جاﯾـی نـرسـيـدنـد .شـنـيـدهام در
شھرھای دﯾـگـر اسـتـان اگـر کسـی

شکاﯾت کند حق را به او مـیدھـنـد و
کارفرما محکوم میشود .با اﯾن ھـمـه
نااميد نيستم چون تـدرﯾـس و کـار بـا
بــــچــــهھــــا را دوســــت دارم».
بازارچه ساحلی شـھـر آسـتـارا پـر از
غرفهھا و مغازهھاﯾی است که توسـط
زنان اداره مـیشـود .بـرخـی صـاحـب
غرفهاند و برخی ھم فروشنده .خيلـی
از فروشندهھا از دستمـزد انـدکشـان
مـیگـوﯾــنـد .ﯾــکـی از اﯾـن زنــان کــه
ليسـانـس فـنـاوری اطـالعـات دارد و
فروشنده لباسھای زنانه اسـت ٧٠٠
ھزار تومان در ماه حـقـوق مـیگـيـرد.
میگوﯾد چون مغازه صاحبکارش وسـط
بازار است حقوقش بـا بـقـيـه کـه در
مغازهھای گوشه بازار کار مـیکـنـنـد،
فرق دارد» :اگر کسی تازه کـار بـاشـد
 ۵٠٠ – ۴٠٠ھزار تومان میگـيـرد .ھـر
روز از ساعت  ٩صبح تا  ١٠و نيم شـب
سر کار ھستم .حتی ناھار ھم خـانـه
نــمــیروم .اواﯾــل  ۴٠٠ھــزار تــومــان
میگرفتم اما کمکم حقوقم زﯾاد شد و
رسيد به  ٧٠٠ھزار تومان .تـعـطـيـلـی
ندارم ،خيلی سخت است .پنجشنـبـه
و جمعه تازه بـازار شـلـوغتـر اسـت و
حــتــمــاً بــاﯾــد ســر کــار بــاشــم«.

میارزد با اﯾن حقوق کـم ھـر روز
بــــــروی؟
و
بــــــيــــــاﯾــــــی

فعال ً ﯾک زمين مخروبه اسـت و ھـنـوز
کـــاری روی آن انـــجـــام نشـــده.

چارهای ندارم از اﯾن بيشتر که حـقـوق
نمیدھند .حاال من کـه مـجـردم اگـر
کسی بچهدار باشد ،خـيـلـی سـخـت
است .صاحب مغازهام خـانـم اسـت و
اخـــالقـــش ھـــم خـــوب اســـت.
ﯾکوقتھاﯾی کار داشته باشـم اجـازه
بــــــروم.
زودتـــــر
مـــــیدھــــــد

مرﯾم توشه ،فعال اجـتـمـاعـی اسـت.
فوق ليسانس جغرافيا دارد امـا مـثـل
اغلب زنان تحصيلـکـرده شـھـر بـيـکـار
اســت؛ چــرا کــه نــتــوانســتــه شــغــل
مناسبی پيدا کنـد« :خـيـلـی از زنـان
تحصيلکرده آستارا بـيـکـار ھسـتـنـد.
میدانی به اﯾن نتيجه رسـيـدهام کـه
اگر در شھری کوچک زندگی میکنـی
نباﯾد دنبال ادامه تحصيل باشی و بھتـر
است از اول دنبال کار بـگـردی .ھـمـه
اﯾنھا باعث افسردگی زنان شده .زنھا
مجبورند خودشان را در خـانـه حـبـس
کنند و به حاشيه بـرونـد .بـه ھـمـيـن
پارک دور و برمان نگاه کن ببين چـقـدر
محيطش مردانه است ،حتـی ﯾـک زن
ھم نمیبينی .مردھا اغلب برای پـيـدا
کردن کار امکان سفر به دﯾگر شھـرھـا
را دارند اما اﯾن امکان برای ھمه زنھـا
فــراھــم نــيــســت .حــاال کــه بــحــث
«رستوران درﯾاﯾی »پيش آمده وضعيـت
بدتر شده چون تنھا جاﯾی که زنان بـه
راحــتــی رفــت و آمــد و پــيــادهروی
میکردنـد سـاحـل بـود کـه آن ھـم
بـــهزودی تـــغـــيـــيـــر مـــیکـــنـــد».

دنبال کار دﯾگری ھم رفتهای ،مخصوصاً
در رشته خـودت فـنـاوری اطـالعـات؟
آستارا ﯾک شھر کوچک اسـت .ادارات
دولتی ھم که اصال ً کار ندارند .بانکھـا
ھم نياز به نيرو ندارند .مگر چند نفـر را
میتوانند استخدام کنند؟ تـوی پسـت
بانک براﯾم کار پيدا شـد کـه گـفـتـنـد
بيشتر از  ۴۵٠ھزار تومان نمـیدھـنـد.
ﯾک بار ھم در آزمونی مرتبط با رشتهام
شرکت کردم اما رشت پذﯾرفتـه شـدم
که آنھا ھـم شـرط حـومـه داشـتـنـد.
زن دﯾگـر نـبـش بـازار سـاحـلـی کـار
میکـنـد .مـاھـی  ۶٠٠ھـزار تـومـان
میگيرد« :ببين خانم دستمزدھا اﯾنجا
ھمين اسـت .کسـی نـبـاﯾـد انـتـظـار
بيشتر از اﯾنھا را داشـتـه بـاشـد .مـا
خانمھا ھم آن قدر به اﯾن دستمـزدھـا
راضی شدهاﯾم که دﯾگر مسلـم شـده
ھمين است کـه ھسـت .ھـيـچـوقـت
مردھا زﯾر بار چنين حقوقی نمـیرونـد.
برای ھمين ھم حقوقشـان بـيـشـتـر
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت».
فھيمه اندرونی اﯾن شراﯾط را کـه دﯾـد
ترجيح داد کـارھـای ھـنـریاش را در
خانه انجام دھد« :با حقوق ۴٠٠-٣٠٠
ھزار تومان کار کردن سخت است امـا
خيلیھا سرپرست خانـوارنـد و چـاره
دﯾگری ندارند .فکر نکن االن درآمد مـن
از عروسکسـازی ھـم بـاالسـت امـا
دست کم برای خودم کـار مـیکـنـم».
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پای درددل فعاالن اجتماعی شـھـر از
زن و مرد که مینشينم بيشترشان به
اﯾن موضوع اشاره میکنـنـد؛ اﯾـن کـه
تفاوت دستمزد زنان و مردان ھميـشـه
براﯾشان تعـجـبآور بـوده .زنـانـی کـه
نصــف مــردان شــھــر ھــم دســتــمــزد
نــمــیگــيــرنــد و بــه نــظــر مــیرســد
صداﯾشان ھم به جاﯾی نمیرسـد .در
گوشهای از پارک معلم شـھـر آسـتـارا
مینشينيـم .پـارکـی بـا ﯾـک درخـت
کھنسال در ميانش .آفتاب رو به غـروب
است .ميز و صندلیھای پارک تقـرﯾـبـاً
پر است .ھمان طور که قبال ً شنـيـدهام
پــارک مــعــلــم و بــاغ مــلــی آســتــارا
قدﯾمیترﯾـن و در واقـع اصـلـیتـرﯾـن
پارکھای شھر ھستند و زمينـی ھـم
که قرار است پارک بانوان شھر بـاشـد

به گفته او ،بيـکـاری در گـيـالن چـون
اغلب شھرھا صنعتی نيستند و بيشتر
به کشاورزی تکيه دارند واقـعـاً پـررنـگ
است و بخش صنعتی در شـھـر غـيـر
فعال و توليد اندک است اما نـابـرابـری
دستمزد زنان و مـردان دسـت کـم در
آستارا چشمگيرتر از ھر جای دﯾـگـری
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
آﯾدﯾن محمدی ،ﯾکی دﯾـگـر از فـعـاالن
اجتماعی شـھـر آسـتـارا مـیگـوﯾـد:
«ھميشه بحث زنـان از دغـدغـهھـای
جدی مـا بـوده .مـا مـتـوجـه شـدﯾـم
وضعيت دستمزد زنان در آستارا واقـعـاً
اسفبار است .در شھر ما مـردان ھـم
مشکل کار و درآمد دارنـد امـا بـا ﯾـک
بررسی اجمالی متوجه شـدﯾـم زنـان
شراﯾط غير قابل بـاوری دارنـد؛ طـوری
که بيشتر زنھا با درآمد  ٣٠٠ﯾـا ۴٠٠
ھزار تومان در ماه زندگی مـیکـنـنـد».
ﯾکی دﯾگر از فعاالن اجتـمـاعـی شـھـر
ادامه میدھد« :به اداره کـار آسـتـارا
ھم رفتيم و تـازه بـا عـمـق فـاجـعـه،
بيشتر آشنا شدﯾم .اﯾن که بعـضـی از
زنان با ماھی  ١۵٠ھزار تومان ھم کـار
میکنـنـد .افـرادی ھسـتـنـد کـه بـه
کارفرماھا روشھاﯾی را برای دور زدن
خانمھا ﯾاد مـیدھـنـد .مـثـال ً از زنـان
میخواھند برگهھای قرارداد بـا درآمـد
اندک را امضا کـنـنـد .بـعـد بـا ھـمـان
قراردادھای ظاھری ،عملکردشان را در
اداره کار موجه نشان میدھند و زنـان
معترض ھم حرفی برای گفتن نـدارنـد.

میدانم ھمه جای کشور زنان نـيـروی
کار ارزان ھستند اما باور کنـيـد اﯾـنـجـا
نرخ روی  ۴٠٠ -٣٠٠ھزار تومان اسـت.
مثل خواھر من که در ﯾک مرکز کودکان
استثناﯾی کار مـیکـنـد و بـا رشـتـه
تحصيلیاش ھم مرتـبـط اسـت۴٠٠ ،
ھزار تومان حقوق میگيـرد .سـاخـتـار
تنظيم قراردادھا واقعاً اشکال دارد .مـا
فعاالن اجتماعی شھـر خـيـلـی فـکـر
کردﯾم چه کار میتوانيم بکنيم اما تا به
حال برای حـل اﯾـن مشـکـل مـوفـق
نشدهاﯾم .حتی تالش کردﯾم انـجـمـن
غير دولـتـی مـوثـری در اﯾـن زمـيـنـه
راهانـــدازی کـــنـــيـــم کـــه نشـــد».
با اﯾن ھمه فعاالن اجـتـمـاعـی شـھـر
بارھا تأکيد میکنـنـد ،مسـألـه کـار و
بيکـاری مـخـصـوص زنـان نـيـسـت و
مردھای زﯾادی ھم در شھر بـيـکـارنـد.
ﯾکی از فعاالن اجتـمـاعـی مـیگـوﯾـد:
«من با ليسانس حسابداری ھر روز از
 ٧صبح تـا  ١٢شـب در ﯾـک مـغـازه
قابلمهسازی کار میکردم و ﯾک و نيـم
ميليون میگرفتم .البـتـه اﯾـن حـقـوق
باالترﯾن حقوقی اسـت کـه مـیشـود
گـــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــت».
مــحــســن خــدادادی ،دﯾــگــر فــعــال
اجتماعی شھر آستارا میگوﯾد« :مـن
ﯾک کـارگـاه زﯾـورآالت دارم و خـيـلـی
دوست دارم به دﯾگران کارم را آمـوزش
بـــدھـــم .وقـــتـــی مـــیبـــيـــنـــم در
قھوهخانهھای آستارا تيم  ٢٠نـفـرهای
از جــوانــان بــيــکــار نشــســتــهانــد و
بعضیھایشان ھم فوق ليسـانـس و
ليسانس دارند متـأسـف مـیشـوم و
فکر میکنم چرا بـاﯾـد سـرمـاﯾـهھـای
اجتماعی مـا اﯾـن طـور ھـدر بـرود».
شاﯾد زنان آسـتـارا تـنـھـا زنـان اﯾـران
نباشند که دستمزد پاﯾينی میگيرند و
در شراﯾطی نابرابر کار مـیکـنـنـد امـا
وضعيت آنھا واقعـاً عـجـيـب و غـرﯾـب
است .زنان کشاورز نھاوندی را به ﯾـاد
میآورم ،زنان سـفـالـگـر اللـجـيـنـی،
دســتــفــروشــان زن کــه تــحــصــيــالت
دانشــگــاھــی دارنــد و ھــر روز در
واگنھای مـتـرو ﯾـا گـذرھـای شـھـر
میبينيمشان و ھمه زنـانـی کـه بـه
چنين شراﯾط نابرابری تـن مـیدھـنـد.
زنانی که دوست دارند از تـخـصـص و
تــحــصــيــالتشــان در جــای درســت
استفاده شـود امـا اغـلـب فـرامـوش
میشونـد و صـدایشـان بـه جـاﯾـی
نمیرسد».

رﺿﺎﺷﺎه ﺳﺎزﻧﺪه اﻳﺮان ﻧﻮﻳﻦ ﻳﺎ...؟
مقدمه
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رضاشاه سـازنده
اﯾــران نــوﯾن! اﯾــن
حرف را اﯾرانيان از
زمــان دﯾکتــاتوری
محمدرضاشاه بـه
ﯾاد دارنـد ،فـردای
ســقوط رضاشــاه
در شھرﯾور ١٣٢٠
البتـــه ھيچکـــس
چنيــــن حرفــــی
نمــیزد و فــضای
اجتمــــــــاعی و
رســانهﯾی اﯾــران،
چيز دﯾگری بود.
اﯾن داسـتان ﯾـک
دھه پـس از روی
کــار آمــدن پــسر
رضاميرپنج ،قاطرچی سفير
بـــــــــــزرگ وی
محمدرضا ،دوباره
مطــرح شــد کــه
دﯾکتــاتوری پھلــوی دوم اســتحکام
ﯾافته بود ،حرفی که ۴دھـه پـس از
سقوط سلطنت در اﯾران ،مجـدداً در
ســالھای آخــر دھــه  ٩٠از طــرف
برخــی محافــل مــشکوک بــهگوش
میرسد.
واقعيت چيست؟
جـــــدای از مقاصـــــد سياســـــی
پــشتپردهای کــه ممکــن اســت در
مطــرح شــدن دوبــاره اﯾــن «ادعــا »
وجــود داشــته باشــد امــا ضــروری
است ﯾـک واقعيـت تـارﯾخی در اﯾـن
مــورد ،روشــن شــود و فیالمثــل
ھمگـــان بداننـــد کـــه آﯾـــا حقيقتـــاً
انقالب سفيد محمدرضا پھلوی – خدمات
رضاشاه بانی اﯾران نوﯾن بوده است
ﯾــا نــه؟ و اساســاً ســازندگیھای
میتــوان مھمــترﯾن گزارشــھای وی از
رضاشاه در دوران سلطنتش چـه بـوده
کارھای پـدرش در بنـای اﯾـران نـوﯾن را
است؟
دﯾد.
بـهوﯾژه کــه او از ســال  ١٣٠۵تـا ١٣٢٠
شرح سازندگیھای رضاشـاه در
خورشـيدی و چنـد سـالی پيـش از آن
کتاب »انقالب سفيد«
کـه تقرﯾبـاً قدرتمــدار بیرقيـب صــحنه
سياســی اﯾــران بــود)از کودتــای ســوم
محمدرضاشــاه در کتــابش موســوم بــه
اسفند  ١٢٩٩تا کودتای  ١٣٠۴و نھاﯾتـاً
انقــالب ســفيد ،صــفحه  ٣فھرســـت
شھرﯾور  (١٣٢٠حـدود ٢٠سـال حاکـم
ســازندگیھای پــدرش را اﯾــن چنيــن
ردﯾف کرده است:
بالمنازع اﯾران بوده است.
اﯾجاد امنيت
ســازندگیھای رضاشــاه از زبــان
اﯾجاد ارتش منظم
ســـاختن جادهھـــای مـــو اصـــالتی و
محمدرضاشاه
ســازندگیھای رضاشــاه بــه رواﯾـــت
راهآھن سرتاسری
بنای مدارس و بيمارستانھا
پـــسرش محمدرضـــا ،شـــاﯾد بيـــالن
روشنی باشد که بتـوان از اقـدامات او
تأسيس کارخانهھا
اعزام دانشجو به خارج کشور
در ساختن اﯾران نوﯾن ،بـه دسـت آورد.
کشف حجاب زنان
محمدرضاشــاه در کتابھــای خــود در
چنــد مــورد بــه ســازندگیھای پــدرش
متحدالشکل کردن لباس مردان!
مفصال ً اشـاره کـرده اسـت کـه در زﯾـر

رضاشاه
ليست سازندگیھای رضاشـاه در
مجله الﯾف
شــاه در مقالــهﯾی در مجلــه الﯾــف در
تــــــارﯾخ ٧مــــــرداد  ١٣۴٢دربــــــاره
ســــازندگیھای پــــدرش توضــــيحات
بيــشتری داده و نوشــته اســت« :در
دوران حکومت نسبتاً کوتاه پدرم ،اﯾـران
در کليه شـئون سياسـی و اجتماعـی
بــه پيــشرفتھای بزرگــی ناﯾــل آمــد:
الغای کاپيتوالسيون ،استقرار امنيت در
سراسر کشور ،اﯾجاد سـازمان اداری و
قــضاﯾی و مــالی منظــم ،آزادی زنــان و
اﯾجاد ارتش نوﯾن».
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آمار سازندگیھای رضاشـاه در
کتـــاب پـــسرش موســـوم بـــه
«مأمورﯾت برای وطنم»
محمدرضاشــاه در کتــاب «مأمورﯾــت
بــــرای وطنــــم »بــــاز ھــــم بــــه
سازندگیھای پـدرش پرداختـه و از
جملـــه نوشـــته اســـت« :در دوران
ســـلطنت پـــدرم ،اقتـــصاد اﯾـــران
بهسرعت رو بـه رشـد نھـاد .صـناﯾع
مدرن بهوجود آمد و در حـدود ﯾکـصد
شــرکت توليــدی و معــدنی دولتــی
تأســيس گردﯾــد ...روزی کــه پــدرم
قدرت را در کف کفاﯾـت خـود گرفـت
کشور اﯾران جز چند کارخانـه بـرق و
کارخانه کبرﯾتسـازی و تـصفيهخانه
نفت که متعلـق بـه خارجیھـا بـود
صــناﯾعی نداشــت .ســعی پــدرم آن
بـود کـه کـشور اﯾـران بتوانـد حوائــج
صــنعتی خــوﯾش را بــدون نيــاز بــه
کتاب مأمورﯾت برای وطنم
بيگانه در داخل مملکت فـراھم کنـد
صـــــناﯾع اسلحهســـــازی وو در دوران ســـــــلطنت خوﯾـــــــش
مھماتســازی تھــران در ســال
کارخانـــــهھای پنبـــــه و پـــــشم و
 ١٨٧٠ميالدی
ابرﯾشمبافی ،چرمسازی ،کفشدوزی،
دکمهســازی ،بــرنج پــاککنی ،قنــد و
کارخانه اسلحهسـازی تھـرانشــکر ،چــای ،ســيگار ،روغــن نبــاتی،
بـا توليــد ماھانــه ﯾکھــزار قبــضه
کنسروســازی ،کاغــذ ،ســيمان ،آجــر،
تفنگ و کارخانـه مـشابه آن در
شيشه ،داروسازی و غير آن در کـشور
اصـــفھان بـــا توليـــد ماھانـــه
تأســيس ﯾافــت و چنانکــه گفتــه شــد
٣٠٠قبــــضه تفنــــگ در زمــــان
کارخانــهھای اســلحه و مھماتســازی
اميرکبير
نيز احداث شده و بهکار افتاد».
کارخانــــه فشنگســــازی دراواخر قرن  ١٩در تھران»
محمـــدعلی جمـــالزاده در کتـــاب
«گنج شاﯾگان »کـه گزارشـی اسـت
صناﯾع اﯾران پيش از رضاشاه
از وضـــعيت اﯾـــران پيـــش از انقـــالب
برای رسيدن به واقعيتھای ادعـا شـده
مـــشروطه ،آمـــار بـــسيار جـــالبی از
در سطور باال با نگاھی به صناﯾع اﯾـران
وضعيت اقتصادی اجتماعی اﯾـران داده
قبــل از رضاشــاه مــشخص میشــود
کــه بخــشی از آن بــه وضــعيت صــناﯾع
)بــــهجز کارخانــــه روغــــن نبــــاتی،
اﯾران اختصاص دارد.
کاغذســـازی و ســـيمان( بـــسياری از
جمالزاده در صفحه  ٩٣بـه بعـد ھمـان
کارگاھھا و کارخانهھا قبل از رضا شـاه
تأسيس شدهاند.
کتاب آماری از صناﯾع اﯾران قبـل از قـرن
و
ــــلحه
ـ
اس
ھای
ــــه
قـــــدمت کارخانـ
بيستم بهدست داده و اضـافه میکنـد
مھماتسازی اﯾـران بـه دوره صـفوﯾه و
که اﯾن صـناﯾع در اﯾـران بـهوجود آمـد و
قاجارﯾه میرسد.
برخی از آنھا بعدھا به دست نيروھـای
بــهعنوان مثــال عبــدالرزاق دنبلــی در
استعمارگر روس و انگليس ،کمرشـکن
کتــاب «مــآثر ســلطانيه» از ســـاخت
شدند.
٢٠ھـــــزار قبـــــضه تفنـــــگ در دوره
عباسميرزا خبر میدھد که بـا بھترﯾـن
اســـامی شـــماری از آن کارخانهھـــا
تفنگھــای اروپــاﯾی ھماننــد بودنــد .آن
عبارتند از:
تفنگھا توسـط صـنعتکاران اﯾرانـی از
کارخانـــــه رﯾسمانرﯾـــــسیروی ﯾک مدل انگليسی سـاخته شـده
تھران
بودند .ھمان منبع از وجود ﯾک کارخانـه
کارخانه تفنگسازی تھرانباروتسـازی نـيز در دوران فتحعليــشاه
کارخانه کاغذ سازی تھرانخبر داده است.
کارخانه شکر رﯾزی مازندراننوﯾــــسنده کتــــاب «ســــير تکوﯾــــن
کارخانــه چلــوار بــافی حومــهســـرماﯾهداری در اﯾـــران »محمدرضـــا
تھران
فشاھی نوشته:
کارخانه بلور سازی تھران«برخی دﯾگر از کارخانهھای تـسليحات
کارخانـــه بلورســـازی اميـــننظامی اﯾران کـه ﯾکـصد سـال پيـش از
دارالضرب
روی کار آمدن رضاشـاه سـاخته شـده
کارخانــــه چيــــنی ســــازیبودند ،عبارتند از:
امينالضرب تھران
کارخانــه توپرﯾــزی تبرﯾــز درکارخانه چينی سازی حاجـیسال  ١٨١٧ميالدی

عباســعلی و حــاجی رضــا در
تبرﯾـــز کـــه روسھـــا آنھـــا را
ورشکست کردند
کارخانه شمعرﯾزی تھرانکاغذگری اصفھانکاغذگری تھرانکارخانجات جبهخانه تھرانکارخانجات جبهخانه اصفھانکارخانجات نساجی اصفھانکارخانه ابرﯾشمتابی گيالنکارخانه ابرﯾشمتابی رشتکارخانه باروتکوبی دولتیکارخانه چاشنیسازیکارخانه گاز تھران کمپــانی بلژﯾکــی قندســازیکھرﯾزک
کارخانه کبرﯾتسازی تھرانکارخانـــــه رﯾسمانرﯾـــــسیتھران
کارخانه رﯾسمانرﯾسی تبرﯾزکارخانه پنبهکاری سبزوارکارخانه پنبهکاری نيشابورکارخانـــه چراغبـــرق تھـــران)روشناﯾی تھران(
کارخانــه بــرق کوچــک تھــرانميدان ارک
کارخانـــه چراغبـــرق کوچـــکمشھد
کارخانه چراغبرق رشتکارخانه چراغبرق تبرﯾزکارخانـــه آجرپـــزی نزدﯾکـــیتھران
کارخانه چلوارباقی تھرانکارخانه آجرپزی اروميهکارخانه صابونپزی تھرانکارخانه ماھوتسازی-چاپخانه سربی

در ﯾک مورد جالبتوجه و استثناﯾی،
جمالزاده از برپاﯾی ﯾک کارخانه ذوب
فلز تحت عنوان «کوره آھنسـازی »
توسط نادرشاه در نزدﯾکی آمـل ﯾـاد
میکنــد کــه اواﯾــل قــرن  ١٢ھجــری
قمری ساخته شده بود.
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رضاشاه و ارتش نوﯾن اﯾران
در مورد ارتش نـوﯾن اﯾـران و ادعـای
ساخت آن توسط رضاشاه نـيز بھتـر
و بیطرفانــهتر اســت کــه بــه کتــاب
«تــــارﯾخ نــــيروی زميــــنی ارتــــش
شاھنـــشاھی »ھميـــن سلـــسله
پھلوی)با مقدمـه تيمـسار اوﯾـسی(
نگاه شود که توضيح میدھد ارتـش
نوﯾن اﯾران چگونه توسط ميرزا تقیخان
اميرکبير ساخته و پرداخته شد!
تـــــارﯾخ نـــــيروی زميـــــنی ارتـــــش
شاھنـــشاھی بـــا مقدمـــه تيمـــسار
اوﯾسی ص  ٢۶به بعد:
«ميرزا تقیخـان اصـالحات را در تمـام
شئون مملکت و از جمله در ارتش آغاز
نمود و به ھمت او سازمان ارتش اﯾران
بــر اصــول «بنيچــه »بنيانگــذاری شــد.
«بنيچه »ﯾعنی ھر بخـش ﯾـا دھـستان
بـــه نـــسبت جمعيـــت خـــود تعـــدادی
داوطلب از بين جوانانش انتخاب و آنھـا
را به اسم سرباز به حکومت مرکزی ﯾـا
محلی تحوﯾل میداد .حقوق سرباز بـا
دولت و تـأمين مخـارج خـانوادهاش بـه
عھده اھالی زادگاھش بود.
ميرزا تقیخان اميرکبير ،ارتش اﯾـران را
با ۵٠فوج)ھنگ( پيادهنظام و ١٢دسـته
سوارهنظام سازمان داد.
ھر فوج = ﯾکھزار سرباز
اميرکبير نيروھای نظامی و ارتش اﯾران
را بـه ١٠تومان)مـشابه تيـپ ﯾـا لـشگر
امروزی( تقسيم نمود.
ھر تومان مرکب از  ۴الی ١١فوج بود.
ھر تومـان ،ﯾـک فـوج مخـبران ﯾـا واحـد
مخابرات داشت.
لــشگرھای ارتــش ســازمانﯾافته اﯾــران
بهدست اميرکبير عبارت بودند از:
لــشگر ﯾــا تومــان اول شــامل ١١فــوج
)ھنگ(...
ســاﯾر لــشکرھا شــامل  ٧تــا ١٠ھنــگ
بودنــد بهاســتثنای لــشگرھای نھــم و
دھم که تنھا ۴ھنگ داشتند».
ھميــن کتــاب تارﯾخچــه نــيروی زمينــی
شاھنشاھی نوشته:
«اميرکبــير بــا تأســيس ﯾــک کارخانــه
باروتســـــــازی ،ﯾـــــــک کارخانـــــــه
اسلحهســازی و چنــد کارخانــه تھيــه
ســازوبرگ نظــامی در تھــران ،تبرﯾــز و
اصفھان ھمراه با تأسـيس دارالفنـون و
استخدام مربيان اترﯾشی برای آموزش
ارتشيان اﯾران ،تالش کرد ارتـش اﯾـران
را از ھمان پاﯾه ،مستقل سازد».
مربيــان اترﯾــشی کمــی پــس از عــزل
اميرکبير ،بـه اﯾـران رسـيدند و بـه اﯾـن
ترتيــب دارالفنــون ١٧روز پــس از قتــل
اميرکبير افتتاح شد ١٢۶٨).قمری(

«اﯾن روال در اﯾجاد ارتش مدرن اﯾران تا
سال  ١٢۵۶خورشيدی ادامه داشت».
(ھمان کتاب ص (٢٨
«سال  ١٢٩۶قمری ناصرالدﯾن شـاه بـا
مستشاران اترﯾشی ﯾک نـيروی جدﯾـد
بهوجود آورد(».ھمان کتاب ص (٣٠
ملــی بــودن ژانــدارمری اﯾــران آنچنــان
روشـــن بـــود کـــه حـــتی «وبگـــاه
مشروطه »ساﯾت منسوب به خـانواده
پھلوی ھم ناگزﯾر از اذعان به آن شـده
و نوشته است:
«ژاندارمری که در بنيان آن بـا افـسران
ســوئدی کوشــشھا رفتــه بــود و در
٢سال آخر ،راھھـای جنـوب و غـرب را
اﯾمن کرده بود و سپاه اميدبخش مردم
بــود ،روســيه و انگليــس از پيــشرفت
ژاندارمری اﯾران و جاﯾگاه آن ميان مردم
بيمناک شدند و کوشش در نـابودی آن
کردنـد .نخـست بـه سـرکرده ســوئدی
ژانــدارمری بــستند کــه وی ھواخــواه
آلمــان اســت و ســپس بــا ھمدســتی
خزانـهدار کـل کـشور کـه ﯾـک بلژﯾکــی
دستنشانده دولت روسيه بود ،بودجه
ژاندارمری را کاھش دادنـد و آن انـدازه
ژانــدارمری و ژانــدارمھا را زﯾــر فــشار
تنگدستی گذاشتند تا شاﯾد ژاندارمری
بـــهھمبخورد و از ھـــر راھـــی کــــه
میتوانـــــستند بـــــرای برانداختـــــن
ژاندارمری میکوشـيدند .ھميـن رفتـار
آتـش دشـمنی بــا دو دولـت روسـيه و
انگليس را در دلھای سـران ژانـدارم و
مردم اﯾران فروزان میگردانيد».
و بــه اﯾــن ترتيــب ارتــش نــوﯾن اﯾــران و
ژاندارمری مردمی آن که مـورد حقـد و
کين استعمار بود نھاﯾتاً توسط رضاخان
و پس از تسلط وی به اھرمھای قدرت
پس از کودتـا ،نـابود شـد و ﯾـک ارتـش
پوشالی به جای آن تـشکيل شـد کـه
در اولين آزماﯾش جدی خود در دفـاع از
اﯾــران در برابــر نيروھــای اشــغالگر در
جنگ جھـانی دوم ،بيـشتر از ﯾکـی دو
ســاعت دوام نيــاورده تمام ـاً متالشــی
شد.
کتاب تارﯾخ احزاب سياسی اﯾران
کتاب تارﯾخ اﯾران مدرن

در واقــع ارتـــش مـــدرن اﯾـــران را کـــه
اميرکبــير بــهوجود آورده بــود ،رضــاخان
منھــدم کــرد و بــه جــای آن ،ارتــشی
پوشالی ساخت که تنھا به درد قلـع و
قمع مردم اﯾران خورد.
نمونــهای از کارکردھــای ارتــشی
که رضاشاه ساخت
قمرالملوک وزﯾری ،ھنرمنـد نامـدار ،در
خـــاطراتش نمونـــهﯾی از کارآﯾیھـــای
ارتــــش رضاشــــاه را نوشــــته کــــه
تکاندھنده است:
روزنامــه اطالعــات ،سهشــنبه دھــم
تيرمــاه  ،١٣۵۴ص  ٢٠بــهنقل از کتــاب
آوای مھــر ،بــهنقل از ﯾکــی از خــاطرات
«قمر »نوشته است:
«اميراحمــدی آقاخــان اميرلــشگر غــرب
که از افسران رضاخان بود موقعـی کـه
لرســتان را فتــح کــرد ،من)قمرالملــوک
وزﯾـری( و مرتــضیخان را بــه خانــهاش
دعــوت کــرد و تمــام دربارﯾــان و بزرگــان
وقت را .پس از آن که خواندم و گل بـه
ســرم رﯾختنــد اميرلــشگر مــرا خوانــد،
دستم را بوسيد و پيش خـود نـشاند و
رو کرد به پيشخدمتھا و گفـت بروﯾـد
خورجيــنی را کــه از لرســتان آوردهام
بياورﯾد .خـورجين را کـه آوردنـد دسـت
کرد و ﯾک جفت گوشـواره از آن در آورد
و اولـی را گـوش مـن کـرد و دومـی را
نتوانــــست و آن را در دســــت مــــن
گذاشت .موقعـی کـه آمـدم نشـستم
دﯾـدم تکـهای سـياه و نــرم بـه انتھــای
گوشواره آوﯾزان است و فھميـدم آن را
از «غـــارت »آوردهانـــد و قـــسمتی از
«نرمه گوش »به آن آوﯾزان است .فـوراً
آن ﯾکی را ھم درآوردم و ھمان شـبانه
آن را بــردم پيــش «حــاج ابوالحــسن
الله» ،جواھرفروش چھارراه اسـتانبول،
و بخشيدم».

مقاﯾـــسه ارتـــش رضاشـــاه بـــا
نيروھــای رھــاﯾیبخش جنگــل و
قوای کلنل پسيان
بــرای درک بھــتر ماھيــت آنچــه کــه
رضاشــاه بــه اســم ارتــش نــوﯾن اﯾــران
ساخت و آنچه کـه رضاشـاه بـه اسـم
قوای نيروھای «ﯾاغی »مناطق مختلف
اﯾران نابود کرد ،ضـروری اسـت کـارکرد
ارتــش رضاشــاه را مقاﯾــسه کنيــم بــا
قوای مليون اﯾران به فرمانـدھی کلنـل
پسيان که در جنگ جھانی اول ،چگونه
راه نيروھــای روســيه را ســد کــرده و
ماهھــا در اســدآباد ھمــدان آن نــيروی
عظيم را متوقف کردند .ھمچنين ارتش
رضاشــاه را مقاﯾــسه کنيــم بــا قــوای
جنگل در شمال که متجـاوزﯾن روسـی
در جنگ جھانگير اول را نـاگزﯾر از تغييـر
مسير کرده ،راه رسيدن آنھا بـه تھـران
را ســد کردنــد تــا جــاﯾی کــه روسھــا
ناگزﯾر شدند از محور انزلی ـ قزوﯾن بـه
سمت مرکز حرکت کنند .مـسيری کـه
چنــد گــام بعــد باﯾــد بــا قــوای کلنــل
محمــدتقیخان پــسيان میجنگيدنــد.
بیشک نجات تھران از اشـغال سـرﯾع
در جرﯾــان جنــگ جھــانی اول ،اساس ـاً
ناشی از مقاومت قوای جنگـل و کلنـل
بود.
به ھر حال خارج از ھر عدد و رقمـی و
ورای ھر گزارشی از قتل و جناﯾـت کـه
میتوان در مورد کارکرد ارتش رضاشاه
داد ،ھيــچ کالمــی بھــتر از آنچــه کــه
محمدرضـــا پھلـــوی ،پـــسر ارشـــد و
جانشين رضاشـاه در تأﯾيـد دﯾکتـاتوری
پدر تاجدارش نوشـته ،نيـست آنجاﯾـی
کـــه گفـــت« :قطـــع ناگھـــانی رژﯾـــم
دﯾکتاتوری پـدرم مخـاطرات و تـشنجات
جدﯾــدی در اجتمــاع اﯾــران اﯾجــاد کــرده
بود».
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کتاب مأمورﯾت برای وطنم
کــاری کــه عم ـال ً راه رشــد اجتماعــی
اقتــصادی اﯾــران در دوران پــسافئودالی
آن ھـــم پـــس از درگـــرفتن بزرگترﯾـــن
انقالب بورژوا دموکراتيک اﯾن منطقـه از
جھــان را بــست و دوبــاره اﯾــران را بــه
دوران قبل از مشروطيت بازگرداند.
ﯾک بحث تارﯾخی در مورد رضاشـاه
و سازندگی اﯾران
اما بحث نھاﯾی در مورد سازندگیھای
دوران رضاشاه)در ھمـان حـدی کـه در
اﯾن نوشته توضيح داده شـد( ناتمـام و
ناقص تلقی میگردد اگر بـه ﯾـک نکتـه
تارﯾخی اشاره نشود و آن نکته اﯾنکه:
اروپا از اواخر قرن پانزدھم و اواﯾـل قـرن
شانزدھم ميـالدی وارد دوران جدﯾـدی
از رشــد اجتمــاعی شــد کــه بــه عمــر
ھــزاران ســاله فئوداليــسم پاﯾــان داد.
جامعهﯾی جدﯾد با الگوی زندگی جدﯾـد
و حــتی دﯾــن و آﯾيــن جدﯾــد! ﯾعنــی
پروتستانتيزم!
فورماســـيون جدﯾـــد کـــه اصـــطالحا

«بــورژوازی »ﯾــا ســرماﯾهداری ناميــده
میشد ،در پروسه رشد خود به جاﯾی
رسيد که پـس از ﯾـک مرحلـه تارﯾخـی
رشد و توسعه ،کـارش بـه صـدور کـاال
کشيد.
جامعــه جدﯾــد اروپــاﯾی در گــام بعــد و
نھاﯾتــاً در قــرن نــوزدھم ،وارد مرحلــه
صدور سرماﯾه شد.
اروپا در وضعيت جدﯾد ،نياز داشت برای
توسعه صناﯾع و بازارھای خود ،مناطـق
مــستعمراتی پيــشين را متناســب بــا
نيازمندیھای جدﯾدش ،تجدﯾدسـازمان
کند.
در فورماســـيون جدﯾـــد ،ﯾـــک کـــشور
«مادر» ،در اروپا قرار داشت و تعـدادی
کشورھای مستعمره بهعنوان «اقمار »
آن کــشور مــادر ،در آســيا و آفرﯾقــا و
حتی در آمرﯾکای مرکزی و جنوبی ،کـه
در پيرامون کـشور «مـادر »قـرار گرفتـه
بودند.
زﯾرســــاخت کــــشورھای مــــادر کــــه
اقتــصاددانان جدﯾــد ،آنھــا را اصــطالحا
کشورھای «متروپل »میناميدند ،دﯾگر
توليد فئودالی نبود بلکه «وجـه توليـد»
جدﯾدی بود که در آن و در مرکزیترﯾـن
نقطه آن ،صـناﯾع فوالدسـازی و صـناﯾع
انرژی)ذغالسنگ و نفت( قرار داشـت.
صناﯾعی که ھمراه با بازرگانی خارجـی
)واردات انــرژی و مــواد خــام و صــادرات
کــاال( ،تمــامی شــاکله اقتــصادی نظــم
جدﯾد را تشکيل میدادند.
لنيــن در کتــاب «امپرﯾاليــسم باالترﯾــن
مرحله رشد سرماﯾهداری »ضمن تأکيد
بر ھمين وﯾژگیھا ،به ﯾـک نکتـه مھـم
اشاره کرده و میگوﯾد «راهآھن »در آن
دوره ،زﯾرساخت وجه توليد جدﯾد بود.
با ﯾک مقاﯾسه ساده میتـوان درﯾافـت
که طول راهآھنھـاﯾی کـه کـشورھای
متروپل در مستعمراتـشان سـاختهاند،
بيــشتر از مــيزان راهآھــنی بــوده کــه
ھميــن کــشورھا در داخــل کــشورھای
خودشان و برای شـھروندان خودشـان
ساختهاند!
کشورھای اروپاﯾی ١٢٢کيلومتر راهآھن
در فاصله  ١٨٩٠تا  ١٩١٣در داخل خاک
خود ساختهاند.
اﯾاالت متحـده ١۴٣کيلومـتر راهآھـن در
داخل خاک خود در ھمـان بـازه زمانـی
ساخته؛
ولــــی در کــــشورھای مــــستعمره و
نيمهمـــستعمره آســـياﯾی درســـت در

ھمــان مقطــع٢٢٢ ،کيلومــتر راهآھــن
ساخته شده است!
در نتيجــه کــشورھای متروپــل ھيــچ
مــــشکلی در احــــداث راهآھــــن در
کشورھای مستعمره خود نداشتند.
راهآھن ،تله استعماری!؟
(نگــاھی بــه ﯾــک گــزارش قــدﯾمی از
ھمان کتاب نوشته لنين(
بنــا بــه گــزارش کنــسول «اتــرﯾش ـ
ھنگــری» )در ســائوپائولوی برزﯾــل در
ھمـــان دوره تـــارﯾخی(« ،ســـاختمان
راھھــای آھــن برزﯾــل بــا ســرماﯾهھای
فرانــــسوی ،بلژﯾکــــی ،انگليــــسی و
آلمانی انجـام میگـيرد .اﯾـن کـشورھا
واگــــذاری اعتبــــارات مــــالی بــــرای
راھـسازی را مـشروط بـه آن میکننـد
که مصالح ساختمانی راھھای آھن ،از
آنھا خرﯾداری شود».
لنين در ادامـه گـزارش کنـسول مزبـور
اضـــافه کـــرده اســـت« :بـــدﯾن ســـان
میتوان گفت سرماﯾه مالی به مفھوم
واقعــی کلمــه ،در ھمــه کــشورھای
جھان ،دام میگستراند(».ھمان منبـع
ص (٩۶
دامی که او میگوﯾد ھمـان راهآھـن و
تعھدات اسارتبار استعماری ناشی از
آن است که دکتر مـصدق نـيز در نطـق
خــود در مجلــس شــورای ملــی بــه
بخشی از آن اشاره کـرده و گفتـه بـود
کــه «انگلــستان ،راهآھــن اﯾــران را بــا
طرحھای مورد نياز خود سـاخت و پـول
ساخت آن را ھم از جيـب مـردم اﯾـران
بيرون کشيد و آھن مورد نياز)رﯾلھای(
آن را ھم انحصاراً ھمـان انگلـستان بـه
اﯾــران فروخــت »و بــه اﯾــن ترتيــب ،در
قيــــاس بــــا ســــاﯾر مــــستعمراتش،
انگلستان در ساختن راهآھـن سراسـر
استعماری اﯾران ،سهقبضه سـود بـرد!
و اﯾن ھمه ،از برکت بـر تخـت نـشاندن
مــــزدور دستنــــشاندهای ھمچــــون
رضاشاه بر مسند پادشاھی اﯾران بود!
مصدق میگفت« :دولت انگليـس ھـر
ســال مقــدار زﯾــادی آھــن بــه اﯾــران
فروخت و از اﯾن راه پولی را کـه دولـت
)اﯾــران( از ...نفــت )ســھم( میبــرد،
)دوباره( وارد انگليس کرد(!»خـاطرات و
تالمات مصدق ص  ٣۴٨تا (٣۵١

مصدق در جای دﯾگـری در ھميـن بـاره
میگوﯾد:
«علــت ســرنگرفتن ذوبآھــن در اﯾــن
مملکت ھمين منافع متعارضه انگليـس
است ...عالقمندی دولـت انگليـس بـه
فروش آھن به قدری است کـه بعـد از
٢٨مرداد و سقوط دولـت مـن ﯾعـنی در
١٣مھر « ١٣٣٢اﯾـدن »بـه کـاردارش در
تھـــران «دنيـــس راﯾـــت »امـــر نمـــود،
پيــشنھاد فــروش آن را کــه در زمــان
تصدی من ھيـچ بـه اﯾـران وارد نـشده
بود ،ھر چه زودتر به دولت اﯾران تقدﯾـم
کند و الحق که شاھنشاه ھـم در اﯾـن
بــاره ھيــچ فروگــذار نفرمــوده و در آخــر
کتاب «مأمورﯾت برای وطنـم »در فـصل
 ١۴میفرماﯾند «تأکيـد کـردم و از وزﯾـر
مسئول خواستم بـرای اتمـام ﯾکـی از
خطــوط آھــن ،تــارﯾخ معيــنی را تعييــن
کند »و «ژرژ پنـسی »ﯾکـی از مـدﯾران
عاليرتبــه شــرکت «ﯾوناﯾتــد اســتيل»
بزرگـــترﯾن کنسرســـيوم فوالدســـازی
انگلستان ھم بـه اﯾـران آمـد تـا بتوانـد
بهطور مستقيم با عدهﯾی وزرا و سـاﯾر
مقامات عاليهٔ دولتی راهآھن ،راجع بـه
فـروش رﯾـل مـورد احتيـاج وارد مــذاکره
شود(».کيھان مورخ ١١آبان (١٣۴٠
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سابقه سـاخت راهآھـن در اﯾـران،
بـــه قـــدمت دم و بـــازدم ھـــای
«سرماﯾه مالی»
نگاھی به تارﯾخ توسعه سرماﯾهداری و
خيز آن برای بلعيدن مستعمرات جدﯾد،
در کليت مؤﯾد نظری است که لنيـن در
کتابش مطرح کرده است.
در قرن نـوزدھم و اواﯾـل قـرن بيـستم،
کــشورھای متروپــل بنــا بــه نيــاز خــود،
ھرگاه اراده کردند در ﯾک گوشه اﯾـران،
ﯾک خط راهآھن تأسيس کرده و پس از
اتمـــــام کارشـــــان آن را بهراحتـــــی
جابــهجاﯾی ﯾــک کمــپ نظــامی ،جمــع
کرده و به نقطه دﯾگری منتقل نمودند!
اوليــن راهآھــن اﯾــران در ســال ١٨٨۶
ميــالدی بيــن محمودآبــاد و آمــل اﯾجــاد
شد اما بعداً بـا کارشـکنی بلژﯾکیھـا،
منتفی و جمعآوری شد.
سال  ١٨٨٨ميالدی خطآھـن شـوش ـ
شــاهعبدالعظيم کــشيده شد)ماشــين
دودی( کــه فرانــسویھا آن را اﯾجــاد
کردند و بعدھا رضاشاه آن را جمعآوری
کرد!
ﯾک خطآھن بين بنـدر انزلـی و پيربـازار
به رشت وجود داشته که ﯾک لکوموتيو
آن ھنوز در داخل محوطه سازمان بنادر
انزلی نگھداری میشود و تارﯾخ ١٨۴٨
روی بدنه آن دﯾده میشود .آن مـسير
را رضاشاه جمعآوری و نابود کـرد .اﯾـن
خط ،ظاھراً قدﯾمیترﯾن خطآھـن اﯾـران
است.
راهآھــن بوشــھر ـــ برازجــان بــه طــول
۶٠کيلومتر توسط انگليسیھا در سال
 ١٩١٨ميـــالدی ســـاخته شـــد ،امـــا
انگليسیھا پس از اتمام کارشـان ،آن

را «جمــع »کــرده و در عــراق مجــدداً
«پھن» کردند!
راهآھـــن جلفـــا ــــ تبرﯾـــز بـــه طـــول
١۴٩کيلومـــتر در ســـال  ١٢٩۵توســـط
روسھــا ســاخته شــد کــه خودشــان
بــــهطور انحــــصاری از آن اســــتفاده
میکردند.
راهآھن ميرجاوه به زاھدان نيز در سـال
 ١٢٩٩افتتاح شد.
قدﯾمیترﯾن طرح راهآھن اﯾران
فرﯾدون آدميت در کتاب اميرکبير و اﯾران
ص  ۴١۶بـــه بعـــد ،مفـــصال ً در مـــورد
ســـاخت راهآھـــن در اﯾـــران در دوره
اميرکبــير نکــاتی نوشــته کــه نــشان
میدھــد در ھمــان ســالھا ،اﯾــران در
ليــست کــشورھای کاندﯾــدای احــداث
راهآھن توسـط انگلـستان قـرار داشـته
اما بهعلت شدت عقبافتـادگی اﯾـران،
بیثباتی سياسی و ...سـرماﯾهگذاران
انگليسی حاضـر بـه ورود بـه آن پـروژه
نشدهاند!
مطابق اﯾن سند ،اوليـن طـرح راهآھـن
اﯾـــران در ســـال  ١٢۶۶توســـط ﯾـــک
مھنــــدس انگليــــسی بــــه اســــم
«استفنســون »رﯾختــه میشــود ،امــا
ســـفارت انگلـــستان در اســـالمبول و
تھران که اساساً روی اھميت ترانزﯾتی
و بازرگـانی آن متمرکـز بودنـد ،روی آن
طــرح ،ابتــدا نظــری اصــالحی دادنــد.
متعاقباً سفير انگلستان در منطقـه بـه
اســــم «شــــيل »در نامــــهﯾی بــــه
پالمرســتون نخــستوزﯾر وقــت برﯾتانيــا
توضـيح داد کـه از دولـت و ملـت اﯾـران
نباﯾد انتظار کمک مالی داشـت ،دولـت
فقير است و ملت عاری از نيروی فعـال
و مآلانــدﯾش! وی در ھمــان گــزارش،
شرحی از ارزانی مـزد کـارگران داده و
مینوﯾسد:
«گرچـــه در اﯾـــران امنيـــت ھـــست و
راھزنی نيست اما» ...و به اﯾـن ترتيـب
احداث راهآھن در اﯾران را در آن تـارﯾخ،
مناسب نمیداند.
البتـــه ھميـــن ســـفير در گزارشـــی
جداگانـــه بـــه وزارتخارجـــه برﯾتانيـــا
روشنتر حرف زده و ضـمن تـوھين بـه
مردم اﯾران ،نسبت بـه تھدﯾـدات سـوء
سپردن سرنوشت بازرگانی برﯾتانيا بـه
راهھا و مردم اﯾران ،ابراز نگرانی کـرده،
میگوﯾد بـا اﯾجـاد راهآھـن بـرای اﯾـران
«در واقــــع منــــافع ملــــت متمدنــــی
)انگلـــــستان( را بهعھـــــده دولتـــــی
نيمهوحشی)اﯾران( میسپارﯾم!»
او اضافه میکند« :سود انگلـستان در
اﯾــن پــروژه ،در عمــل کمــتر از ســود
اﯾرانيان خواھد شد! ضمن اﯾنکه اﯾجاد
چنيــن شــبکهﯾی از راهآھــن در اﯾــن
منطقـــه ،بـــرای اســـتمرار اســـتعمار
ھندوســتان ھــم مــضر خواھــد بــود(!»
کتاب اميرکبير و اﯾران  -آدميت ص ۴١٧
به بعد(
سازندگی و «تعھد اخالقی»

اما ﯾک جمله سفير شاﯾد نشاندھنده
تمــامی آن چــيزی باشــد کــه لنيــن در
نظرﯾــه خــود ،بــهدنبال اثبــات آن بــوده
است .سفير برﯾتانيای کبير در اﯾران در
سال  ١٢۶۶به وزارتخارجـه متبوعـش
مینوﯾسد:
«انگلستان ھيـچ تعھـد اخالقـی نـدارد
کــه در برانــداختن وﯾرانــی و نــاتوانی و
فقر و وحشيگری)اﯾرانيان( تالش کند».
(نامـه ســفير «شـيل »بــه پالمرســتون
۴اوت  ١٨۵٠ميالدی  -کتاب اميرکبـير و
اﯾران  -فرﯾدون آدميت ص (۴١٨
بدون نياز به ھر تفـسير و تحليلـی بـه
انـدازه کـافی روشـن اسـت کـه پــروژه
احـــداث راهآھـــن توســـط قـــدرتھای
استعماری اروپا ،نياز حياتی «سـرماﯾه
مــالی» آنھــا بــوده و بــه ھميــن علــت
تماماً مشروط به شراﯾط مناسـب بـوده
است .شراﯾطی که در زمـان اميرکبيـر
فــراھم نبــود و در زمــان رضاشــاه و در
غياب رھـبران ملـی انقـالب مـشروطه
بهخوبی فراھم شده بود.
ﯾک واقعيت مشابه که از نظر لنين
پنھان ماند
ﯾک واقعيت دﯾگر که لنين به آن اشـاره
نکرده اما به ھمان اندازه راهآھن بـرای
گــسترش و تثبيــت قــدرت کــشورھای
اســـتعمارگر بـــر ملـــل مـــشرقزمين
اھميــت داشــته ،اﯾجــاد و گــسترش
خطوط تلگراف در مستعمراتشان بوده
است.
اھميـــت خطــــوط تلگـــراف کــــه بــــا
سيمکشی زمينی بهوجود میآمدنـد،
کمتر از اھميت اﯾجـاد راهآھـن نبـوده و
چه بـسا در بـسياری مواقـع ،زودتـر از
اﯾجاد راهآھن ،در کشورھای مستعمره
برقرار شده بودند.
خطوط تلگراف انگليسیھا در سراسـر
اﯾران بهوﯾژه در جنـوب و مرکـز کـشور،
گواه درستی اﯾن نکته است.
روسھا نـيز اضـافه بـر تمـامی خطـوط
تلگرافی که در مناطق مختلـف احـداث
کرده بودند ،ﯾک خـط تلگـراف مـستقيم
از تھران به ستاد کل نيروھای قزاق در
بــــاکو داشــــتند و بــــه و ســــيله آن
میتوانستند فرماندھی خود به نيروی
قزاق مستقر در اﯾران و تھران را اعمال
کنند.
برﯾتانيا ابتدا تماس تلگرافی لنـدن را بـا
اسالمبول و سپس با بغداد بر قرار کرد
و از آنجــا و بهواســطه اﯾــران ،نھاﯾتــاً
تماس مستقيم لندن بـا ھندوسـتان را
برقــرار کــرد و بــه اﯾــن ترتيــب ،شــبکه
ارتبــاطی خــود را در تمــامی محــدوده
جغرافيـــــای اســـــتعماری خوﯾـــــش
گسترانيد.

خالصه مطلب
راهآھــــن و تلگــــراف ،بهمثابــــه
سيستم گـردش خـون و سيـستم
عصبی «سرماﯾه مالی»
واقعيتھـــا و اســـناد و آمـــار نـــشان
میدھنــد کــه گــسترش شــبکهھای
راهآھــــن و تلگــــراف در کــــشورھای
مــستعمرهای ماننــد اﯾــران ﯾــا ترکيــه و
مـــصر و ...ناشـــی از ﯾـــک ضـــرورت
استعماری)توسعه صنعتی کـشورھای
متروپل از جيب کشورھای مـستعمره(
بوده و ربطـی بـه شـاھان ﯾـا رؤسـای
جمھــور کــشورھای تحــت ســلطه ﯾــا
خدﯾو مصر نداشته است.
راهآھن بهمثابه «شبکه گردش خـون »
قــدرتھای اقتــصادی برآمــده از دنيــای
پـــسافئودالی اروپـــاﯾی ،در سرتاســـر
کــــــشورھای متروپــــــل و اقمــــــار
مــستعمراتی آنھــا)در آســيا ،آفرﯾقــا و
آمرﯾکای مرکزی و جنوبی( عمـل کـرده
است ،ھمانطور که «شـبکه گـسترده
خطــوط تلگــراف »و گــاھی تلفــن نيــز
بهمثابــه «شــبکه عــصبی »آن پيکــره
اقتــصادی رو بــه گــسترش ،کــارکردی
مشابه داشته است.
بــه اﯾــن ترتيــب روشــن میگــردد کــه
گسترش شبکهھای راهآھن و تلگراف،
بهعنوان ﯾک ضرورت حيـاتی «سـرماﯾه
مالی »اساساً خارج از اراده رضاخان و
آتــاتورک و فــالن ســلطان عثمــانی ﯾــا
خــــدﯾو مــــصر ،برنامــــهرﯾزی و اجــــرا
میشدهاند.

کما اﯾنکـه نقـشه راهآھـن سراسـری
اﯾران دھهھا پيش از ظھور رضاشـاه در
برﯾتانيا تنظيم شده و نسخه اصـلی آن
در ســـال  ١٩١٧در ﯾـــک کتـــاب
افشاگرانه در ھلند منتـشر شـد و
ﯾــــک دانــــشجوی اﯾرانی)مھنــــدس
عطـــاﯾی( آن را بـــهعنوان ﯾـــک ســـند
اســتعماری در ســال  ١٣٠٨بــه اطــالع
اﯾرانيان رساند و کمی بعد تحتفـشار،
نــاگزﯾر از خودکــشی در بــرلين شــد.
)کتاب گذشته چراغ راه آﯾنده ص  ٢۵و
(٢۶
در اﯾــن ميــان ،رضاشــاه تنھــا و تنھــا،
مجــری بــیاراده آن طــرح اســتعماری
بود .طرحی کـه بعـدھا آن را بـهعنوان
نماد سازندگی اﯾران نـوﯾن ،در کارنامـه
خودش ثبت کرد!
رضاشاه پاﯾانبخش نبرد بيـن «راه
رشد دموکراتيک انقالبـی »و «راه
رشد وابسته»
در واقع ،تمامی آنچه که در سـالھای
انقالب مـشروطه و پـس از آن تـا روی
کــار آمــدن و تثبيــت رضاشــاه در مقــام
سلطنت اتفاق افتاد؛
از سرکوب انقالب مشروطه تا خاموش
کـــردن آخـــرﯾن اخگرھـــای آن انقـــالب
مانند
قيــام کلنــل محمــدتقیخان پــسيان در
خراسان
قيام جنگل در خطه شمال
قيام شيخ محمد خيابانی در آذرباﯾجان
قيام و مقاومت ميرزامحمد برازجـانی و
ناصردﯾوان کازرونی و.....
تا بسياری قيامھای کوچکتر محلی در
مناطق دﯾگر اﯾران،
تا سرکوب جامعـه شـھری و نھادھـا و
انجمنھای اجتماعی بازمانده از انقـالب

مشروطه
و دﯾگـر حرکتھـای تجددطلبانـه مـردم
اﯾران در آن مقطع تارﯾخی،
ھمگی نماد کوشش مردم اﯾران بـرای
پيوستن به جرﯾان بـزرگ زمـان خوﯾـش
)راه رشـــد مـــستقل پـــسافئودالی( و
اﯾجاد ﯾک جامعه مدرن و دموکراتيـک بـا
نھادھــا و انجمنھــای مــستقل مدنــی
بود.
نھادھـــاﯾی کـــه ضـــامن اســـتحکام و
اســـتمرار حاکميـــت مـــستقل ملـــی
پيــشرفته اﯾــران باشــند ،امــری کــه در
صدر مطالبات انقـالب بـزرگ مـشروطه
قرار داشت.
ارتجــاع ،اســتعمار و مــزدوران داخلــی
استعمار ،در جرﯾان آن انقـالب و امـواج
بعــدی آن ،دقيق ـاً بــا ھميــن خواســته
مـــردم اﯾـــران و رھـــبران ملـــی آنـــان
درافتادند تـا نھاﯾتـاً موفـق بـه سـرکوب
تمـــامی آنھـــا و روی کـــار آوردن ﯾـــک
پادشاه مستبد و وابسته شدند.
رضاشــاه ،مجــری اﯾرانــی پيــشبرد آن
پروژه استعماری بود.
اﯾـــران در زمـــان رضاشـــاه بـــه جـــای
جھـشی کــه ھـدف انقــالب مــشروطه
بــود ،توســط وی در بھــترﯾن حالــت بــه
کشوری کماکـان عقبمانـده بـا بافـت
اجتمــاعی اقتــصادی «بــورژوا مــالک »
تبدﯾل گردﯾد.
در حقيقت ،خيزی که اﯾران با اميرکبيـر
بــرای احيــای آزادی و پيــشرفت اﯾــران
برداشــته و بــا انقــالب مــشروطه بــه
اوجــی نــوﯾن رســيده بــود ،در نھاﯾــت
توســط اســتعمار ،ارتجــاع داخلــی و
عوامل مزدور آنھا نھاﯾتاً درھمشکست.
رضاشاه ،آغازگر سازندگی اﯾـران نبـود،
او پاﯾانبخش انقالب مـشروطه و قاتـل
آرزوی نوسازی اﯾران بود.

ھنوز چند سال از اختـراع و پـيـداﯾـش
قــطــار و راهآھــن در ســال ١٨٢٨م
نگذشته بود که در سال ١٨٣١م فـکـر
احـداث خـط آھـن از طـرﯾـق قـلـمـرو
عثمانی تا خليجفارس به ذھن صاحـب
منصبان و دولتمردان انگليسی رسـوخ
ﯾافت .در سالھای بعد اﯾن فکر پختهتر
و پروردهتر شد و به شـکـل طـرحھـا و
نــقــشــهھــاﯾــی از ســوی پــارهای از
مھندسان انگليسی مطرح شد.
ظــاھــرا نــخــســتــيــنبــار در ســال
١٢۶۶ق١٨۵٠ /م ھمزمان بـا صـدارت
اميرکـبـيـر ،اسـتـفـن سـن مـھـنـدس
انگليسی طرحی برای اتصال اروپـا بـه
ھندوستان به وسيلـه راهآھـن ارائـه
کرد .در طرح او راهآھـن از وﯾـن آغـاز
میشد و به بغـداد و خـلـيـجفـارس و

سپس از راه
مـــنـــاطـــق
جـــنـــوبـــی
اﯾـــــــران (
خوزستان ،فارس ،کرمان و بلوچستان(
به سند میپيوست .اﯾـن طـرح مـورد
توجه دولتمردان انگليسی قرار گرفت و
به دستور لرد پالمرستون مقرر شد کـه
سفارت انگليس در استانبول و تـھـران
آن را بررسی کنند .کلنـل شـيـل وزﯾـر
مختار وقت انـگـلـيـس در تـھـران در
گــزارشــی کــه بــرای وزارت امــور
خارجه انگليس تھيه کرد به مخالـفـت
با آن پرداخت و آن را از نظر سياسی و
نظامی تھدﯾدی برای موقعيت و منـافـع
انگليس در مـنـطـقـه و ھـنـدوسـتـان
دانست .از نظر شيل عقبمانـدگـی و
وﯾرانـی مشـرق زمـيـن ،زمـيـنـهسـاز
چيرگی انگليس بـر اﯾـن مـنـطـقـه از
جھان بوده است و خـواھـد بـود و از
آنجا که احداث راهآھـن بـاعـث رشـد

اقتصادی ،اجتماعـی و فـرھـنـگـی
اﯾران خواھد شد ،نتيجهای جـز تـزلـزل
موقعيت انگليس نخواھد داشت .شيل
در گزارش خود بـه خـطـر بـھـرهگـيـری
روسيه تزاری از خط آھن اﯾـران بـرای
تھدﯾد ھندوستان نيز اشاره مـیکـنـد.
به ھر حال طرح اسـتـفـن سـن بـرای
اتصال اروپا به ھـنـدوسـتـان از طـرﯾـق
اﯾران پيش نرفت و به جاﯾی نرسيد .در
دھهھای بـعـد نـيـز رقـابـت روس و
انگليس و بيم و ھراس آنھا از ﯾکـدﯾـگـر
عامل بسيار مھمی در تعـوﯾـق احـداث
راهآھن در اﯾران بود.
منبع :دکتر دارﯾـوش رحـمـانـيـان،
«مساله راهآھـن در اﯾـران عصـر
قاجار» ،پـژوھـشھـای تـارﯾـخـی
اﯾران و اسالم،

ليست خطوط تلگرافی که روسھـا و
انگليــــسیھا در اﯾــــران کــــشيده و
جمعآوری کردند ،از ليـست راهآھنھـا
که در فراز پيشين ھمين نوشته بـه آن
اشاره شد ،طوالنیتر است.

راهآﻫﻦ در اﻳﺮان دوره ﻗﺎﺟﺎر
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ﻓﺮداي اﻧﻘﻼب
فرﯾدون تول ّلی :شعر »فردای انقالب« از کتاب »کاروان« )
 (١٣٣١برگزﯾده شده است ،که در زﯾر می خوانيد:
فردای انقالب
»شيپور ِ انقالب ،پرجوش و پرخروش/
از نقطه ھای ِ دور ،می آﯾدم به گوش
می گيردم قرار ،می بخشدم اميد/
می آردم به ھوش.
فرمان جنبش ست ،ھنگامﮥ نبرد/
غوغای ِ رستخيز ،روز ِ قيام مرد
جان می پرد ز شوق ،خون می چکد ز چشم/
دل می تپد ز درد.
در تيره جنگلی ،انبوه و دوردست/
بر طرف ِ کوھسار ،در پای ِ رود ِ مست
ناچيز کلبه ﯾی ست ،برپا ز دﯾر باز/
دﯾواره پرشکست.
بر شاخی از بلوط در آن مکان ِ تنگ/
آوﯾخته ز سقف ،وارون ،ﯾکی تفنگ
قُنداقه پر غبار ،وزگشت ِ سال و ماه/
بی نور و تيره رنگ.
اﯾن ھمدم ِ منست ،کز روزگار ِ پيش/
بيکار مانده است ،بر جاﯾگاه ِ خوﯾش
از جنگ و از شکار ،محروم و بی نصيب/
افزوده تيرگيش.
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شيپور ِ انقالب ،پرجوش و پرخروش/
از نقطه ھای ِ دور ،می آﯾدم به گوش
می گيردم قرار ،می بخشدم اميد/
می آردم به ھوش.
اندر پ َيش ز دور ،فرﯾاد ِ توده ھا/
آﯾد به دست ِ باد ،بر گوش ِ من رسا
غوغای ِ کارگر ،ھورای ِ زنجير/
فرﯾاد ِ بينوا!
لَختی به جای ِ خوﯾش ،می اﯾستم خموش/
وانگه دوان دوان ،خون در رگم به جوش
زی )=به سوی( کلبه می دوم ،سوی ِتفنگ خوﯾش/
می گيرمش به دوش.
پاکيزه می کنم ،قنداقه اش ز خاک/
گردش به آستين ،سازم ز لوله پاک

پس بر کمر ز شوق ،بندم قطار ِ خوﯾش/
کين جوی و خشمناک.
انبوه توده ھا ،فرﯾاد ِ مرده باد/
نزدﯾک می شوند ،آمادۀ جھاد
غرّنده ھمچو سيل ،کوبنده ھمچو پتک/
توفنده ھمچو باد.
من بی خبر ز خوﯾش ،سرمست و بی قرار/
در پيش ِ آن گروه ،جوﯾای کارزار
خوش ،می دوم دلير ،کز روزگار ِ خصم/
خوش برکشم َدمار.
فرﯾاد می کشد ،پس با سر سپيد/
پيری از آن گروه ،با قلب ِ پر اميد
ای ﯾاوران به ھوش! ای ھمرھان به پيش!/
دشمن ز ره رسيد!
سر نيزه ھای خصم ،در نور ِ آفتاب/
رخشد ھمی به چشم ،چون موجھا بر آب
نيروی ِ دولت است ،اﯾن لشکر ِ عظيم/
سرکوب ِانقالب.
رگبارھای تير ،ناگه ز ھر دو سو/
بارد به رھگذر ،رﯾزد ز بام و کو
غَلتم ،من از ميان ،در حملﮥ نخست/
در خون خود فرو.
انبوه ِ منقلب ،کينخواه تر شود/
جوشد به کارزار ،ھمراه تر شود
آرد چنان ھجوم ،رﯾزد چنان به خاک/
تا چيره ور شود.
فردای انقالب ،بر صحن ِ کارزار/
نيمای ِ من مرا ،می جوﯾد اشکبار
من مرده ام ولی ،شادم که صد چو او/
شادند و کامکار».

ﺣﻤﻴﺪ ﻓﺮازﻧﺪه

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداري ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ دﻳﻦ

ﺧﺪا ﻧﻤﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
جورجو آگـامـبـن در آخـرﯾـن کـتـابـش
دﯾـن
»آفرﯾنش و آنارشی ،اثر ھنری و
ِ
سرماﯾه داری «]  ،[1در جسـتـاری بـه
ھمين نام »سرماﯾه داری به مـنـزلـهی
دﯾن« ،به موضوع باز میگردد.

رادﯾو زمانه

ﺻﻔﺤﻪ 23

درمـعـرفـی
 ٢٨مرداد ١٣٩٨سخنی
ِ
دو متن با ﯾک نام« :سرماﯾه داری
به منزلهی دﯾن»
خدا نمرده است؛ به پـول تـبـدﯾـل
شده است.
جورجو آگامبن
قطعهی » سرماﯾه داری بـه مـنـزلـهی
دﯾن«  ،ﯾکی از نوشتهھای زودھـنـگـام
والتر بنيامـيـن اسـت ) (١٩٢١کـه بـه
خوبی نشان میدھد او در طول حيـات
م پـراکـنـده
نوﯾسندگیاش ،به رغم فـر ِ
کــارھــا و قــطــعــه نــوﯾســیھــاﯾــش
فيلسوفی دارای خط ّ
خـص
مشی مشـ ّ
ِ
و اندﯾشهای منظومـهوار بـوده اسـت.
بنيامين در اﯾن نوشته تـنـھـا در وجـوه
شباھت سرماﯾه داری و دﯾـن دقـيـق
نمیشود؛ به اﯾن اﯾدهی رادﯾـکـال ھـم
میرسد که اﯾن شباھتھا از اسـاس
رﯾشــه در اﯾــن واقــعــيــت دارنــد کــه
سرماﯾهداری خود از دﯾن )مسيـحـيـت(
نشئت گرفته است ،و از ھـمـيـن رو،
چنان درھمهی خانهھای ذھن ما نفـوذ
کرده است که نيچه ،فروﯾد و مارکـس،
ﯾعنی سه پيشـگـام بـزرگ مـدرنـيـتـه
)صفتی که سالھا بعد ميشـل فـوکـو
بدون آنکه از بـنـيـامـيـن خـبـر داشـتـه
باشد ،به اﯾن سه اندﯾشمنـد نسـبـت
میدھد( را نيز اغوا کرده است .چنيـن
نقد تندی به اﯾن سه اندﯾشمند بـزرگ
که اندﯾشهھاﯾشان ھم امروز برای مـا
حاوی ھستهھای تأملبرانگيز فراوانـی
است که ھنوز کشف نشدهاند ،پـيـش
نـوﯾـدبـخـش را ِه
از ھر چيز نشانـگـر و
ِ
جداگانهای است که بنيامين جـوان در

حتِ اندﯾشهی فلـسـفـی در حـال
سا َ
گشودنش بود.
والتر بنيامين
ﯾکی از تحليلھای بسيار مھم بنياميـن
در خصوص سرماﯾه داری به مـنـزلـهی
ی نوميدی و ﯾـأس
دﯾن،
تحليل اﯾدئولوژ ِ
ِ
پاگرفتن جامعهی صنعتـی،
است که با
ِ
به سرعتِ انتشارِ غدهای سـرطـانـی،
در بدنهی تمام جوامـع بشـری رسـوخ
کرد؛ و ھمين از دﯾد بـنـيـامـيـن ،امـيـد
سرّی سرماﯾه داری اسـت .از مـنـظـر
بنيامين ،ليبراليسم و کيشِ سوسـيـال
دمکراسی و نظام پارلمانی از مـظـاھـر
اﯾن نوميدی و ﯾأساند .و اﯾن در حـالـی
است که بـنـيـامـيـن خـود بـه دنـبـال
فلسفهای بود کـه را ِه گشـاﯾشـی در
اﯾن بن بستِ فکری -سياسـی اﯾـجـاد
کند .در ھمين پيـونـد فـکـری بـود کـه
دھهھا بعد تـئـودور آدورنـو در اخـالق
صغير نوشت« :کسی که در نـومـيـدی
میميرد ،تمام عمرش را دربيـھـودگـی
سر کرده است».
شرحی که ميشل لـووی ،فـيـلـسـوف
برزﯾلياﯾی-فرانسوی بر قطعهی بنيامين
نوشته است ،پيش از ھرچيزدر حـکـم
ﯾک درس تمام وکمال به ماست تا ﯾـاد
بگيرﯾم ﯾک متن را چـگـونـه بـخـوانـيـم:
خوانشی کلمه به کلمه بـا رجـوع بـه
تمام کتابھا و نامھاﯾی که بنيامين در
نوشته ﯾا ﯾادداشت کتاب شناسـیاش
به آنان اشاره کرده است ،و باالتر از آن
ارائهی ترجمهای جدﯾد که بسـيـاری از
نکات مـبـھـم ،ﯾـا تـارﯾـک ،و گـاھـی
نادرست در ترجمـهھـای پـيـشـيـن را
روشن میکند.

آگامبن در آغازِ نوشته اش به ارزﯾابی و
تحليل نوشتهی بنيامين مـیپـردازد ،و
ـی
بـه دنـبــال آن در
پـی ﯾــک بــررسـ ِ
ِ
باستانشناخـتـی عـمـيـق در مـتـون
ن پـولُـس
مسيحی و به خصوص درمتو ِ
میرود ،و در اﯾن بين به کشف بزرگـی
دست میﯾابد که تـکـمـيـل کـنـنـدهی
تحقيقات پيوستهی عمرش در ھـمـيـن
زمينه است :در قرون چھارم و پـنـجـم
ميالدی در تارﯾخ الـھـيـات مسـيـحـيـت
اتّفاقی میافتد که بی شباھت به ﯾک
زلزله نيست .اسقف اعظـم بـيـزانـس،
آرﯾوس ادّعا میکند که مسـيـح بـا آن
که ھمچـون خـدای پـدر ذاتـی ازلـی
است ،اما رﯾشه در پدر دارد و قائم بـه
ذات نيست ،چرا که متفاوت از خـدای
پــدر ،دارای ﯾــک ھســتــی تــارﯾــخــی
نيزھست .اﯾن اﯾده مـوجـب درگـرفـتـن
مشــاجــرات پــرخشــونــتــی در دنــيــای
مسيحيت آن روز میشود ،که ھـمـان
طور که میتوان انـتـظـار داشـت ،بـه
ن ارتدکسِ حاکم منتھـی
ی متألھا ِ
پيروز ِ
میشود .آنـان اعـالم مـیکـنـنـد کـه
خدای پسر درست مانـنـد خـدای پـدر
ذاتی مطلق و ازلی-ابدی است ،و بـه
بيان دﯾگربی آغاز ) (an-archicاسـت.
نتيجهای که آگامبن معتقد است از اﯾن
اﯾده حاصل میشود ،اﯾـن اسـت کـه
وقــتــی خــدای پســر ،کــه کــالم و
پراکسيس خدای پدر است ،بی آغاز و
ِ
بی بنيان باشد ،پس کـالم او ﯾـعـنـی
زبان ھم فاقد بنيان است ،و نـه تـنـھـا
زبان که پراکسيس و مشيّت الھی کـه
اکونـومـی]  [2رسـتـگـاری و
چيزی جز
ِ
حکمرانی خدا بر جھان نيست نيز بـی
بنيان تل ّقی میشود .به نظر آگـامـبـن،
دﯾن سرماﯾه داری رﯾشه در اﯾن بزنگـاه
تارﯾخی مسيحيت دارد ،زﯾـرا ھـمـيـن
ِ
ک )بـی زمـانـی ،بـی
خصوصيتِ آنارکي ِ
آغازی ،بی بنيانی( مسيح شناسی را
د افراط جلو میبرد«.
میگيرد و »تا ح ّ

مــاﯾــل

ی انسان از مـنـظـر
مفھوم
ليبرالی آزاد ِ
ِ
ً
جـداﯾـی عـمـل
در
رﯾشه
ا
دقيق
آگامبن
ِ
انســانــی از ھســتــی دارد .اگــر در
فلـسـفـهی ﯾـونـان بـوسـتـان ،عـمـل
انسانی رﯾشه در ھستی اش داشت،
از اﯾن به بعد ،پبوند بين اﯾـن دو بـرای
ھميشه گسسته است و انسان «آزاد
است ،ﯾعنی محکوم است به بـخـت و
اقبال و بی اطمينانـی» .عـبـارتِ بـرای
ھميشه در جملهی اخير مھـم اسـت،
زﯾرا نسخهی درمـان اﯾـن عـارضـه ،از
منظر آگامبن ،در بازگشـت بـه جـھـان
کھن نيست« :در برابر آنارشی اقتدار،

نيستم کسی را به ﯾک بنيان استوار و
تام در ھستی فراخوانم :حتّی اگـر مـا
زمانی صاحب چنين بنيانی بـوده اﯾـم،
آن را امروز مطمئناً از دست داده اﯾم ﯾـا
راه نيل به آن را فراموش کرده اﯾـم .بـا
وجود اﯾن ،بر اﯾن بـاورم کـه ﯾـک درک
عميق جوامـعـی کـه
ازآنارشی
روشن
ِ
ِ
در آن به سر میبرﯾم ،تنھا راه درسـت
برای مطرح کردن مسئلهی اقـتـدار ،و
ـی
در آن واحــد ،مســئــلــهی آنــارشـ ِ
راستين است .آنارشی چـيـزی اسـت
که تنھا زمانی ممکن میشود کـه مـا
آنــارشــی اقــتــدار را درک کــنــيــم» .

بازاندﯾشی در خصوص آنارشيسـم مـا
را به کتابھای دﯾـگـر آگـامـبـن و بـه
خصوص به The Time that Remains
و  The Kingdom and Gloryبــــاز
میگرداند.
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and Anarchy, The Work of Art and
the Religion of Capitalism,
Stanford University Press 2019.
] oikonomia [2واژهای اســت کــه
آگامبن بسيار درباره اش نوشته اسـت
و تــبــارشــنــاســی اش را از مــتــون
فلسـفـهی کـالـسـيـک ﯾـونـان و روم
باستان تا الھـيـات مسـيـحـيـت و بـه
خصوص پولُس و از آنجا تا مـتـون کـارل
اشميت دنبال میکند .مسئله برای او
نه فقط معنای اتيمـولـوژﯾـک اﯾـن واژه:
«تدبيرِ منزلداری »است و نه آنچـه مـا
امروز به آن اقتصاد ﯾا دانش اقـتـصـاد )
 (Economicsمــیگــوﯾــيــم .ﯾــکــی از
انگليسی آگامبن به نـام
مترجمان زبان
ِ
ليدل-اسکات با مشورت از او مـعـادل
) managementمــدﯾــرﯾــت( را بــرای
اﯾکونوميا پيشنھاد کرده است ،و ما نيز
به تبع او در تـرجـمـهی خـود ھـمـيـن
معادل را به کار میبرﯾم.

»ﻣﻠﺖ ﮔﺪاﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،آﺧﻮﻧﺪ
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)آﻗﺎ( ﺧﺪاﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ«،
»ﭼﭙﺎول ﮔﺮوﻧﻲ ،زﻣﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ«

ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان :ﺑﺎ ﻓﻘﺪان آزادي و اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻤﺎن
ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺲ از ﻛﻮدﺗﺎي  28ﻣﺮداد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ ﺑﺮ
ﺟﺎﺳﺖ .ﻣﻠّﺖ اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠّﺖ را ﻣﺤﻘﻖ ﻛﻨﺪ
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نَھضَت مل ّی اﯾران بـه رھـبـری دکـتـر
محمد مصدق و با پشتيبانی و حماﯾـت
افکار عمومی ملت اﯾران توفيق ﯾـافـت،
قانون مل ّی شدن صنعت نـفـت را بـه
تصوﯾب نھاﯾی برساند ،آنگاه در تـارﯾـخ
ھفتم اردﯾبھشت  ١٣٣٠دکتر مصـدق،
جھت اجرای قانون مل ّی شـدن نـفـت
مسئوليت دولت را پـذﯾـرفـت و دولـت
مل ّی را تشکيل داد .دولت مل ّی دکـتـر
مصدق در زمانـی کـمـتـر از دومـاه از
شرکت نفت اﯾران و انگلـيـس خـلـعﯾـد
نمود و به قانون مل ّی شدن نفت جامه
عمل پوشاند و با انجام اﯾن کـار بـزرگ
استقالل کشور را مـحـقـق سـاخـت.
دولت مل ّی مصدق در مدت دو سـال و
چھارماه حکومت خود با برقراری آزادی
که شرط الزم برای توسعه و پيشرفـت
است ،توانست بـا انـجـام اصـالحـات
بنـيـادی در زمـيـنـهھـای سـيـاسـی،
اقتصـادی ،اجـتـمـاعـی و فـرھـنـگـی
گامھای بلندی در جـھـت تـوسـعـه و
اعتالی کشور بردارد و الگوی مـوفـقـی
از ﯾک حاکميت مل ّـی را بـه نـمـاﯾـش
بگذارد که اﯾن الگو نه برای قـدرتھـای
استعماری خارجی و نه بـرای ارتـجـاع
مزدور داخلی قابل تحـمـل نـبـود .لـذا
دستگاهھای اطالعـاتـی انـگـلـيـس و
آمرﯾکا با گرفتن تأﯾيد از اتحاد جمـاھـيـر
شـوروی ،دسـت در دسـت مـزدوران
داخلی خود نھادند و با ھـزﯾـنـه کـردن
چند ميليون دالر طرح کودتای نـنـگـيـن
ساخته و پرداخته خـود را در روز ٢٨
مرداد  ١٣٣٢به اجرا گذاشتند و دولـت
ملی و مردمی مصدق را ساقط کردنـد
و خط آزادی و استقالل ،عدالت ،پاکـی
و پاکدستی را برچـيـدنـد و راه تـداوم
حاکميت مل ّی و توسعه و رفـاه مـل ّـت
اﯾران را بستند و کاخ آمال و آرزوھـای
اﯾن مل ّت را به آتش کشيدند .اما ملـت
شرافتمند اﯾران ٢۵ ،سـال پـس از آن
کودتای شوم توانست ،به مـنـظـور بـه
دســت آوردن آزادی و اســتــقــالل و
حاکميت مل ّی ،حکـومـت کـودتـا را از
قدرت بهزﯾر بکشد و با اﯾن اھداف بـود
که انقالب  ١٣۵٧به پيروزی رسيد.
اما متأسفانه اکـنـون بـا گـذشـت ۶۶
سال از کـودتـای  ٢٨مـرداد  ١٣٣٢و

چھل سال پس از پيروزی انـقـالب ۵٧
ما ھمچنان گرفتار تداوم ھمان جرﯾانات
و خطوط فکری کودتاگران ھستيم کـه
با زﯾر پا نـھـادن آزادیھـای اسـاسـی
مل ّت اﯾران و تکيه بر قدرتھای بيگـانـه
بر سرنوشت اﯾن مـل ّـت و آﯾـنـده اﯾـن
کشور حاکـم ھسـتـنـد .کـودتـای ٢٨
مرداد ﯾکی از روﯾـدادھـای نـنـگـيـن و
جناﯾتبار تـارﯾـخ بشـری اسـت ،زﯾـرا
نهتنھا ﯾگانه دولت مـل ّـی و دمـوکـرات
اﯾرانزمين را سرنگون کرد که پاﯾهھـای
نظام دموکراسی در منطقه و جھان را
که میتوانسـت ،الـگـوی ُنـوﯾـنـی در
قلمرو حاکميت مل ّتھـا ،مـبـتـنـی بـر
استـقـالل و آزادی و نـظـرﯾـه جـدﯾـد
« ُموازنه َمنفی »دکتر محـمـد مصـدق،
صلح ،دوستی ،برابری و روابـط عـادی
ُ
جھانی مسالمتآمـيـز غـيـرخصـمـانـه
باشد ،در منطقه و جھان سد نمود .بـا
اﯾنحال بر اﯾن باور ھستيم ،که نه تنھا
روشھا و پيامدھای کودتای  ٢٨مـرداد
ھمواره امری مستمر تارﯾخـی اسـت،
بلکه باﯾد از آن درس و اندرز گرفـت .تـا
با واکاوی دقيق آن ،بتـوانـيـم مسـائـل
اکنون و آﯾنده را با نگرشی عـمـيـقتـر
شناساﯾی و حل کنيم.
مھمترﯾن درس کودتای  ٢٨مـرداد کـه
میتواند برای امروز ما پندآمـوز بـاشـد
اﯾــن اســت کــه «اســتــبــداد» بــدون
وابستـگـی بـه ابـرقـدرتھـا مـمـکـن
نيست .حکومتھای استبـدادی چـون
پاﯾهھای مشـروعـيـتبـخـش مـل ّـی و
مــردمــی نــدارنــد ،بــرای بــرقــراری و
ماندگاری خود نيازمند به ھمبستگی و
وابستگی بـا ابـرقـدرتھـا ھسـتـنـد.
بنابراﯾـن اسـتـبـداد بـدون اِسـتـيـالی
بيگانه ،امکـان اسـتـقـرار را نـدارد .از
سوی دﯾگر اِستيالء و ُمـداخـلـهجـوﯾـی
بدون وجود زمينه و استعداد داخلـی و
وجود جرﯾانھای مـزدور و ضـد مـل ّـی
امکان بروز و ظھور نمیﯾابد .ھر چـقـدر
ت حاکمه ،جـرﯾـان و نـيـروھـای
در ھيأ ِ
سياسی چونين اسـتـعـداد و زمـيـنـه
ُمداخلهخواھی و بيگانهگراﯾی نبـاشـد،
اِستقرار استيالی خارجی نامـمـکـنتـر
خواھد بـود .در کـودتـای  ٢٨مـرداد،
بهرغم پشتيبانی آحاد مل ّـت از دولـت
مل ّی ،ا ّما قدرتھای کودتـاچـی ،از آن

زمينه و استعداد داخـلـی ،دشـمـنـان
آزادی و استقالل بھره گرفتند و ضـربـه
بر پيکـر تـنـاور نَـھـضَـت بـزرگ مـل ّـی
بهرھبری دکتر مصدق وارد نمودند.
از دوران مشــروطــه بــهوﯾــژه از دوره
درخشان نَھضَت مل ّی اﯾـران ،ھـمـواره
نبرد ميان دو جرﯾان بوده است؛ جرﯾـان
مـلّــی اســتــقــاللطــلــب ،آزادیخــواه،
دموکرات و جرﯾانـی کـه بـا اخـتـنـاق،
کودتا ،سرکوب و البته ھمبسـتـگـی و
وابستگی با ابر قدرتھا قصد استقـرار
استبداد را داشته است .بـه بـاور مـا
ھمچنان اﯾن جدال وجود دارد ،زﯾرا خـط
و ربط و فضای کـودتـای  ٢٨مـرداد در
مناسبات سياسی اﯾران ،مـنـطـقـه و
قدرتھای جھانـی ھـمـچـنـان حـاکـم
است .ما بر اﯾن باورﯾم که انقالبی کـه
در ادامه نَھضَت مل ّی اﯾران و در پـاسـخ
به کودتای  ٢٨مـرداد  ١٣٣٢ھـدفـش
استقرار ھمان اھداف نَـھـضَـت مـل ّـی
ﯾعنی استقالل و آزادی و حـاکـمـيـت
مل ّت در قالب جدﯾد نظـام جـمـھـورﯾـت
ُعرفی بود ،باز ھم تـوسـط نـيـروھـای
اقتدارگرا و انحصـارطـلـب ،سـرکـوب و
نفی شد .پيشنوﯾس قانون اسـاسـی
مصداق بارز آن اھداف بود کـه دﯾـدﯾـم
ابتدا با تبدﯾل مجلـس ُمـؤسـسـان بـه
مجلس خبرگان و سپس کنار نھادن آن
پيشنوﯾس ،بهوﯾژه پاﯾمال کـردن ُرکـن
اصلی پيشنوﯾس ﯾـعـنـی حـاکـمـيـت
مل ّت ،توسط ھمفکران و پيروان «مظفر
بقاﯾی »ﯾعنی ﯾکی از عوامل کـودتـای
خستين ضربه را بـر پـيـکـر
 ٢٨مرداد ،نَ ُ
جنبش انقالبی اﯾران وارد کرد.

مل ّت شرﯾف اﯾران!
آنچه که جبھه مل ّی اﯾران بـهعـنـوان
«بازسازی استبـداد »بـهوﯾـژه پـس از
انقالب از آن ﯾـاد مـیکـرد .بـراسـاس
ھمان دﯾدگاھی بود که در کودتای ٢٨
مــرداد شــاھــد آن بــودﯾــم .نــهتــنــھــا
اقتدارگراﯾان با اﯾجاد ُبحران ،اسـتـبـداد
گذشته را تدوام بخشيدند ،بـلـکـه آن
استبداد را در قالب جـدﯾـدی بسـط و
گســتــرش و بــهمــراتــب اســتــبــداد
خشنتری را نسبت به دوره پـھـلـوی
آفرﯾدند .ضمن اﯾـنکـه ابـزار ،عـوامـل،
اھــداف کــودتــا و تــفــکــر حــاکــم بــر
جرﯾانھای کودتاچی حتـی گـفـتـمـان
دربار پھلوی ،بهنحوی ھم در بازسـازی
استبداد پس از انقالب و ھم حاکميـت
برآمده از آن نقش داشتنـد .بـهعـنـوان
نمونه افـراد و جـرﯾـانھـاﯾـی کـه بـه
اشکال گوناگون در کودتـای  ٢٨مـرداد
دست داشتند و ھـر لـحـظـه اسـنـاد
جدﯾدی از نقش آنان در کودتا رونماﯾـی
میشود ،نـامشـان در خـيـابـانھـای
پاﯾتخت و شھرستانھا نـقـش بسـتـه
است .اﯾن تنھا ﯾک نـامگـذاری سـاده
نيست ،بلکه نشان و نمادی از تـدوام
آن خط و ربط فکری در ھيـأت حـاکـمـه
است و حتی شوربخـتـانـه بـرخـی از
ميراثداران آن تفـکـر ،از قـدرتمـداران
پس از انقالب شدند.
اﯾن تنھا بخـش کـوتـاھـی از شـراﯾـط
بازسازی استبداد دوره پس از کودتـای
 ٢٨مرداد ،در نظام حاضر است .پس از
بــرگــزاری مــجــلــس خــبــرگــان قــانــون
اساسی ،کشور ما با ُمعضلی مـواجـه
شد که بيشتر بحرانھـای پـس از آن
دوره تا زمان کنونی ،جملگی برآمده از
آن ُمعضل بود .طرح اِشـغـال سـفـارت
آمرﯾکا که پيامد زدوبـنـد مـحـرمـانـهی
برخی از قدرتمنـدان بـا نـمـاﯾـنـدگـان

قدرتھای بيگانه بود ،مـوجـب بـحـران
 ۴۴۴روزه گروگانگيری شد ،بـحـرانـی
که حمله عـراق بـه اﯾـران ،ﯾـکـی از
پيامدھای نخستـيـن آن بـود .پـاسـخ
غيورانه بـه عـراق تـوسـط نـيـروھـای
مسلح بهوﯾژه دفاع جانانه ارتش مـل ّـی
اﯾران ،موجب عقبنشينی صدام شـد.
تــا جــاﯾــیکــه ســران کشــورھــای
اسالمی ،بهوﯾـژه سـران کشـورھـای
غير متعھد ،ميانجی صلح شـدنـد؛ امـا
نه تنھا جنگ به سود منافع سياسـی،
اقتصادی ،تسليحاتی قدرتھای بيگانه
ادامه پيدا کرد ،بلکه با ﯾک شبيخون به
سرکوب نيروھای مخالف پرداختند ،کـه
در نــھــاﯾــت قــلــع و قــمــع نــيــروھــای
دگراندﯾش و اعدام ھـزاران جـوان اﯾـن
سرزمين از بھـار  ١٣۶٠تـا تـابسـتـان
 ١٣۶٧را در پی داشت .که ھـمـچـنـان
نيز ادامه دارد.
مل ّت شرﯾف اﯾران!
ھمچنان خطوط بارز استـبـداد پـس از
کودتا ،بهشکل نظاممندی وجـود دارد.
رژﯾم کودتا بهھيچ عنوان پاﯾگاه مل ّـی و
مردمی نداشت و طـبـعـاً قـدرتھـای
بيگانه موجب برقراری آن شدند .تـمـام
ھدف نَھضَت مـل ّـی و دکـتـر مصـدق
پاﯾداری استقالل و آزادی بود .اما رژﯾـم
برخاسته از کودتا با روابط غير انسانـی
و ضــد مــل ّــی ،بــهوﯾــژه در ابــعــاد
تسليحاتی ،انعقاد قرارداد کنسرسيوم
و برقراری استبداد ،اختناق و تسـلـيـم
در برابر قدرتھا ،استقالل کشور عزﯾـز
ما را پاﯾمال کرد .آنچه که در پـس از
انقالب ،در فرآﯾند بازتوليد استبداد پدﯾد
آمد ،دقيقاً تحقـق ھـمـان روابـط بـود.
ھيأت حاکمه بـا عـدول از سـيـاسـت
مستقل مل ّی ،اﯾرانی و متـکـی شـدن
به قدرتھای بيگانه و ورود در مناقشه
بين قدرتھا و از سوی دﯾگر با تحرﯾـک
قدرتھای فـرامـنـطـقـهای بـه حضـور

نـظــامــی و اطــالعـاتــی در پــيــرامــون
اﯾرانزمين ،نـه تـنـھـا مـوجـب فضـای
جنگی شده ،بلکه بـا اﯾـجـاد بـحـران،
فضای سنگين ُرعب و وحشـت را در
بين آحاد جامعه اﯾـجـاد کـرده اسـت.
شوربختانه دولتھای غـربـی ،گـرچـه
ژست حقوق بشری به خود میگيرند،
اما در عمل بـه نـحـو دﯾـگـری اھـداف
کودتای  ٢٨مرداد را ادامه مـیدھـنـد.
آنان بـا روشھـای فشـار ،تـھـدﯾـد و
تحرﯾم ،اﯾجاد فضای جنگی در منطقـه،
خود ﯾکی از عوامل تکوﯾن ،بازسازی و
تثبيت استبداد از ابـتـدای انـقـالب تـا
زمان کنونی بودهاند.
اکنون حکومت با انعقـاد کـنـوانسـيـون
حقوقی درﯾای مازندران و آنچه که در
جرﯾان استفاده روسيه از پاﯾگاه ھواﯾی
نوژه شاھد آن بودﯾم ،از ﯾک سو بهطور
مستقيم به اتحاد استراتژﯾک با روسيه
دست زده و مشغول باجدھی بـه اﯾـن
کشــور اســت و از ســوی دﯾــگــر بــا
سوءسـيـاسـتھـای دﯾـپـلـمـاتـيـک و
نظامی ،رفته رفته اﯾران را با تـجـاوز و
اشغال نظامی آمرﯾکا و غرب در خلـيـج
فارس روبرو مینماﯾد .در نتـيـجـه اﯾـن
سوءسياسـتھـا ،مـنـطـقـه آبسـتـن
حوادثی شده که احتمـال روﯾـدادھـای
ھولناک را ھر روز بيشتر میکند .مل ّت
اﯾران بهرغم استبدادزدگی اما ھمـواره
«استقالل مل ّی »را پاس داشته است
و نيک پيداست که تحـقـق اسـتـقـالل
مل ّی در گرو آزادی و حاکـمـيـت مـل ّـت
است .بنابراﯾن بـجـاسـت آحـاد مـل ّـت
پيش از ھر روﯾداد وﯾرانگر و غير قـابـل
جبرانی ،ھمواره در پی تحقق آزادی و
حاکميت مل ّی باشند.
 ٢٨مرداد ١٣٩٨
تھران – ھيأت رھـبـری اجـرائـی
جبھه ملی اﯾران
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استمرارطلبان اﯾاالت متحده آمرﯾـکـا را
مقصر ھمهی امور شرّ در عـالـم تصـور
میکنند و اﯾن کشور را مسئول جبـران
آنــــــــھــــــــا.
حــــــــل
ﯾــــــــا
 گاو مقدس «صلحطلبی »فقط زمانیکه پای آمرﯾکا و اسـرائـيـل در مـيـان
باشـد در مـيـدان سـيـاسـت حـاضـر
مــــــــــــــــــــــــیشــــــــــــــــــــــــود.
 استمرارطلبان آگاھانه ميـان «جـنـگبـرای بــرانــدازی رژﯾـمھــا» و «جــنــگ
متناسب بـرای دفـاع از خـود »خـلـط
مــــــــــــیکــــــــــــنــــــــــــنــــــــــــد.
 گاو مقدس «جـامـعـه دﯾـنـی »قـراراست دﯾنی بـودن حـکـومـت را بـرای
دمکراسیخواھان داخلی و خـارجـی
کــــــــنــــــــد.
تــــــــوجــــــــيــــــــه
 گاو مقدس «اسالم رحمانی »پس ازآن خلق شد که اسالمگراﯾـان دمـار از
روزگار مـردم اﯾـران در آوردنـد - .گـاو
مـــقـــدس «اصـــلـــی بـــودن قـــدرت
اصالحطلبان »ھمچنان بـاﯾـد بـر دوش
شـــــود.
حـــــمـــــل
رعـــــاﯾـــــا
 نازکدالن شيعه ھر روز بـه ھـمـهیعالم توھين میکنند و ھـرگـونـه نـقـد
آنھا اسالمھراسی قلمداد میشود!
ھمهی گروهھاﯾی که خـواھـان تـداوم
جمھـوری اسـالمـی ھسـتـنـد و بـه
روشھای بسيار متنوع تالش میکننـد
اﯾن نظـام ادامـه پـيـدا کـنـد )اعـم از
اقـتـدارگـرا ،اصـالحطــلـب مـذھـبـی و
سکوالر ،چپھای ضدامـپـرﯾـالـيـسـت،
پســت مــدرنھــا و نســبــيــتگــراھــا،
اسالمگراﯾان شيعه و سنی و غيره( در
باور بـه شـش گـاو مـقـدس بـا ھـم
ھمراھی دارند .اﯾن گـاوھـای مـقـدس
خيش حـکـومـت را بـر زمـيـن مـردم
فالکتزده میراننـد و کـرسـی تـاراج
حــکــومــت را در ســرزمــيــنھــای
اشغالشده سرپا نگاه میدارند.
در مبانی فکری طيف استمـرارطـلـبـان
که از آن در اﯾنـجـا سـخـن مـیگـوﯾـم

سروش و مصباح ،مـحـسـن کـدﯾـور و
عــلــی خــامــنــهای ،حــقنــگــھــدار و
جالﯾیپور ،اشکوری و محسنی اژهای،
زﯾباکالم و عادلخواه ،اعضـای شـورای
مشورتی و ھيئت مـدﯾـرهی نـاﯾـاک و
خبرگزاری فارس ،مـحـمـد خـاتـمـی و
مدﯾران و برخی کارکنان بـیبـیسـی
فــارســی و رادﯾــو فــردا ،بــھــنــود و
مھاجرانی ،سعيد حجارﯾان و ﯾـوسـف
اباذری ،و حسـيـن شـرﯾـعـتـمـداری و
جيسون رضاﯾيان اشتراک نـظـر دارنـد.
تعجب نمیکنيد که ھمـهی اﯾـنـھـا بـا
ھمهی تـفـاوتھـاﯾشـان از حـامـيـان
جنبشھای اسالمگـرا مـثـل حـزبﷲ
لبنان و حوثیھای ﯾمن )به دليل نفرت
از اسرائيل و عـربسـتـان سـعـودی( و
طرفداران سـيـاسـتھـای جـمـھـوری
اسالمی ھستند؟ اﯾن حمـاﯾـت ھـيـچ
چيز به شما نمیگوﯾد؟
و اما شش گاو مقدس استمرارطلبی:
» .١غرب استعماری و اسرائيل بـه
عنوان فرزند نامشروع آن«
نه تنھا اسالمگراﯾـانـی کـه بـه وجـود
شيطان بـاور دارنـد بـلـکـه بـیدﯾـنـان
استمـرارطـلـب ،آمـرﯾـکـا را شـيـطـان
)امپرﯾاليست( میدانند به اﯾن معنا که
اﯾاالت متحدهی آمرﯾکا را مقصر ھمـهی
امور شرّ در عالم تصور میکنند و اﯾـن
کشور را مسئول جبران ﯾـا حـل آنـھـا.
سرماﯾهداری ،فردﯾتباوری ،حاکـمـيـت
قانون ،آزادیھای چـھـارگـانـه بـعـالوه
آزادی مذھبی ،بخـشـی از اﯾـدهھـای
آمــرﯾــکــاﯾــی بــوده و ھســتــنــد.
استمرارطلبان کم و بيش با اﯾن اﯾدهھا
بــا تــوجــيــھــات گــوگــانــون از جــمــلــه
عدالتخواھی )عدالت توزﯾـعـی و نـه
قضاﯾی( ،ملیگراﯾی )عشق به وطـن
رھا شـده( ،و مـبـارزه بـا اسـتـعـمـار
)توھمی( مخالف ھستند .استعمار در
عالم واقع ھم وجوه مثبت و ھم وجـوه
منفی داشته است امـا گـاو مـقـدس
«مبارزه با استعمار »وجوه مثبت آن را
از نظرھا پنھان میسازد .پاکسـتـان و
ھند امروز را با اﯾران مقـاﯾسـه کـنـيـد.
ھرچه نکات مثبت در نھادھای اﯾـن دو
کشور وجـود دارد مـيـراث اسـتـعـمـار
برﯾتانياست.
اﯾن جماعت دولت -ملت اسـرائـيـل را
نامشروع ﯾا ظالم میداننـد .از اﯾـنـھـا
باﯾد پرسيد اسرائيل غير از انـحـالل ﯾـا
نابودی خود چه باﯾد بکند تا آنھا راضـی
شوند؟! ھمچنين از آمرﯾکا میخواھنـد
ھمه نيروھاﯾش را از ھمهی نقاط دنـيـا
جمع کند )تا مادورو ،کاسترو ،پوتيـن و

خامنهای جای آنھا را پر کنند( امـا بـه
ھمهی دنيا باج بدھد چـون ثـروتـمـنـد
است .اﯾرانيان برای اسـتـعـمـاری کـه
ھيچوقت نشـدهانـد و کـودتـاﯾـی کـه
ھيچوقت صورت نگرفته ھمچنان باﯾد از
غرب متنفر باشنـد .مـعـلـوم نـيـسـت
اسرائيل به آنھا چه کرده است!
» .٢با ھر نوع جنگ مخالفيم«
استمرارطلبان اگر حزبﷲ و حماس به
اسرائيل حمله کنند و اگـر اسـرائـيـل
پاسخ بدھد ضدجنگ مـیشـونـد .اگـر
جمھوری اسالمی ھواپيمای آمرﯾکاﯾی
را ساقط کند طرفدار جـنـگانـد و اگـر
آمرﯾکا بخواھد پاسخ دھد صـلـحطـلـب
میشوند .کسانی که سخن فـوق را
میگوﯾند در ھشت سال جنگ اﯾران و
عراق اکثرا شعار «جنگ جنگ تا فـتـح
کربال و قدس »میدادند .در سالھـای
اخير ھم از دخالت جمھوری اسـالمـی
در جنگ ﯾـمـن و سـورﯾـه و عـراق و
افغانستان حماﯾت کرده ﯾا در بـرابـر آن
سکوت کردهاند .اما ھنـگـامـی کـه بـا
تحرﯾکات جمھوری اسالمی نـوبـت بـه
مقابلهی غربيان با رژﯾم ترورﯾسـتـی و
مھاجم جمھوری اسـالمـی مـیرسـد
صلحطلـب مـیشـونـد .گـاو مـقـدس
صلحطلبی فقط زمانی که پای آمرﯾکا و
اسرائيل در مـيـان بـاشـد در مـيـدان
سياست حـاضـر مـیشـود و نـه در
مواردی که پای روسيه و چين و کوبا و
جمھوری اسالمی در ميان است.
از نگاه گروه فوق ھرکس با آنھا مخالف
باشد جنگطلب است .از نـگـاه آنـھـا
دولتھای غربی حق دفـاع از خـود و
تامين امنيت خود را ندارند و ھـرگـونـه
اقدام دفاعی آنھا جنگطلبـانـه اسـت.
زﯾرکی آنھا در خلط ميان «جنـگ بـرای
براندازی رژﯾمھا» و «جنگ مـتـنـاسـب
برای دفاع از خـود »اسـت و تـفـاوتـی
ميان اولی که نامشروع و دومـی کـه
مشــروع اســت قــائــل نــمــیشــونــد.
ھمچنين ميان جنگ ھمهجانبه و جنگ
موردی تفاوتی نمـیگـذارنـد .ھـمـهی
جنگھا جنگ ھمهجانبه نيستند.

» .٣مردم ھمينھا را میخواھند«
استمرارطلبان معتقدند که حـتـی اگـر
انتخابـات آزاد بـاشـد و دوبـاره بـرای
ماھيت رژﯾم و قـانـون اسـاسـی رأی
گرفته شود کم و بيش مثل سـال ۵٨
مردم به ھمين حکومت و حاکمان رأی
میدھند .آنھا اگـر اصـالحـی را ھـم
تصور کنند ،به دست ھـمـيـن اراذل و
اوباش و ھمپيمانان تحصيلکرده و غـرب
رفتهشان ممکن میبينند .بـه عـنـوان
نمونه میگـوﯾـنـد پـيـشـرفـت کـنـد و
تدرﯾجی زنان در حضور اجـتـمـاعـی را
باﯾد به دست ھمين جمعيت رھپـوﯾـان
و مؤتلفه و اﯾثارگران سپرد چـون آنـھـا
حداقل اگر کاری بخواھند انجام دھـنـد
در آن پيگير ھستند و قدرت دارند.
مشکل اﯾن دﯾدگاه آن است که کـامـال
مبتنی بر ظن و گمان و تصورات بيھوده
از جامعه است .شاﯾد نتوان گفـت کـه
مــردم اﯾــران آمــادهی دمــکــراســی
آمرﯾکاﯾیاند اما در مقابل ھـم دشـوار
بتوان گفت که حکومت والﯾت فقـيـه را
پس از چھل سال تجربه میخـواھـنـد.
گاو مقدس «جامعه دﯾنی »قرار اسـت
دﯾــنــی بــودن حــکــومــت را بــرای
دمکراسیخواھان داخلی و خـارجـی
توجيه کند.
» .۴قدرت اصالحطلبـان اصـلـی و
بقيهی مسائل فرعی است«
چھار دھه است که استمرارطلبان بـه
زنان گفتهاند آزادیھای آنھا در مقـابـل
مشارکت و رقابت سياسـی )رأی بـه
اصالحطلبان( ﯾا توسعـه )ثـروتانـدوزی
کاست حاکم( فرعی است و آنھا نباﯾد
بحث حجـاب ﯾـا حـقـوق خـانـواده ﯾـا

اشتغال خود را مطرح سـازنـد گـوﯾـی
اﯾنھا ھيچ ربطی به توسعه و مشارکت
و رقابـت نـدارد .در ھـمـيـن دوره بـه
جــوانــان گــفــتــه شــده آزادی روابــط
صميمی ،رفتن به ورزشگاه و کنسـرت
و استفاده از مـاھـواره و اﯾـنـتـرنـت و
شبکهھای اجتماعی مـجـازی فـرعـی
است .اگر اﯾنـھـا فـرعـی اسـت پـس
اصلی چيـسـت؟ البـد دوﯾـدن پشـت
اتومبيل مـحـمـد خـاتـمـی ﯾـا حسـن
روحانی ﯾا رفتن به سر صـنـدوق بـرای
رأی دادن به فـالحـيـان و درّی نـجـف
آبادی به عنوان نامزدھای اصالحطـلـب
خبرگان .گاو مقدس «اصلی -فرعـی »
ھمچنان باﯾد بر دوش رعاﯾا حمل شود.
کسانی که با اﯾن گاو مقدس مخالفـت
کنند نيز خيانتکار ھستند« :بـرانـدازان،
اصالحطلـبـی را مـانـع خـيـانـت خـود
میدانند » )محمد خاتمی ،کيھان لندن
 ١۶مرداد  .(١٣٩٨سه دھه اسـت کـه
جــنــاح اصــالحطــلــب مــیگــوﯾــد راه
دمکراسی رقابت درونـی در کـاسـت
حاکم است ولی رژﯾم اقـتـدارگـراتـر و
تماميتخواهتر شده است.
» .۵مقدسات مردم«
اﯾن گاو مقدس بر اساس اﯾن افسـانـه
ساخته شده که مردم اﯾران ھمگی بـا
ھم مقدساتی مثل مراجع شـيـعـه ﯾـا
مـقــدســان شــيــعــه ﯾــا رفـتــارھــای و
نمادھای مقدس دارنـد و کسـی کـه
میخواھد در اﯾن جامعه کار و زنـدگـی
کند باﯾد در مورد آنھا دھانش را بـبـنـدد
تا مبادا به احساسـات مـردم نـازکـدل
دﯾـنـدار خـدشـهای وارد آﯾـد .اﯾـن در
حاليست که اﯾن مـردم «نـازکـدل »بـه

باورھای ھر گروھی غـيـر از خـود در
عالم ھر روزه توھين میکنند .بخشی
از اﯾن نازکدالن ھميشه آمادهی حملـه
و لت و پار کردن کسانی ھستـنـد کـه
مثل آنھا فکر ﯾـا رفـتـار نـمـیکـنـنـد و
ھرگونه نقد آنھا اسالمھراسی قلمداد
میشود.
» .۶اسالم رحمانی«
گاو مقدس اسالم رحمانی پـس از آن
خلق شد که اسـالمـگـراﯾـان دمـار از
روزگار مردم اﯾران در آوردند .مردم اﯾران
بعد از انحصاری شدن قدرت در دسـت
روحانيون شيعه و پاسدارانشان و بـعـد
از انحصار ثروت و منزلتھا و فسـاد و
اتالف بی حد و حساب متوجه شـدنـد
که چه کاله گشادی بر سر آنھا رفـتـه
است .در اﯾن ماجرا طبعا بخـشھـاﯾـی
از جامعه از اسالم فـاصـلـه گـرفـتـنـد.
استمرارطلبان بـرای نـجـات اسـالم و
حــفــظ نــقــش آن بــه عــنــوان عــامــل
مشروعيتبخش به حکومت دﯾـنـی و
اعمالش ،گـاو «اسـالم رحـمـانـی »را
خلق کردند تا مبادا ذرّهای از امتيازات و
رانتھای پيدا و نـھـان آنـان کـاسـتـه
شود .اسالم ھمـانـنـد ھـمـهی ادﯾـان
دارای وجوه مثبت و منفی و رحمانی و
قساوتآميز بوده و ھست .به زﯾر قالی
فــرســتــادن جــنــاﯾــات و فســادھــا و
نامردمیھای مسلمانان تـحـت لـوای
اســـالم )کـــه در شـــرﯾـــعـــت و
گسترشطلبیھا منعـکـس شـده( از
کارکردھای ھـيـوالی مـقـدس اسـالم
سياسی ﯾا «اسالم قدرت» است.
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اﺳﻨﺎد دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ :ﺳﻔﻴﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭼﻪ ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﺎه در ﺑﺎره ﻛﻮدﺗﺎي 28
ﻣﺮداد ﻛﺮد؟ ﺗﺪاوم ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮح و رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮي!  +ﺳﻨﺪ
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ساﯾـت انـقـالب
اســـالمـــی در
ھجـرت :بـرغـم
انتشار اسناد مکرر و اعـتـراف سـران
امرﯾکـاﯾـی )بـيـل کـلـيـنـتـون ،رئـيـس
جمھوری و مادلن آلبـراﯾـت ،وزﯾـر امـور
خارجه حکومت کلينتون و نيز مـقـامـات
انگليسی( درباره تصـدی کـودتـای 28
مرداد تـوسـط سـيـا و اﯾـنـتـلـيـجـنـت
سروﯾس و پوزش آنھـا از مـردم اﯾـران
بخاطر براندازی حکومت مصدق ،شـاه
و خانواده پھلوی ،از جمله فرح پھـلـوی
و فرزندش ،آن را رستاخيز ملی ،قـيـام
ملی ،افسانه ...توصيـف مـیکـنـنـد و
تصدی کودتا توسط حکومـتـھـای وقـت
انگليس و امرﯾکا را منـکـر مـیشـونـد.

وزﯾــر دربـــار
شاه ،در باره
سالگـرد 2 8
مرداد 1352
و مـــيـــزان
«اســتــقــبــال
مردم »از آن،
و پــرداخــت
حق سکـوت
به کـرمـيـت
روزولت برای
ممـانـعـت از
انتشار کتاب
خاطراتش را
نــــــــيــــــــز
مـــیآورﯾـــم:

رژﯾــم شـاه ،ھــر ســال ،سـالــگــرد
کودتای ننـگـيـن  28مـرداد را جشـن
میگرفت .ھم تظاھرات برقرار میکـرد
و ھم وسائل ارتباط جـمـعـی مـوظـف
بودند در ستاﯾش آن کودتـا بـگـوﯾـنـد و
بنوﯾسند .مقامات ادارای به دسـتـور و
مدﯾران شرکتھا ،برای دستيابی بيشتر
به درآمدھای بـادآورده نـفـت ،خـود را
مجبور میدﯾدند آن کودتا را رسـتـاخـيـز
ملی بخوانند و به شاه تبرﯾک بگـوﯾـنـد.
شماری از سرسپردگان به بيگانـه کـه
واقعيت کودتا را نمیتوانند انکار کنـنـد،
به تـکـرار ،از لـزوم «گـذشـتـه را بـه
گذاشته بازگذاشتن »سخن میگوﯾند.
اما به خود نـمـینـگـرنـد تـا بـبـيـنـنـد
سرسپردگی بـه بـيـگـانـه ،گـذشـتـه
نيست و حال است .اگرھم امروز دﯾگـر
گروھی و شخصی پيدا نـمـیشـد بـه
بيگانه روی آورد ،ھنوز به روز گـردانـدن
وجدان تارﯾخی مردم اﯾران بازگو کـردن
خيـانـت خـائـنـان بـه کشـور ضـرورت
داشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

تارﯾخ سـنـد
اوت
17
 1953برابر با
 26مـــرداد
7 -1 3 3 2
صـــــــبـــــــح

در سندی از سنـدھـای سـری دولـت
امرﯾکا که منتشر میکنيم ،آمـدهاسـت
که سفير امرﯾکا در بغداد در  26مـرداد
1332به شاه توصيه میکند برای حفظ
حيثيت خوﯾش ھـرگـز دربـاره دخـالـت
خارجيان در کودتای  28مرداد سخـنـی
برزبان نياورد .او نيز قبول مـیکـنـد .آن
روز ،امرﯾکا براﯾن بـاور بـود کـه کـودتـا

شکست خوردهاست و نگران بـود کـه
اعتراف شاه ،اعتبار امرﯾکا را بـمـثـابـه
ابرقدرت ،زﯾر سئـوال مـیبـرد .وگـرنـه
سفير مـیدانسـت نـيـاز بـه چـنـيـن
توصيهای نبود .زﯾرا بر خود شاه ھم نيز
معلوم بود ننگی باالتر از آن وجود ندارد
که «شاه »مملکت وسـيـلـه کـودتـای
دولتھای خارجی برای چپاول نفـت و
ثروت کشور بگردد .اگـر کـودتـا پـيـروز
شده بود ،شاه به بغداد نمیگرﯾخت و
اﯾن او بود که إصرار میورزﯾـد رھـبـری
کودتا تـوسـط سـيـا و اﯾـنـتـلـيـجـنـت
سروﯾس ،پنھان بماند .چنانکه مـدتـھـا
به کرميت روزولت ،عـامـل امـرﯾـکـائـی
کودتا در اﯾران ،پول میداد تا که کـتـاب
خاطرات خود از کودتا را انتشار نـدھـد.
بــرای نشــان دادن مــيــزان وارونــه
سازی تارﯾخ از سوی جماعت پھـلـوی،
بخشی از کتاب خاطرات فرح پھلـوی و
سپس ،بخشی از ﯾادداشتھای عـلـم،

وزارت

خـــــارجـــــه

کــــــامــــــال ً

از ســــوی
سفير امرﯾکا
در عراق بـه
امـــــرﯾـــــکـــــا

ســــــری،

فــــــوری

برای مالحظه قـائـم مـقـام وزﯾـر امـور
خــــــــــــــــــــــــــارجــــــــــــــــــــــــــه
شاه اﯾران از طرﯾق حکومت عراق ابـراز
تماﯾل کرد با من دﯾدار کند .با توجه بـه
روﯾه و نگرش اصـلـی طـرفـداری او از
غرب و روﯾه سـيـاسـی وزارتـخـانـه در
پشتيبانی از وی ،من بـدون سـروصـدا
در ســاعــت  9.30شــب پــيــش در
ميھمانسرای رسمی دولت عراق کـه
وی در آنجا اقامت دارد بـه دﯾـدار وی
رفتم .شاه را به علـت بـیخـوابـی در
سه شب گذشـتـه فـرسـوده ﯾـافـتـم.

او بــراثــر جــرﯾــان روﯾــدادھــای اخــيــر
سردرگرم و آشفتـه بـود .ولـی ھـيـچ
اوقات تلخی و شکـاﯾـتـی نسـبـت بـه
امرﯾکا که اصرار به عمليـات و بـرنـامـه
رﯾزی آنھا را برعھده داشت ،ابراز نکـرد.
من به او سفارش کـردم کـه بـخـاطـر
حفظ حيثيت او در اﯾران ،ھرگز در بـاره
دخالت خارجیھا در وقاﯾـع اخـيـر ،بـه
اشاره نيز سخنی نگوﯾد .او پذﯾرفت.
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شاه اظھار کرد در ھفتهھـای اخـيـر
بيش از پيش فکر و احساس کرده بـود
که باﯾستی برضد مصـدق دسـت بـه
اقدام بزند .زﯾرا نامبرده در نقض و زﯾرپـا
گذاردن قـانـون اسـاسـی گسـتـاختـر
شدهاست .بنابراﯾن ،دو ھفته قبل کـه
به وی پيـشـنـھـاد شـد ھـداﯾـت ﯾـک
کودتای نظامی را برعھده بگيرد ،او اﯾن
فکر را پذﯾرفت .با اﯾن وصف با مطـالـعـه
بيشتر ،تصميـم گـرفـت اقـدامـی کـه
میکند در چارچوب اختيـاراتـی بـاشـد
که قانون اساسی به وی دادهاسـت و
نه ﯾک کـودتـا )بـازگـو نشـود( .بـدﯾـن
سبب ،بعد از مشاوره با ﯾک امرﯾکـائـی
)بازگو نشود(]  ،[1که ﯾک مقام رسمی
وزارت خارجه نـبـود ،تصـمـيـم گـرفـت
سرلشگر زاھدی را به عنوان نـخـسـت
وزﯾر به جای مصدق مـنـصـوب نـمـاﯾـد.
پس از اﯾنکه مطمئن شد ھمـه کـارھـا
سامان ﯾافتهاند و ھيچ امکان شکسـت
)بازگو نشود( و عدم موفقـيـتـی وجـود
ندارد ،تھران را تـرک و بـه کـاخ خـود
نزدﯾک درﯾای مازندران رفت تـا مصـدق
را اغفال و غافلگير کند .از آنـجـا ،سـه
روز پيش ،نامه انتصاب تيمسار زاھـدی
را توسط ﯾک سرھنگ مورد اعتماد بـه
تھران فرستاد .نامه به تيمسار زاھـدی
داده شد و او مـیبـاﯾـد زمـان و روش
اطالع دادن به مصدق را تعيين میکـرد
و ترتيب میداد .شاه انـتـظـار داشـت
اﯾن اقدام ھمان روز صورت پذﯾرد .لـکـن
)بازگو نشود( ،ھـيـچ عـمـلـی صـورت
نگرفت .از قرار ،بدﯾن سبب که ،آن روز،
پيام خيلی دﯾر رسيد .روز بعد نيز ھيـچ
اقدامی صورت نگرفـت .ظـاھـراً بـدﯾـن
سبب که روز تعطيل بود .در روز سـوم،
مصدق به نحوی از خطـر آگـاه شـد و
فرصت اتخاذ تدابير متقابل را به دسـت
آورد .بدﯾن منـاسـبـت ھـنـگـامـی کـه
سرھنگ به اقامتگـاه مصـدق رسـيـد،
وی را بــــازداشــــت کــــردنــــد.
ھم امروز ،صبح ھنگام ،شاه از کـاخ
خود ،واقع در ساحل درﯾـای مـازنـدران

ه ﯾک ھواپيـمـای بـيـچ
خارج و به وسيل ِ
کرافت ،با ﯾـک خـلـبـان و ﯾـک تـن از
کارکنان کاخ و ملکه ،اﯾران را ترک کـرد.
ھواپيمای حامل او و ملکه در سـاعـت
 10و  15دقيقه صبح در فرودگاه بـغـداد
فرود آمد .فـيـصـل پـادشـاه عـراق در
ساعت  11از اردن بازگشت .امروز بعـد
از ظھر شاه از فيـصـل پـادشـاه عـراق
دﯾدار نمود و فيصل نيز از وی بـازدﯾـد و
ميھمان نـوازی کـرد .لـکـن بـه نـظـر
مــیرســد ،بــعــلــت حضــور نــداشــتــن
عموﯾش و پشتيبانی و تـأئـيـد او کـه
اﯾنک در قـاھـره اسـت ،تـا انـدازهای،
پيشاروی روﯾداد ،نمیداند چه بـاﯾـدش
کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد.
شاه اظھار کرد میباﯾد بسـيـار زود،
احتماال ً تا فردا ،بيانيهای صادر کنـد .در
ھر حال ،نيازمـنـد اطـالع از وضـيـعـت
تھران راھنماﯾی دوست خود ،امـرﯾـکـا
است .وی سعی خـواھـد کـرد صـدور
بيانيه را تا درﯾافت توصيه و راھنـمـاﯾـی
صبر کند .ولی فشار برای صدور بيانـيـه
زﯾاد است و افزاﯾش نيز مـیﯾـابـد .وی
فکر میکند ،در بيانيه خود ،اظھار کند،
سه روز پيش ،مصدق نخست وزﯾـر را
برکنار و سرلشگر زاھدی را به سـمـت
نخست وزﯾر منصوب کـردهاسـت .اﯾـن
اقدام را بدﯾن خاطر انجـام داده اسـت
کــه مصــدق ،بــطــور مــداوم ،قــانــون
اساسی را نقض کردهاست .از آنجا که
شخص وی ،به ھـنـگـام رسـيـدن بـه
سلطنت ،سوگند ﯾادکردهاست قـانـون
اساسی را محـتـرم شـمـرده و از آن
پشتيبانی و آن را حـفـظ کـنـد ،ھـيـچ
چارهای جز برکنار کردن نخست وزﯾر و
حکومتی که برخالف قانـون اسـاسـی
عمل میکرد ،نداشت .ھنـگـامـی کـه
آشکار شد اوامـر وی بـه مـورد اجـرا
گذارده نمیشود ،کشور را ترک کرد تـا
از خونرﯾزی و وارد آمدن خسارت بيشتر
به کشور جلوگيـری شـود .وی آمـاده
است و ھر زمان که بتـوانـد بـه مـردم
اﯾران خدمت کند ،به اﯾران باز میگردد.
تا آن زمان ،بـرای اسـتـقـالل اﯾـران و
سالمت مردم اﯾران دعا میکند .ھـمـه
اﯾرانيان واقعی ھيچ گاه اجازه نخواھنـد
داد کشورشان تحت سـلـطـه و نـفـوذ
حزب غيرقانونی توده برود .شاه گـفـت
او به کلی سردرگم است و بـه ھـيـچ
وجه نمی تواند درک کند چـرا نـقـشـه
ناکام ماند .ماموران مورد اعتـمـاد کـاخ
کامال ً به موفقيت آن اطمينان داشتـنـد.
دوست امرﯾکاﯾی به موفقيت آن کـامـال ً

اطمينان داشت .وقتی از امـرﯾـکـاﯾـی
پرسيده بود اگر طرح شکست بـخـورد،
چه باﯾد بکند ،امرﯾکاﯾـی کـه احـتـمـال
شکست را مدنظر داشت ،پاسخ داده
بود شاه باﯾد به بغداد برود .شاه گفـت
بدﯾنخاطر ،وقتی نـقـشـه شـکـسـت
خورد ،به بغداد آمد .اﯾنک وی نـيـازمـنـد
اطالعات و رھنمود برای اقـدام بـعـدی
خوﯾش است .وی گفت فکـر مـیکـنـد
نمیباﯾد )بازگو نشود( در اﯾنجا بيش از
چند روز بماند .سپس به اروپا خـواھـد
رفت .اميدوار بود احتـمـاال ً بـه امـرﯾـکـا
برود .وی افزود که بـه زودی در صـدد
جستجوی کار میشود چه وی دارای
خانواده بزرگی است و امکانات مـالـی
بسيار کمـی در خـارج از اﯾـران دارد.
من،با گفتن اﯾنکه امـيـدوارم بـه زودی
برای ادامه سلطنت بر مـردم خـوﯾـش
که آن قدر به آنان خدمت کـردهاسـت،
به کشور مـراجـعـت کـنـد ،کـوشـيـدم
روحيه وی را تقـوﯾـت کـنـم .ولـی وی
پاسخ داد که مصدق مطلقاً دﯾوانه و به
شيوه جنون آوری حسود است و نظيـر
ﯾک ببر ،به کليه موجودات زنده کـه در
اطراف وی حرکت میکننـد ،حـمـلـهور
میشود .به عقيده شاه ،مصدق فـکـر
میکند میتواند با حزب توده ائتالف و
ھمکاری بوجود آورد .سپس آنان را بـا
زﯾرکی کنار بزند .ولی با انجام اﯾن کـار،
مصدق دکتر بـنـش]  [2اﯾـران خـواھـد
گشت.

بخشی از کتاب خاطرات فـرح در بـاره
کــــودتــــای  28مــــرداد 1332
سپس شـاﯾـعـهای در تـھـران رواج
گرفت که به موجب آن پـادشـاه بـرای
جلوگيری از بحرانی که ممکن بـود بـه
جنگی داخلی منجر شود ،قصـد تـرک
اﯾران را دارد .ھـزاران نـفـر ،خصـوصـاً
جوانان ،در مقابل کاخ جمع شدند تا او
را از رفتن منصرف کنند .مـردم نـگـران
بودند و به نظر میآمد که مملکت ﯾـک
بار دﯾگر به خطر افتاده است .بـخـاطـر
دارم که در تھران تانـکھـا سـر چـھـار
راهھا مستقر شدھبودند .خـدای مـن
اگر پادشاه ما را تنھا میگذاشـت چـه
پيش میآمد؟ ...ھنـگـامـی کـه خـبـر
عزﯾمت شاه از اﯾران رسيد ،من پانـزده
سالگیام را با خانواده در بندر پھـلـوی
جشن گرفته بودم .اﯾن بار دﯾگر رفـتـن
شاه شاﯾعه نبود و اخيار رادﯾو آن تأﯾـيـد
میکرد...

ســه روز بــعــد پــادشــاه در مــيــان
فرﯾـادھـای شـادی مـردم بـه تـھـران
بازگشـت .مسـافـرت اجـبـاری او بـه
ھمراھی ملکه ثرﯾا کـه بـيـش از ﯾـک
ھفته بطول نيانجاميـده بـود مـرا نـيـز
مانند دﯾگر اﯾرانيان مضطرب کـرده بـود.
پادشاه در خاطراتی که قبل از مـرگ
خود نوشته اسـت از اﯾـن مسـافـرت
کوتاه مدت ﯾاد میکند .من در اﯾـن جـا
آن چه را که او نوشته است مـی آورم
چراکه خـاطـرات کـودکـی مـن ارزش
تارﯾخی کافی نـدارنـد«... :مـن کـه از
طرح ھای سياسی و جاه طلبـیھـای
او کامال ً با خبر بودم ،تصميم گرفتم کـه
برای جلوگيری از ھر گونه خون رﯾـزی،
کشور را ترک کـنـم و اﯾـرانـيـان را در
انتخاب راه آﯾنده کشـور آزاد گـذارم...
«پس از آن کـه مـن اﯾـران را تـرک
کردم ،کشور سـه روز دچـار فـتـنـه و
آشوب بود .بخصوص در دو روز اول در
تھران ،ھواداران مصدق و تـودهایھـا،
تظاھرات وسيـع و خشـونـت آمـيـزی
ترتيب دادند .در روز سوم ،ﯾـعـنـی 28
مرداد کارگران و اصناف و دانشجوﯾان و
پيشه وران و صاحـبـان مشـاغـل آزاد،
سربازان و پـاسـبـانـان ،ھـمـه زنـان و
مردان و حـتـی کـودکـان بـا ھـمـتـی
بینظير و شجاعتی وصـفنـاپـذﯾـر بـه
ميدانھا و خيابانھا رﯾختند و به مقابله با
تـفـنــگھـا و مسـلـســلھـا و حـتــی
تــانــکھــای زمــامــدار غــيــر مســئــول
پرداختند و اوضاع را ﯾک روزه دگـرگـون
کــــــــــــــــــــــــردنــــــــــــــــــــــــد»...
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« پس از اﯾن ماجراھا ،من بـیدرنـگ
به وطن بازگشتـم و بـا اسـتـقـبـالـی
پرشور و گرم از جـانـب ھـمـوطـنـانـم
مــواجــه گشــتــم .گــرمــی و وســعــت
احساسـات مـردم در حـقـيـقـت رأی
اعتمادی بیچون و چرا به من بود .من
تاآن زمان پادشاھی بودم که سلطنـت
را به ارث درﯾافت کرده بودم و ازآن پس
پادشاه مـنـتـخـب مـلـتـم شـدم »...
مصدق بعد از پاﯾان مدت محکوميت به
ملک بزرگ خود در احـمـدآبـاد کـه در
غرب تھران واقع است ،رفت و در سال
.[»[3
درگـــــــذشــــــت
1346
بــخــشــی از کــتــاب رضــا پــھــلــوی
اگر پدر شما به اندازه مصدق ملی گـرا
بود ،چگونه با کودتای سيا در  1953بـه
بـــــــــازگشــــــــــت؟
قـــــــــدرت
درست است که پدرم از پشـتـيـبـانـی
آمرﯾکا بھره مند بـود .امـا صـحـبـت از
کودتا کردن افسانه پـردازی اسـت] .[4
حکومت مصدق محبوبيتش را از دسـت
داده بـود ،اگـر نـه چـطـور مـی تـوان

فروپاشی آن را در کـمـتـر از سـه روز
توضيح داد؟ ھيچ کـانـون تـوطـئـه ای،
ھيچ حکومت خارجی نمی تـوانسـت،
ولو با گسترده ترﯾن وسـائـل ،چـنـيـن
مــعــجــزه ای از خــود نشــان بــدھــد.
رفتن پدرم به رم ،ھماننـد ﯾـک شـوک
برقی بود .مـردم اﯾـران مـتـوجـه رونـد
وقاﯾع شدند و به دليـل تـھـدﯾـد قـدرت
گيری حزب توده ،ترس از آشوب وجـود
آنـان را فــراگـرفــت و ھــنـگــامـی کــه
مذھبيونی ھمچون آﯾت ﷲ بھبھانی و
آﯾت ﷲ کاشانی توده ھا را خطاب قرار
دادند ،ھمان کسانی که فرﯾـاد «زنـده
باد مصدق »سر می دادند« ،زنده بـاد
شاه »سر دادند] .[5باﯾد اضـافـه کـنـم
کــه دکــتــر مصــدق ،مــيــھــن دوســت
سرسخت ،درآن لحظه مشخص گرفتار
ﯾـــک مـــخـــمـــصـــه شـــده بـــود.
ﯾــــــادداشــــــتھــــــای

عــــــلــــــم

جلد سوم  ١٣۵٢ ،به کوشش علينقی
عادلخانی در صـفـحـات  ١٣٠و .١٣١
ﯾــــــکــــــشــــــنــــــبــــــه

۵٢/۵/٢٨

صبح بر مزار شـھـدای  ٢٨مـرداد و
سپھبد زاھدی گل گذاشـتـم .فـاتـحـه
]ای[ ھم در آرامگاه شاھنشاه فـقـيـد
خواندم .قسمت امور اجتمـاعـی دربـار
شاھنشاھی در مـورد شـھـدا واقـعـا
عالی عمل کرده است .در آن جـا ﯾـک
استخر شنا و وساﯾل ورزشی بسـيـار
خوب آماده شده است .سابـقـاً مـردم
دسته گلـھـای بـزرگ مـیآوردنـد .مـا
غدغن کردﯾم ھر کسی ﯾک شاخه گل
بياورد وبقيه بھای دسته گل )ﯾا سـبـد
گل را( پول نقد بدھد .از اﯾن کار سالی
ﯾک مليون تومان جمع میشود .الـبـتـه
در فرصتھـای مـخـتـلـف و تشـرﯾـفـات
متفاوت با اﯾن پول ما مدرسه ،استـخـر
شنا ،درمانگاه و غيره مـیسـازﯾـم کـه
خيلی طرف توجـه مـردم واقـع شـده
است .امروز ھم احسـاسـات خـوبـی
نشان میدادند .اما عجب اﯾن بود کـه
بر سر مقبره زاھدی بانی کودتـای ٢٨
مرداد و ساقط کننده مصدق مگس ھم
پرنمی زد .ﯾـالـلـعـجـب از اﯾـن مـردم
ابــــــــــــــــنالــــــــــــــــوقــــــــــــــــت.
جلد ششم1356-1355 ،؛ چھارشنـبـه
1355
امــــــــــــرداد
27
عرض کردم ،ولی کتابی که )کـرمـيـت(
روزولت )مامور سيا ھنگام بـرانـداخـتـن
مصدق( می خواست بنوﯾسد ،بسـيـار
مزخرف است و خوب شد با او تـمـاس
گرفتيم و تطميع شد و به مـا قـول داد
حاال به خرج ما چاپ مـی شـود .ھـر
قسمتی را بخواھيم حذف مـی کـنـد،
اگر ھم بخواھيم آن را موقوف می کنـد

)ﯾعنی حق التاليف مرا بـدھـيـد ،خـود
دانيد!( .شاھنشاه خيلـی خـنـدﯾـدنـد،
فرمودند ھـر چـه الزم اسـت ،بـکـن.
(2
0
8
)ص
سه شـنـبـه  20اردﯾـبـھـشـت 1356
عرض کردم ،کتابی که )کيم( روزولـت،
مامور سياه ،راجع به قضاﯾای  28مرداد
می خواھد چاپ کند و ھمچنين کـتـاب
مامور مافـوق او ،در شـرفـيـابـی کـه
داشته ،اجازه فرموده اﯾد چـاپ شـود.
ما اﯾن کتاب را خواندﯾم بسيار بد است
و شاھنشاه را خيلی غـيـر مصـمـم و
مردد جلوه داده و فقط فشـار روزولـت،
شــاھــنــشــاه را بــه اتــخــاذ بــعــضــی
تصميمات ،مـنـجـمـلـه صـدور فـرمـان
نخـسـت وزﯾـری زاھـدی ،وادار کـرده
است .در صورتی که چنين نبود و اﯾـن
مردکه می خواھد از خودش )قھرمـان(
درست heroکند ،چرا ھـمـچـو اجـازاه
)ای( بــدون خــوانــدن کــتــاب صــادر
فرمودﯾد؟ فرمودند ،فکر نمی کردم اﯾـن
طور باشد .عرض کردم ،به ھر حال من
ناچارم ولو با خرﯾدن خود اﯾنھا ،جـلـوی
چاپ آن را بگيرم .فـرمـودنـد ،ھـر چـه
مصلحت می دانی بـکـن) .صـص -412
(4
1
1
]  [1ساﯾت انقالب اسالمـی :کـرمـيـت
روزولت  ،رئيـس شـعـبـه خـاورمـيـانـه
سازمان مرکزی جاسوسی آمـرﯾـکـا ـ
سيا که فرمانده کودتای  28مرداد بـود
]  [2دوارد بــنــش Edvard Beneš (-
 (١٩۴٨ - ١٨٨۴سياستمدار و رھـبـر
سياسی چکسلواکی که از  ١٩٣۵تـا
 1938و بــعــد از  1939تــا ١٩۴٨
رئيسجمھور چکسلـواکـی بـود .او بـا
کمونيستھا ھمکاری کرد امـا آنـھـا بـا
حماﯾت و دخالت شوروی ،دولت را در
 1948تصرف کردند و بنش ھم وادار بـه
گشـــــــت.
اســـــــتـــــــعـــــــفـــــــا
] [3البته خانم فرح پھلوی نـمـیگـوﯾـد
که دکـتـر مصـدق در خـانـه خـود در
احمدآباد زندانی بود .بعد از مرگ ،پيکـر
او نيز در ھمان خانه زندانی ماند .شـاه
اجــازه نــداد ﯾــپــکــر دکــتــر مصــدق در
قبرستان ابن بابوﯾه در کنار شھدای 30
تــيــر بــه خــاک ســپــرده شــود.
]  [4عامالن امرﯾکـائـی و انـگـلـيـسـی
مسئوليت کودتا را پذﯾرفتند و برخـی از
آنھا مردم اﯾران پوزش خواستند امـا او
حتی آن ميزان ادب ،احـتـرام را بـرای
مـــردم اﯾـــران قـــائـــل نـــيـــســـت!
]  [5ميزان احترام و شعوری که او برای
مـــردم اﯾـــران قـــائـــل ھســـت!

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻛﻨﻴﻢ؛ ﺑﺪون ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﻲ؟
ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺟﻌﻔﺮي
بازخورد دادن به دﯾگران ﯾا انتقاد بـدون
اﯾنکه باعث نـاراحـتـی طـرف مـقـابـل
شود ،کار سادهای نيست .در واقع مـا
ھمواره در حال انجام اﯾن کار ھستيـم.
در ھر اظھارنظری که نسبت به رفـتـار
خاص شرﯾک عاطفیمان میکنيم ،در
تربيت فرزند ،در انتقاد به رفتار والـدﯾـن
و دوستان و به وﯾـژه در مـحـيـط کـار
ھمواره با اﯾن موضوع درگير ھستيم.
ارائه بازخورد به دﯾـگـران ﯾـک مـھـارت
رفتاری وﯾژه است که اگر نياموختهاﯾـد،
اکنون میتوانيد با چند تـمـرﯾـن سـاده
آن را کسب کنيد.
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اﯾن مھارت ارتباطی بـه شـمـا کـمـک
میکند زمانی که حرفی زده میشود
ﯾا کاری انجام میشود که الزم اسـت
تغييری در آن اﯾـجـاد شـود بـه نـحـو
موثری به آن اشاره و آن را نقد کـنـيـد.
«بازخورد » اصطـالحـی اسـت کـه در
تئوری ارتباطات بـه کـار مـیرود .ﯾـک
بازخورد موثر به معنای خوب شنـيـدن،
درک شــدن و پــذﯾــرش از ســوی
درﯾافتکننده بازخوردھا اسـت .ھـدف
ارائه بـازخـورد درسـت اسـت امـا در
نھاﯾت اﯾن درﯾافتکننده بازخوردھاست
که تصميم میگيرد آن را بـپـذﯾـرد ﯾـا
خير.
چگونه میتوانيم مطمئن شـوﯾـم کـه
بازخورد ما موثر است؟
برای اﯾنکه مـطـمـئـن شـوﯾـد آنـچـه
میگوﯾيد شنـيـده ،درک و پـذﯾـرفـتـه
میشود باﯾد چند قانون کلی در ارائـه
بازخوردھا در نظر بگيرﯾد:
بازخورد بـاﯾـد دربـاره رفـتـار فـرد
باشد
اولين قانونی که در ارائـه بـازخـوردھـا
درنظر داشته باشيـد اﯾـن اسـت کـه
بازخورد نباﯾد ھوﯾت و شخصيت فرد را
مورد حمله قرار بدھد بلکه باﯾد مـربـوط
به رفتار طرف مقابل باشد .اگر مثال بـه
فرزندتان بـگـوﯾـيـد« :تـو آدم تـنـبـلـی
ھستی که ھيچ وقت اتاقت را تـمـيـز
نمیکنی» ،به رفتار او اشاره نکردهاﯾـد
بلکه به شخصيت او حمـلـه کـردهاﯾـد.
اگــر بــه مــادرتــان بــگــوﯾــيــد« :تــو
خودخـواھـی »بـه طـور واضـح بـه او
میگوﯾيد که او آدم خودمحور و متمرکز
بر خود است در حالی که به احـتـمـال
زﯾاد شما قصد دارﯾد به رفتاری اشـاره
کنيد که خودخواھانه به نظر میرسـد.

زمانی که شخصيت افراد را ھدف قـرار
بدھيد انتقاد شما شنيده نمیشود و
در واقع آنچه نيت واقعی شماست بـه
درسـتـی درک نــمـیشـود .در ارائــه
بازخورد الزم است آنـچـه را دﯾـده ﯾـا
شنيدهاﯾد ،مورد توجه قرار دھيد ،بدون
آنکه آن را به شخصيت دﯾگری مـربـوط
بدانيد.
در اﯾنجا باﯾد اﯾن نکته را نـيـز ﯾـادآوری
کنيم که برای ارائه بازخورد الزم اسـت
به ﯾک رفتار در ﯾک بازه زمانـی اشـاره
کنيد .طوری که طرف مقابل بتوانـد آن
را به ﯾاد بياورد و متوجه موضوع شـود.
در انتقاد به ﯾک رفـتـار آن را تـعـمـيـم
ندھيد و از واژهھاﯾی مثل ھـمـيـشـه،
ھمواره ،دائما ،ھر روز ،ھربار و غـيـره
استفاده نکنيد .ھمچنـيـن الزم اسـت
پيام خود را با آنچه دﯾدهاﯾد و شنيدهاﯾد
ﯾعنی؛ «من دﯾدم /مـن شـنـيـدم… »
شروع کنيد.
برای ارائه بازخورد میتـوانـيـد چـنـيـن
جملهای را به فرزندتان بگوﯾيد« :چـنـد
روزی است که میبينم اتاقت را مرتب
نمیکنی» .در اﯾن جـمـلـه شـمـا بـه
شخصيت فرزند خود حمله نمیکنـيـد،
آن را ﯾک رفـتـار ھـمـيـشـگـی مـطـرح
نمیکنيد و مساله را از منظر خـودتـان
بيان میکنيد .به اﯾـن تـرتـيـب تـوجـه
فرزندتان به پيامی که میدھيد جـلـب
میشود و قدم اول در ارائـه بـازخـورد
برداشته میشود.
احساس خود را توصيف کنيد
شما احساس دﯾگـران را دربـاره ﯾـک
چيز ﯾا ﯾک فرد دﯾگر نمیدانـيـد .شـمـا
فقط احساس خودتان را میشناسيـد.
بنابراﯾن نمیتوانيد به کسی بـگـوﯾـيـد
«ھمه از دست تو ناراحت ھستـنـد» .

اما اگر رفتاری شما را نـاراحـت کـرده
میتوانيد آن را به طرف مقابل بگوﯾيـد.
در مثال فرزند بازخـورد مـنـاسـب اﯾـن
است بگوﯾيد« :چند روزی اسـت کـه
میبينم اتاقت را مـرتـب نـمـیکـنـی.
اﯾنکه اتاقت را مرتب نـمـیکـنـی مـرا
ناراحت میکنـد» .حـاال فـرزنـد شـمـا
میتواند به اﯾن فکر کند کـه رفـتـارش
چه بوده و چه تاثيری بر شما داشـتـه
است .برای اﯾنکه بھتر اﯾن مـوضـوع را
درک کنـيـد اﯾـن دو مـورد را بـا ھـم
مقاﯾسه کنيد و احساستان را نسبـت
به نحوه بازخوردھا ارزﯾابی کنيد .فـرض
کنيد من به شـمـا بـگـوﯾـم« :تـو کـه
ھميشه آدم بددھنی ھستی ،ھـمـه
میدانند که تو حرف زدن بلد نيسـتـی
و باعث خجالت ھـمـه ھسـتـی» .ﯾـا
بگوﯾم «من چند وقتی اسـت مـتـوجـه
تندی زبـانـت شـدهام .اﯾـن مـوضـوع
احساس ناخوشاﯾندی برای من اﯾـجـاد
میکند » ،کدامﯾک از اﯾـن بـازخـوردھـا
باعث میشوند که شما متوجه رفـتـار
خود و احساس دﯾگران شوﯾد؟

چرا به رفتاری نقد دارﯾد؟
در اﯾن مرحله باﯾد تاثير ﯾک رفتار خـاص
را بر روی خودتان مشخص کنيد و بـه
فرد درﯾافت کننده بازخورد بگوﯾيـد چـرا
رفتار او چنيـن احسـاسـی در شـمـا
اﯾجاد کرده و تاثير آن چيست؟ در مثـال
فرزند میتوانيد به اﯾن مسالـه اشـاره
کنيد که بیتوجھی او بـه نـظـم اتـاق
باعث میشود شما نـاراحـت شـوﯾـد
چون اﯾن به معنای آن است که شـمـا
باﯾد بيشتر کارھـای خـانـه از جـمـلـه
مرتب کردن اتاق او را برعھده بگيرﯾد و
اﯾن با خستگی ھمراه است .بـه اﯾـن
ترتيب بازخورد شما اﯾن خـواھـد بـود:
«چند روزی است که میبينم اتاقت را
مرتب نمیکنی .اﯾنکه اتاقت را مـرتـب
نمیکنی مرا ناراحت مـیکـنـد .چـون
وقتی اتاقت را مرتب نکنی من مجـبـور
میشوم اﯾن کار را انجام بدھم و اﯾـن
کار خستهام میکند» .حاال فـرزنـدتـان
میداند دليل ناراحتـی شـمـا از ﯾـک
رفتار چيست و چه نتيجهای دربردارد.
چه میخواھيد؟
اﯾن بسيار مھم است که طرف مقـابـل
در برابر نقد شما متـوجـه درخـواسـت
نھاﯾی شما باشد .اغلب ما به چـيـزی
انتقاد مـیکـنـيـم ﯾـا ابـراز نـاراحـتـی
میکنيم بدون آنکه به دﯾگری بگـوﯾـيـم
چه میخواھيم و بـاﯾـد چـه اتـفـاقـی
بيفتد .وقتی به نامرتبی اتاق فرزندتـان

اشاره میکنيد و تاثيرات آن را بـازگـو
میکنيد باﯾد بگـوﯾـيـد کـه خـواسـتـه،
انتظار و آرزوی شما چيست .در اﯾنـجـا
باﯾد بازخورد خود را کامل کنيد« :چـنـد
روزی است که میبينم اتاقت را مرتب
نمیکنـی .اﯾـنـکـه اتـاقـت را مـرتـب
نمیکنی مرا ناراحت مـیکـنـد .چـون
وقتی اتاقت را مرتب نکنی من مجـبـور
میشوم اﯾن کار را انجام بدھم و اﯾـن
کار خستهام میکند .من دوست دارم
تو سھم خود از مشارکت در امور خانه
را بر عھده بگيری و اتـاقـت را خـودت
مرتب کنی».
زمان خوب برای ارائه بـازخـورد را
کشف کنيد
افــراد در درﯾــافــت بــازخــوردھــا در
موقعيتھا و اوقـات خـاصـی واکـنـش
بھتری نشان میدھند در حالی که در
برخی از مواقع در مـقـابـل آنـچـه کـه
میگوﯾيد مـیاﯾسـتـنـد و حـاضـر بـه
پذﯾرش ھيچ چيز نيستند .آدمی که به
سختی مشغول کاری است ،عصبانی
ﯾا خيلی خوشحال اسـت ،آدمـی کـه
دچار کمخوابی است ،عـزادار اسـت،
خسته ﯾا مشغول کـتـاب خـوانـدن ﯾـا
خوابآلوده ،ھيجانزده ،ذوقزده اسـت
ﯾا در حال روﯾاپردازی ،ظرفيت درﯾـافـت
بازخوردھا را ندارد و احتـمـاال واکـنـش
مناسبی نسبت به آنچـه مـیگـوﯾـيـد
نشان نخواھد داد .برای اﯾـنـکـه زمـان

مناسب ارائه بازخورد را بھتـر انـتـخـاب
کنيد الزم است نسبت به احساسـات
و عواطف اطرافيانتان آگـاھـی کـافـی
داشته باشيد و موقعيت مناسـب ھـر
فرد را کشـف کـنـيـد .در اﯾـن صـورت
میتوانيد انتظار داشـتـه بـاشـيـد کـه
حرفھاﯾتان شنيده ،درک و پـذﯾـرفـتـه
شود.
ھمانطور که گفتيم ،ارائه بازخـورد ﯾـک
مھارت ارتباطی است .تسلط شما بـر
اﯾن مساله باعث میشود در ارتـبـاط
عاطفی ،خانوادگی و شغلی خود بھتر
عمل کنيد .خبر خوب اﯾن است کـه بـا
تمرﯾن اﯾن چھار مرحله میتوانيد آن را
بياموزﯾد و به کار بـبـرﯾـد .پـيـشـنـھـاد
میکنم برای تمرﯾن اﯾن چھار مـرحـلـه
موقعيتھاﯾی را در ذھن خود بسـازﯾـد
و نسبت به آنھا بـا تـوجـه بـه آنـچـه
آموختهاﯾد بازخورد ارائه دھيد.

منبع وب ساﯾت رادﯾو زمانه
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از خاطراتی که از آن مـطـب )مـنـظـور
مطب ساعدی در جنوب تھران اسـت(
دارﯾد چه بود؟ از روابطی که با مردم در
آن زمان داشتيد با مـردم آن نـاحـيـه؟
ج -خيلی خـيـلـی زﯾـاد اسـت ،اصـال
نمیدانم مثنوی ھفتاد من است .ﯾـک
شب آمدند در را زدند ،خيلی راحت ،و
بعد من پا شدم و گفتند که ﯾک مرﯾـض
بدحال اﯾنجا ھست .بدو بدو رفتـم بـاال
سر ﯾک مرﯾض فکر کردم کـه اﯾـن دارد
میميرد ،بعد معلوم شد کـه نـه اﯾـن
زائو است .وسط تابستان بـود ،فـراوان
چراغ گذاشته بودند و اتاق گرم و ھمـه
پيرزن و اﯾنھا در حال گرﯾه .خالصه مـن
اﯾنھا را به زور از اتاق بيرون کردم چـون
اصال ھوا نـداشـت ،ﯾـک اتـاق درب و
داغان .بعد رفتم باالی سر اﯾن و دﯾـدم
اﯾن زائو است منتھی بچه به دنيا آمده
و من به زور شلـوار او را کـنـدم ،ﯾـک
خانوادهی فقير بدبخت و فـلـک زدهای
بودند ،بعد دﯾدم کـلـهی بـچـه بـيـرون
است ،گرفتم و کشيدم بـيـرون ،بـچـه

مرده بود و دور گردنش بند ناف پيچيـده
بود .من برق آسا گفتم ﯾک کـمـی آب
داغ به من بدھيد ،دستھاﯾم را شستم
و بعد بند ناف را بستم و نعش بچـه را
انداختم انور و شروع کردم به تـنـفـس
مصنوعی و رسيدگی به مـادر .مـادره
حالش جا آمد و بعد دﯾدم که اﯾن جفت
بچه کنده نمیشود ،دکوله نمیشـود.
گفتم بھرحال باﯾد بکنم .ﯾـک مـانـوری
است که با دست میدھـيـم از تـوی
رحم مـیکـنـيـم .اﯾـنـطـوری کـردم و
انداختم دور .گفتـم بـدوم بـروم دوا و
درمان بياورم .ھمينطوری کـه داشـتـم
مــیرفــتــم دﯾــدم اﯾــن نــعــش بــچــه
اﯾنجاست .ھمـهی مـردم ھـم پشـت
پنجره اﯾستادهاند و مـا را ھـمـيـنـطـور
تماشا میکنند .اﯾـن بـچـه را دوبـاره
برداشتم و بند ناف را از گـردنـش بـاز
کردم ،خيلی سرﯾع اﯾن کـارھـا انـجـام
شده بود ،و شروع به کـتـک زدن اﯾـن
بچه کردم .ﯾک دفعه جيغ زد و مـن در
عمرم برای بـار اول شـادی را حـس

کردم ،اﯾنکه شروع به گرﯾـه کـرد .مـن
وقتی به طرف مطبم میدوﯾدم آنچنـان
از شادی اشـک بـه پـھـنـای صـورتـم
میرﯾختم و احساس خالقيت برای بـار
اول و برای بار آخر فـکـر مـیکـنـم آن
موقع کردم.
از مصاحبهی غالمحسين ساعـدی بـا
صـــــــــدقـــــــــی
ضـــــــــيـــــــــاء

ﺳﺎﻳﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق!
ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ اﻓﺸﺎر
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بــيــش از نــيــم قــرن اســت کــه
دستگاھھای تبلـيـغـاتـی اسـتـبـداد و
استعمار تواما در تخـرﯾـب شـخـصـيـت
دکتر محمد مصدق کوشيدهاند .حدﯾـث
مردی که ملی شدن صنعت نفت اﯾران
و خالصی از استعمار دولـت فـخـيـمـه
انگليس ،به نام او ثبـت شـده اسـت.
مردی که مقابل تـک روی سـلـطـنـت
پھلویھا اﯾستاد و جھت پـاسـداری از
آرمانھـای مشـروطـه و نـگـه داشـت
حرمت خـونھـای رﯾـخـتـه مشـروطـه
خواھـان ،مصـر بـود کـه شـاه فـقـط
سلطنت کند و حکومت را بسـپـارد بـه
دست مردم .اصرار داشت که مجموعه
دربار و شاه ،با حفظ احترام به خـود و
به مردم ،به عنوان ﯾک نھـاد سـنـتـی،
نقش تشـرﯾـفـاتـی داشـتـه بـاشـد و
گامھای سازندگی در مملکت سـپـرده
شود به نماﯾندگان منـتـخـب مـردم در
مجلس و ساﯾر نھادھای دولتی تـحـت
نظارت نخست وزﯾر .اما عـمـال چـنـيـن
نشد و آرمانھای مشروطه عقيم ماند.
در روزگار پھلوی اول ،به جـھـت آنـکـه
تالشھای مصدق جـھـت نـگـھـداشـت
قانون اساسی و ميـراث دمـوکـراسـی
مشروطه بجاﯾی نرسيد ،وی از صحـنـه
سياست دامن فراچيد و به احـمـدآبـاد
رفت .داستان نقشه قتل و تـبـعـيـد او
توسط رضا شاه ،داستان دﯾگری است
که در اﯾن مختصر نمیگنجد.
بعد از حمله متفقين و فـرار شـاه بـه
سال  ١٣٢٠شـمـسـی و رنسـانـس
دموکراسی اﯾران ،دکتر مصدق دوبـاره
به صحنه سياست رجعت کـرد و وارد
فعاليتھای پارلمانی شد کـه نـھـاﯾـتـا
اﯾن کوششھا به نـخـسـت وزﯾـری او
انجاميد.
در دوران نخـسـت وزﯾـری او بـود کـه

بزرگترﯾن دستاورد حکومت او که مـلـی
کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دسـت
استعمار انگليس بود حاصـل شـد .در
دو دوره پھلوی اول و پھلوی دوم ،قـلـم
آزادﯾخواھان شکسته شد  ،سياسيون
از صحنه سياست حذف شدند ،شعـرا
و نوﯾسندگان و جمع خردمندان ،توسط
دستگاه اختناق ﯾا کشته شدند ﯾـا بـه
بند افتادند ،رشتهھا پنبه و رفت آنـچـه
رفت.
انگيزه خصومـت بـر عـلـيـه اﯾـن مـرد
چيست؟ مردی که طـول دو سـال و
اندی نخست وزﯾری ،گامھای بـلـنـد و
سرﯾع برای اﯾـران بـرداشـت .آرمـان و
افکارش با گـذشـت زمـان ،پـر و بـال
گرفت .مرزھای اﯾران را درنـور دﯾـد تـا
جاﯾی که امروز پژواک آن سـر مشـق
عدﯾده آزادﯾخواھان جھان شده اسـت.
مردی که علی رغم تـمـام تـبـلـيـغـات

منفی و پرخاشگریھا و سياه نوﯾسی
بر عليهاش ،پژوھشگران سـيـاسـی و
فلسفی غرب و شرق که بـارﯾـکتـر از
مو را مـیبـيـنـنـد ،بـه اجـمـاع نـظـر
رسيدهاند ،اﯾنکه اگر از افکار سازنـده و
بنيادی دکتر مصدق حمـاﯾـت مـيـشـد،
امروز ھم اﯾران و ھـم مـنـطـقـه خـاور
ميانه ،از نقطه نـظـرھـای فـرھـنـگـی،
سياسی و اجتماعی کم از کشورھای
دموکراتيک و پيشرفته غـرب نـداشـت.
دﯾدگاه دﯾگر اعتقاد بـه اﯾـن نـظـر کـه
مصدق ﯾک نعمت و فرصت استثـنـاﯾـی
تارﯾخی بود که از دست رفت و ضاﯾـعـه
آن مـنـجـر شـد بـه ســقـوط شـاه و
سلطنت و قدرتگيری قبيلـه آخـونـدی
که پس لرزهھاﯾش ،شيوع رادﯾکاليسم
اسالمی ،نـزج تـرورﯾـزم و گسـتـرش
بحران عظيم در منطقه و جھـان شـده
است.
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در واقع خصومت و کينه عوامل نـظـام
سابق با آمال و انـدﯾشـهھـای دکـتـر
مصدق از اﯾن رو است که معيـارھـای
او را در سياسـت ،مـانـع بـاز تـولـيـد
استبداد پھلـویھـا مـیدانـد کـه در
عمل ،بازگشت “ شاھزاده رضا” را بـا
مشکالت متعددی روبرو کرده اسـت.
نگاه دقيق به اﯾـن واقـعـيـت روشـن،
اثبات کرده که بجز عوامـل اسـتـبـداد
سابـق ،افـکـار دکـتـر مصـدق مـورد
پذﯾرش و احترام قاطبه ملت اﯾران قرار
گرفته است .از افـراطـیھـای چـپ
گرفته “ چپ وابسته ،چپ مستقـل و
چپ ميانه” تا مـلـيـون ،مـجـاھـدﯾـن،
مــذھــبــيــون ،روحــانــيــون و الــبــتــه
مشروطهخواھان.
ھمين وجه اشتراک در پـذﯾـرش اﯾـن
شخصيت سياسی است کـه عـبـور
آزاد و بالمانع “شاھزاده” را بعنوان ﯾک
آلترناتيو مسدود کرده است .ھـرچـنـد
شاھزاده با گفتارش ،از خود چھـرهای
مجزا و دمـوکـرات مـنـش ارائـه داده
است اما بدان سبب کـه ھـم پـدر و
ھم پدربزرگ اﯾشان با ژستی مشابـه
آمدند اما به محض قبضه قدرت ،مردم
را دور زدند ،نفسھـا را بـرﯾـدنـد ،بـر
ارﯾکه قدرت نشـسـتـنـد ،تـازﯾـدنـد و
تاراندند ،از اﯾنرو مردم اعتماد چندانـی
به مانور دﯾپلماسی دموکراتيک گـونـه
اﯾن فرزند بر جا مانده ندارند .بوﯾژه کـه
امروز بنوعی آرمان و انـدﯾشـه دکـتـر
مصدق ،آرمان و اندﯾشه جمعی شده
است و مردم  ،تا حـد زﯾـادی پـدر و
پــدربــزرگ شــاھــزاده را مســئــول و
مسبب دسيسهھـا و تـرفـنـدھـاﯾـی
میدانند کـه ھـم مصـدق را خـانـه
نشين کرد و ھم ملـت را مـحـروم از
خــدمــات اســتــقــالل طــلــبــانــه و
آزادﯾخواھانه او .در نھـاﯾـت ،فـرومـاﯾـه
گان و سفله ساالران نظـام آخـونـدی
را ،فرزند خلف سياستھای  53سـال
سلطنت پھلویھا میدانند که دکـتـر
مصدق فـروپـاشـی آن را پـيـوسـتـه
گوشتزد میکرد و ھشدار مـیداد و
جــھــت حــفــظ نــھــاد پــادشــاھــی و
جلوگيری از اضمحالل و انـحـطـاط آن،
دلسوز و امين بود.
امروز در خارج از کشور ،ﯾـک مـعـضـل
عمده ،ھـواخـواھـان خـود شـاھـزاده
ھستند که پيوسـتـه بـا شـيـوهھـای
جاھالنه ،وقيحانه و ھتاکانه ،با مـردم
برخورد کردهاند .که مـتـاسـفـانـه اﯾـن
نحوه حماﯾت ،به حساب ضعف و سوء
مدﯾرﯾت خـود او و دفـتـر او تـلـقـی
میشود .چنين شبھهای نيز در افکـار
عمومی تقوﯾت میگردد که آﯾا طـراح
اصــلــی چــنــيــن اســتــراتــژی ،دور و
بریھای خود شاھزاده ھستند و وی
به چند و چون آن آگاه است؟!
حال جھت زدودن تصوﯾر چنين مـردی
از اذھان عمومی اسـت کـه عـوامـل

اختناق رژﯾم سابـق ،پـروژه تـخـرﯾـب
دکتر محمد مصـدق را بـا ھـزﯾـنـهای
گزاف تدارک دﯾدهاند .از طـرﯾـق دامـن
زدن به ﯾک جـنـگ روانـی در سـطـح
سامانهھـای اﯾـنـتـرنـتـی ،از طـرﯾـق
معامله با مـعـامـلـهگـران کـاسـبـکـار
رسانهای ،پرداخـت چـاپ کـتـاب بـه
افرادی که ته جيبشان سوراخ است
و ﯾا از قـبـيـلـه چـپھـای پشـيـمـان
آمدهاند ﯾا از کھنـسـاالن فـرسـودهای
ھســتــنــد کــه حــوصــلــهشــان از
خانهنشينی سر رفته است و ﯾا افراد
مشکوکی که ﯾک دستشان در کاسه
آش نظام آخـونـدی اسـت و دسـت
دﯾگرشان در جـيـب عـوامـل فـراری
ساواک!
ھدف نھاﯾی اﯾنست که تصوﯾر مثـبـت
حک شده در ذھن و روح و روان مردم
را از مردی که ھم نفت و ھم غـرور و
شرافت را ملی کرد ،خدشهدار کننـد!
با استفاده از ابزار و ماخذی که ھرگـز
در کارنامه دکتر مصدق نبـوده اسـت.
آنچه از خود اوست پاک است و زالل،
وی حتی بابت ﯾک روز کار برای ملت،
دســتــمــزد نــگــرفــت کــه از ثــروت
شخصیاش به فقرا نيز بخشيد.
پرسش اﯾن است که طومار جعلـيـات
نوشتاری و گفتاری بر علـيـه مـحـمـد
مصدق ،از کدام آبشخور مـیآﯾـد کـه
قلمھا را آلوده و دھانھا را لمـپـن وار
در منجالب حرف و سـخـن فـرو بـرده
است؟!
آقای استيفن کـنـزر ،روزنـامـهنـگـار و
نــوﯾســنــده مشــھــور آمــرﯾــکــاﯾــی و
نوﯾسنده کتاب “ تـمـام مـردان شـاه”
چند سال از عمر خود را وقف تحقيـق
پيرامون زندگی خصوصی و سيـاسـی
دکتر محمد مصدق کرد .او در کـتـاب
توضيح عـجـيـبـی دارد در ارتـبـاط بـا
دخالتھای سازمان سيای آمرﯾـکـا و
دولت محمدرضا شـاه پـھـلـوی بـرای
بــيــرون کــردن مصــدق از صــحــنــه
سيـاسـت .اسـتـيـفـن کـنـزر ،شـرح
میدھد که طرح و توطئه جھت بدنـام
کردن مصدق در ذھن اﯾرانيانی کـه او
را بسيـار دوسـت مـیداشـتـنـد ،بـا
ھمکاری آمرﯾکا و انگليس تا بـه آنـجـا
کشيده شد کـه روزنـامـهھـای چـاپ
اﯾران ،با کمبـود مـطـلـب ھـتـاکـی و
پروندهسازی بر عليه او مواجه بودنـد،
بطوری که انـبـار ذھـن و قـلـم مـزد
بگيران ،از تھمت زنیھای مسـحـجـن
تھی ميشد .بنابر دستور و طرح ،قـرار
بود  ٨٠درصد مطالب آن روزھا “ حـول
و حــوش  ٢٨مــرداد” اخــتــصــاص بــه
مطالب چرکين ،زننده و دروغـيـن بـر
عليه مصدق باشد و ھفتهای چند بـار
“سازمان سيا” مطالب را تـنـظـيـم و
توسط ھواپيما به دست روزنامـهھـای
اﯾران برساند.
وقتی اطرافـيـان دکـتـر مصـدق او را
ترغيب به بستـن اﯾـن روزنـامـهھـا و

توقيف مدﯾران جراﯾد مینمـودنـد ،وی
ھــمــواره مــیگــفــت« :اﯾــن مــردم
دموکراسی نداشتهاند ،اجـازه دھـيـد
ھر چه میخواھند ،بگوﯾند».
ھمان مطالب که ھـر روز  ٨٠درصـد
روزنامهھای اﯾران را پر میکرد ،امـروز
خوراک انتشاراتی شده است کـه در
مجموعه مقاله کتاب و گفتار بر علـيـه
دکتر مصدق ،پراکنده و تبليغ میشود
و ﯾک جنگ زرگری را ھداﯾت میکند.
سد بازگشت “شاھزاده رضا پھـلـوی”
به اﯾران آخوند نيست که ذھن بيدار و
ھوشيار ملتی است که در حسرت از
دست دادن مردی چـون مصـدق ،در
فکر فرو رفته است.
باند تخرﯾب بر عـلـيـه دکـتـر مصـدق،
شعبهھاﯾش از داالس تگزاس گـرفـتـه
تا لس آنجلس و پارﯾس و دورتـرکھـا،
فعال است .جالب اﯾنکه ھزﯾنه گزافی
که بابت اﯾن تخطئـه کـاریھـا صـرف
مــیشــود ،بــه ھــدر مــیرود ،نــه
بازگشت دارد و نه خرﯾدار .برای مثال،
در داالس تگزاس ،اﯾرانیھا ﯾـکـی از
اﯾن اراجيـف نـامـهھـا را راﯾـگـان در
صندوق پستیشان درﯾافت میکنند،
متعجب از اﯾنکه ناشـر ﯾـا گـردآورنـده
مطالب “ چسـب و قـيـچـی” جـھـت
ارسال اﯾن راﯾگان نامه ،چـگـونـه بـه
آدرس شخصی آنـھـا دسـت ﯾـافـتـه
است؟
باند تخرﯾب بر عـلـيـه دکـتـر مـحـمـد
مصــدق ،بــا ســرمــاﯾــهای کــالن و
برنـامـهرﯾـزی دقـيـق در عـيـن حـال
ناشيانه « -چرا که ھر چـه بـيـشـتـر
لجن پراکـنـی شـود ،مصـدق خـوش
نامتر و محبوبتر ،از دل تارﯾخ سر بلند
مــیکــنــد »-در حــال حــفــر چــاھــی
ھســتــنــد کــه آب نــدارد امــا بــرای
بعضیھا نان دارد .نانی گرم و حـرام
برای غوغـاگـران تـلـوﯾـزﯾـونـی تـا بـا
غــوغــاگــری و تــخــطــی از اخــالق
رسانهای ،اﯾـجـاد تشـنـج کـنـنـد ،بـا
ھــوچــیگــری و پــردهزنــی ،احــوال
پرﯾشان خود را به نـمـاﯾـش بـگـذارد.
مدام روشنفکران را محکـوم کـنـنـد و
مردم و ملت اﯾران را جماعتی مخـبـط
و قدرناشناس قلمداد کنند که چرا دو
پادشاه خدایگونه پھلوی را از اﯾـران
بيرون کردند و جشن و پاﯾکوبـی بـراه
انداختند.
حال تا چه حد اﯾـمـان فـردی در اﯾـن
اخاللگری رفـتـار نـقـش دارد ،مـورد
تردﯾد است چرا که بکرات دﯾده شـده
است اﯾن گروه مـانـنـد اعضـای بـانـد
مافيا ،گاه بر سر منافع ،ﯾکدﯾگر را در
آغوش مـیفشـارنـد و گـاه بـا کـاله
گذاشتن بر سر ﯾکدﯾگر ،ھـمـدﯾـگـر را
میفرﯾبند.

اﻓﺸﺎﮔﺮي ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ زاﻛﺎﻧﻲ از
ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت
اﻃﻼﻋﺎت
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عليرضا زاکانی ،نماﯾنده سابق مجلـس
شورای اسالمی ،بعـد از آنـکـه طـرح
اتھامھـاﯾـش عـلـيـه اکـبـر طـبـری از
مقامھای سـابـق قـوه قضـائـيـه ،بـه
بازداشت اﯾن فـرد نـزدﯾـک بـه صـادق
الرﯾجانی منجر شد ،اﯾـن بـار در ﯾـک
برنامه تلوﯾزﯾونی شماری از مقـامھـای
وزارت اطالعات جمھوری اسـالمـی را
به دست داشتن در فسـاد مـالـی و
ھمدستی با مفسدان اقتصادی متھـم
کرد و گفت« :به ﯾـکـی از مسـئـوالن
وزارت اطالعات که در ﯾک پرونده بـزرگ
فساد اقتصادی گزﯾنـشـی رسـيـدگـی
میکردند ،گفتم رﯾشهتان را میکنم».
او در بخشی از اﯾن برنامه تلـوﯾـزﯾـونـی
در صدا و سيمای جمھوری اسالمی با
بيان اﯾنکه «ﯾک پـرونـدهای را داشـتـم
بررسی میکردم » ،گفت« :رسيدم به
نقطهای که دﯾدم ﯾکی از بـخـشھـای
امنيتی کشور دارای اشکال است».
زاکانی گفت» :زنگ زدم به مـعـاون آن
وزارتخانه و وقتی به دفترم آمـدنـد بـه
معاون آن دستگاه گفتم که مسـئـوالن
زﯾــر مــجــمــوعــه شــمــا دارنــد اخــالل
میکنند ،در ﯾک پروندهای کـه اتـفـاقـا
ھمين االن دادگـاه بـه آن رسـيـدگـی
میکند«.
زاکانی در مـقـابـل پـرسـش مـجـری
برنامه ،تاﯾيـد کـرد کـه اشـارهاش بـه
وزارت اطاعات و شماری از مدﯾران اﯾـن
وزارتخانه است.
او گفـت« :در واقـع اﯾـنـھـا داشـتـنـد
رسيدگی میکردنـد و رسـيـدگـی را
داشتند ،گزﯾنشی انجـام مـیدادنـد»،
اما وقتی «من دﯾدم دارند میروند سر
اﯾنکه فالنـی تـخـلـف اخـالقـی دارد،
گفتم اصـال مـوضـوع بـه مـن مـربـوط
نيست.موضوع چندﯾن ھـزار مـيـلـيـارد
تومان پول است راجع به اﯾن صـحـبـت
کنيد من به کسی کـه کـار اخـالقـی
کرده کاری ندارم ،نه سندی دارم ،نـه
چيزی و نه ربـطـی بـه مـن دارد چـرا
شماھا راه را گم میکنيد».
زاکانی گفت کـه بـه اﯾـن مـقـامھـای
ارشد اطالعاتی گفتم« :من راجـع بـه
چند ھزار ميليارد تـومـان پـول دارم بـا
شما صحبت مـیکـنـم،ھـی بـه مـن
میگفتند به ما اعتماد کن».

او در بخش دﯾگری از سخنانش
گفت که ھمين مقامھای وزارت
اطالعات راجع به کسی که ھمين
االن  ۵روز است بازداشت شده و
نمی دانم سلطان چی است و االن
ھم در زندان است ،آمدند پيش من که
بگوﯾند اﯾن آدم خوبی است ،آدم
به آنھا گفتم «قدﯾسی است اما
»بروﯾد و خجالت بکشيد.
زاکــانــی گــفــت کــه «وقــتــی بــه آن
مقامھای ارشد وزارت اطالعات ،گفتـم
که من با شما برخورد میکنم ،به مـن
گفتند تو کی ھستی که بخـواھـی بـا
ما برخورد کنی .به آنھا گفتم مـن آن
وقت که با وزﯾرتان برخـورد مـیکـردم،
نماﯾنده مجلس بودم ،حاال خـو ِد مـردم
ھستم ،رﯾشهتان را میکنـم ،تـعـارف
ھم ندارﯾم».
اﯾن نماﯾنده سابـق مـجـلـس شـورای
اســالمــی در ادامــه بــه ﯾــکــی از
پروندهھای فساد مالی اشاره کرد کـه
موضوع بحث برانگيز وﯾالھای «کالک »
در لواسان را به «واگذاری پتروشيـمـی
باختر »مربوط دانست و بر نقش اکـبـر
طبری ،معاون اجراﯾی حوزه رﯾاست در
دوره رﯾاست صادق الرﯾجانـی بـر قـوه
قضائيه ،نيز در اﯾن باره اشاره کرد.
زاکانی گفت کـه مـاجـرای وﯾـالھـای
لواسان از فروش  ١٠٠ھکتار زميـن بـه
براداران نجفی آغـاز شـد .آنھـا اﯾـن
زميـن را بـا  ٣٧مـيـلـيـارد تـومـان از
«سازمان اقتصادی کوثـر وابسـتـه بـه
بنياد شھيد »خرﯾداری کـردنـد و چـنـد
ھزار ميليارد تومان از طـرﯾـق آن سـود
بردند ،به اﯾن شکل که «سه بـرادرنـد،
زمين را خرﯾدند بعـد آمـدنـد و اﯾـن را
بـردنــد کـمــيــسـيــون مــاده پــنــج۵٠ ،
ھکتارش را دادند برای فضای سبز۵٠ ،
ھکتارش را آوردند قطعات  ٢ھزار متری
با  ۶٠٠تا  ٩٠٠متر بنا در ھـر قـطـعـه،
می شود  ٢۵٠قطعه».
او بــا اشــاره بـه اﯾـنــکــه« ،ســازمــان
اقتصادی کوثر »پس از تغيـيـر کـاربـری
زمين صد ھکتاری ،عليه برادران نجفی
شکاﯾت کرد ،گفت که «آنھا بـا اکـبـر
طبری که اکنون بازداشت شـده ،زد و
بند کردند و قوه قضائيه به نفع بـرادران
نجفی حکم داد».

زاکانی گفت که بـرادران نـجـفـی ،در
سال  ١٣٨٩حدود  ١٠٠ميليارد تـومـان
از سود چند ھزار ميليارد تومانی خرﯾـد
و تغيير کاربری زمين از بنياد شھـيـد را
آوردند و  ۴٠درصد سھام پتـروشـيـمـی
باختر را خرﯾدند و با افزاﯾش سـرمـاﯾـه
غيرقانونی سھام خودشان را بـه ۵١
درصد رساندند».
زاکانی گفت که در پرونده پتروشيـمـی
باختر ،برادران نجفی بعـد از رسـانـدن
سھام خود به  ۵١درصد« ،ھيات مدﯾره
را تغيير دادند »و اﯾن شرکت  ٢٧درصـد
سھامش بعد از آن وارد بـورس شـد و
 ١۶٧٠ميليارد تـومـان قـيـمـت گـذاری
شد .ﯾعنی ھر سھم را خرﯾدند  ١٠٠تـا
 ١٠١تومان اما در بورس اﯾن ھر سـھـم
را  ٢۴٠٠تومان قيمتگـذاری کـردنـد و
بــعــد تــوانســتــنــد  ٨٠درصــد ســھــام
پتروشيمی باختر را در اختيار بـگـيـرنـد.
آنھم با پرداخت در مجموع  ٢۵٠ميليارد
تـــومـــان» .او گـــفـــت کـــه ارزش
«پتروشيمی باختر ھم اکنون  ٨٠تا ٩٠
ھزار ميليارد تومان است».
زاکانی سپس بـه وﯾـالھـای لـواسـان
اشاره کرد و گفت« :اﯾن وﯾالھاﯾی کـه
وجــود دارد ھــر کــدام مــتــعــلــق بــه
متمولترﯾن آدم و نزدﯾـکتـرﯾـن آدم بـه
قدرت است ،به ﯾک نماﯾنده مجلسـی،
به ﯾک وزﯾری ،به ﯾک وکيلی و بـه ﯾـک
کسی وصل است».
او گفت که «ھيچ کجا فساد اقتصـادی
ندﯾدم ،الی اﯾنکه پشـت سـرش ﯾـک
قدرتی وجود داشته باشد».
زاکانی البته عـلـی خـامـنـهای رھـبـر
جمھوری اسالمی را در مـيـان فسـاد
گسترده در جمھوری اسالمی مستثنا
کرد و گـفـت« :راس ھـرم قـدرت در
کشور رھبری انقالب مثل ﯾک خورشيد
دارد میدرخشد و حتی دشـمـنـانـش
ھم میگوﯾند که کوچکترﯾن لکه حتـی
خاکستری ھم توی پرونـده خـودش و
خانوادهاش وجود ندارد».

ﺳﺮودهيﻣﻬﺪياﺧﻮانﺛﺎﻟﺚ

ﺳﮓﻫﺎوﮔﺮگﻫﺎ
که سر بر کفش و بر پاﯾش گذارﯾم
شمارد زخمھاﯾمان را و ما اﯾن
محبت را غنيمت می شمارﯾم
خروشد باد و بارد ھمچنان برف
ز سقف کلبهی بی روزن شب
شب توفانی سرد زمستان
زمستان سياه مرگ مرکب

ھوا سرد است و برف آھسته بارد
ز ابری ساکت و خاکستری رنگ
زمين را بارش مثقال  ،مثقال
فرستد پوشش فرسنگ  ،فرسنگ
سرود کلبهی بی روزن شب
سرود برف و باران است امشب
ولی از زوزهھای باد پيداست
که شب مھمان توفان است امشب
دوان بر پردهھای برفھا  ،باد
روان بر بالھای باد  ،باران
درون کلبهی بی روزن شب
شب توفانی سرد زمستان
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آواز سگھا
زمين سرد است و برف آلوده و تر
ھوا تارﯾک و توفان خشمناک است
کشد  -مانند گرگان  -باد  ،زوزه
ولی ما نيکبختان را چه باک است؟
کنار مطبخ ارباب ،آنجا
بر آن خاک ارهھای نرم خفتن
چه لذت بخش و مطبوع است  ،و آنگاه
عزﯾزم گفتم و جانم شنفتن
وز آن ته ماندهھای سفره خوردن
و گر آن ھم نباشد استخوانی
چه عمر راحتی دنيای خوبی
چه ارباب عزﯾز و مھربانی
ولی شالق ! اﯾن دﯾگر بالﯾی ست
بلی  ،اما تحمل کرد باﯾد
درست است اﯾنکه الحق دردناک است
ولی ارباب آخر رحمش آﯾد
گذارد چون فروکش کرد خشمش

آواز گرگھا
زمين سرد است و برف آلوده و تر
ھوا تارﯾک و توفان خشمگين است
کشد  -مانند سگھا  -باد  ،زوزه
زمين و آسمان با ما به کين است
شب و کوالک رعب انگيز و وحشی
شب و صحرای وحشتناک و سرما
بالی نيستی ،سرمای پر سوز
حکومت میکند بر دشت و بر ما
نه ما را گوشهی گرم کنامی
شکاف کوھساری سر پناھی
نه حتی جنگلی کوچک ،که بتوان
در آن آسود بی تشوﯾش گاھی
دو دشمن در کمين ماست ،داﯾم
دو دشمن می دھد ما را شکنجه
برون  :سرما درون  :اﯾن آتش جوع
که بر ارکان ما افکنده پنجه
دو  ...اﯾنک  ...سومين دشمن  ...که ناگاه
برون جست از کمين و حمله ور گشت
سالح آتشين  ...بی رحم  ...بی رحم
نه پای رفتن و نی جای برگشت
بنوش ای برف! گلگون شو  ،برافروز
که اﯾن خون ،خون ما بی خانمانھاست
که اﯾن خون ،خون گرگان گرسنه ست
که اﯾن خون ،خون فرزندان صحراست
درﯾن سرما ،گرسنه ،زخم خورده
دوﯾم آسيمه سر بر برف چون باد
وليکن عزت آزادگی را
نگھبانيم  ،آزادﯾم  ،آزاد
مھدی اخوان ثالث از دفتر زمستان

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر در ﻛﺘﺎب درﺳﻲ
اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ  185از ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻼس  7ﺗﺎ  9دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﻮﺋﺪ اﺳﺖ.

